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Fredrik Lager

Dialogmöte för Önnestad, Norra Strö, och Ullstorp på
Önnestads Folkhögskola 2019-10-14
Närvarande: Politiker: Pierre Månsson, Peter Johansson, Anneli Fält Simonsson och
Katarina Honoré
Tjänstemän: Henrik Wester, Jonas Schrevelius och Kajsa Björklund, Tekniska
förvaltningen, Fredrik Lager, Helen Wighagen, Marieth Johansson och Linda Andersson,
Kommunledningskontoret, Jeanette Petersen och Anja Olsson, Miljö och
samhällsbyggnadsförvaltningen, Carina Kier, Omsorgsförvaltningen, Malin Körnell, Barn &
Utbildningsförvaltningen.

Ett 50-tal besökare kom för att diskutera aktuella frågor med politiker och tjänstemän.
Dialogmötena genomförs under denna mandatperiod i form av öppet hus med stationer
som bemannas av kommunens förvaltningar och bolag. Medborgarna har där möjlighet
att träffa kommunens politiker och tjänstemän för att framföra och komma med
synpunkter på vad som är angeläget för var och en.
Vissa frågor återkopplas till enskilda deltagare efter mötet. Svaren redovisas inte i
denna sammanställning.

Inkomna synpunkter
Här följer en sammanställning av de tankar, idéer, diskussioner och synpunkter som
framfördes.

Omsorgsfrågor
Representant från kommunens mötesplatser var med på mötet. Mötesplatsernas
fokus ligger på att skapa meningsfulla aktiviteter för invånare ute i samhället.
Mötesplatserna informerade om sin verksamhet fick frågor om hur man kan bli
kontaktperson och vad det innebär.

Barn och ungdoms och skolfrågor
Det var diskussioner om resurser till skolan och om stödet är behovsanpassat stöd till de
elever som behöver det.
Frågor om vad kommunen gör för ungdomarna i Önnestad. Önskemål fördes fram att

2 (4)

det hade varit bra med en fritidsgård för en meningsfull fritidssysselsättning.
Önskemål om en Skatepark i Önnestad.

Bostads- och utvecklingsfrågor
Diskussioner om de aktuella planprojekten för utveckling av bostadstomter i Önnestad.
Det framkom önskemål om mer hyres- och marklägenheter.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har under hösten skickat ut information om
radon till fastighetsägare. Representant fanns på plats på mötet för att informera och svara
på frågor från fastighetsägare.

Hundrastgård
På dialogmötet 2017 kom det fram önskemål om att kommunen skulle arbeta för att bygga
en hundrastgård i Önnestad. Efter att fört en dialog med boende i Önnestad öppnades
hundrastgården vid Jordatalsvägens grönområde år 2018.
Många bybor tyckte detta var ett bra samarbete och initiativ. Men det kom fram synpunkter på
at de önskade att staketet höjdes på hundrastgården.

Skötselfrågor
En generell diskussion om ovårdade tomter och vad kan kommunen göra åt detta?
När det gäller ovårdade tomter så är det kommunens bygglovsavdelning som handhar
ärende med ovårdade tomter. Finns det synpunkter på en specifik tomt som man tycker är
ovårdad går det bra att göra en anmälan direkt till Kristianstads kommun.
Dammen i Önnestad utsöndrar mycket luktproblem. Önskemål om att detta ses över.
Grönytorna i Önnestad behöver en bättre skötsel.
Det önskas en bättre skötsel kring tågstationen.

Belysningsfrågor
Belysningen i Ullstorp, behöver ses över. Enligt besökarna är det många trasiga lampor på
Ullstorps Bygata.

Trafik- och kollektivtrafiksfrågor
Trafikfrågor i dess olika former kom fram på mötet. Framförallt var det mycket frågor och
funderingar vad kommunen kan göra för åtgärder på Gringelstadsvägen för att bilister ska
hålla gällande hastighet på vägen. Frågor om belysningen och släntklippning längs vägen
diskuterades också.
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Generellt kan man säga att om man upplever att bilister kör för fort hänvisar vi att kontakt
tas med polismyndigheten för att framföra sina synpunkter. När det gäller önskemål om
de övriga önskemålen har inte kommunen rådighet i att göra förändringar på dessa vägar
då Trafikverket är väghållare. Vägar som Trafikverket har rådighet över delger vi de
inkomna synpunkterna till efter stämmorna.
De vägar som kommunen är ansvarig för kommer Tekniska förvaltningens trafikenhet att
se över.
Här följer en lista på de diskussioner som fördes.
Synpunkter som är Trafikverkets ansvar:
Det framfördes synpunkter på hastigheterna vid tågstationen och på Byagatan och
skolgatan i Önnestad. Dessutom är det ojämn beläggning vid gatbrunnarna.
Trafikplats Härlöv upplevs som farlig då det ofta uppstår köer ut på motorvägen.
Det önskas en åtgärd vid korsningen på 21:an/infarten till Ullstorp. Boende vill att
hasigheten sänks.
Vid samåkningsparkeringen i Önnestad önskas det att det sätts dit papperskorgar då det
ofta är nedskräpat där.
Önskemål om att det blir 70 vid korsningen på riksväg 19 mot Göinge Fridhem,
Önskemål om att ytan snyggas till mellan Focks väg och järnvägen:
Önskemål att man öppnar bussfickan då det är mycket tung trafik som ska till SMEKAB.
Det är även mycket tung trafik som passerar på Jurhagsvägen.
Önskemål att en parkering anläggs vid Levins väg vid tågstationen då det idag funferar
mest som en olovlig parkering
Tiden som bommarna är nere vid stationen är lång. Behöver bommarna vara nere så
länge?
Synpunkter som är Kommunens ansvar
Synpunkter på hastigheten på Gemzeus väg.
Synpunkter som är Region Skånes ansvar
Önskemål om kollektivtrafik till Ullstorp
Önskemål om att bussar åter sätts in mellan Önnestad och Kristianstad och mellan
Önnestad och Färlöv.
Många uttryckte ett missnöje gentemot Skånetrafiken för den ändrade zonindelningen.
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För Önnestads del innebär det att biljettpriset för tåg till Kristianstad blir betydligt dyrare.

Gång- och cykelvägar
Önskemål om att Gång- och cykelvägen längs Byagatan i Önnestad behöver förlängas.
Önskemål om Gång- och cykelväg mellan Önnestad och Färlöv.

