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Fredrik Lager

Dialogmöte för Tollarp, Linderöd, Äsphult, Träne, Djurröd och
Venestad i Tollarps medborgarhus 2019-10-29
Närvarande:
Politiker: Pierre Månsson, Peter Johansson, Annelie Fälth Simonsson och Anders Tell
Tjänstemän: Ulf Andersson, Jonas Schrevelius och Kajsa Björklund, Tekniska
förvaltningen, Christel Jönsson, Fredrik Lager, Jonas Lundgren, Linda Andersson och
Martin Holmén, Kommunledningskontoret, Camilla Gärdebring och Carina Kier,
Omsorgsförvaltningen, Krister Dagneryd, Paula Lundin, Pia Hartman Melander Barn och
utbildningsförvaltningen, Ulrika Hedlund, Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen och
Bobby Bengtsson, C4 Energi.

Ett 80-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
Information om att Almgårdens Vård- och omsorgsboende stängs i december
2019. Ett nytt boende ska byggas med 40 platser med byggstart efter jul. Det nya
boendet ska stå klart år 2022. Under tiden erbjuds de boende plats på Lindåsa. På
Lindåsa är det klart att verksamhet kommer att bedrivas fram till år 2023.
Representanter 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 samt var det även diskussioner om ofrivillig ensamhet.
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Barn och ungdoms, förenings och skolfrågor
Diskussion om förskolan och kön till förskolan. På mötet gavs information om att alla barn får
plats på förskolorna i Tollarp.

Önskemål om tillträdesförbud på friluftsbadet i Tollarp. Idag missbrukas det och personer
är där och badar när det är stängt. Önskemål att det sätts upp kameror.
Information gavs på mötet att på Linderöds skola har nya värmepumpar installerats.
Skolbarnen som åker med skolbuss till Tollarps skola från Linderöds skola saknar
skydd/skjul/busskur där de kan stå under då de väntar. En del barn får vänta upp till 20
minuter i såväl snö och regnrusk då de kommer med taxi. Önskemål om en busskur
framfördes.
Information gavs även om att samarbetet mellan skola och polis fungerar bra.

Biblioteksfråga
Linderöds folkbibliotek håller öppet en dag i veckan. Tisdagar 15:00-18:30. Finns planer
på utökning av tiderna? Linderöd har hög utlåningsstatistik. Enligt byborna näst högst i
Kristianstads kommun.
Svar: Med tanke på de besparingskrav som finns i kommunen ser vi tyvärr inga
möjligheter att utöka öppettiderna på Linderöds bibliotek från nuvarande tid.

Valfråga
Linderöds Byagille hade synpunkter att Valet 2019 kunde ordnats på ett annat sätt. I
vallokalen i Linderöd saknades information samt att de upplevde att det var kort öppettid
och ej på kvällstid. Önskemål om att det ändras till nästa valtillfälle.
Vallokal för EU-valet 2019 för valdistrikt Tollarp-Linderöd var placerad Tollarps
högstadieskolas matsal, öppet på valdagen mellan klockan 8 och 21.
I Tollarps medborgarhus erbjöds förtidsröstning under fyra dagar innan valdagen.
Förtidsröstning erbjöds även på Linderöds bygdegård under en dag.
Antal öppetdagar på samtliga förtidsröstningsställen grundades på valstatistik från
tidigare valdeltagande i dessa vallokaler. Öppettiderna för alla förtidsröstningsställen i
kommunen (utöver i Rådhus Skåne i Kristianstad) skedde på samtliga platser mellan
klockan 12 och 17. Det var första gången förtidsröstning hölls i Linderöd, i tidigare val
erbjöd ”särskild röstmottagning” på valdagen i Linderöd, då lokalen fungerade som en
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vallokal med kortare öppettider än i den ordinarie vallokalen. Inför EU-valet 2019
beslutade valnämnden att ta bort särskilda röstmottagnings och ersätta dessa med
förtidsröstning, vilket för boende i Linderöd och omnejd innebar utökade möjlighet att
rösta i valet.
Information om förtidsröstning fanns tillgänglig hos Valmyndigheten, på kommunens
hemsida och hos medborgarcenter. Annonser med öppettiderna sattes in i
Kristianstadsbladet, Kristianstadsjournalen och Lokaltidningen. Information fanns även på
kommunens sociala medier. Information om öppettider hängdes även upp i samtliga
lokaler där det förekom förtidsröstning.

Det är dock svårt att nå alla målgrupper med information om förtidsröstning och
kommunen har försökt informera om detta på olika sätt, dock vet vi att vi via dessa
informationskanaler inte kommer nå samtliga väljare. Information om vallokal på
valdagen finns dessutom på alla väljares röstkort som skickats ut av Valmyndigheten. Det
är givetvis tråkigt om informationen om öppettiderna upplevts inte ha nått väljarna i
distriktet. Kommunen tar tacksamt emot förslag på hur öppettiderna i
förtidsröstningslokaler kan spridas till allmänheten och tar gärna emot förslag på detta
inför kommande val.

Bostads- och Näringslivsutvecklingsfrågor
Representanter från Linderöds byagille undrade vad har hänt sen sist angående
kommunens satsning på fler tomter för husbyggen i Linderöd? Och om kommunen har
byggklara tomter idag?
Svaret är att kommunen har en kommunal tomt kvar i tomtkön. I dagsläget finns inga
planer på att ta fram nya bostadsområden i Linderöd
På mötet gavs information om att I Västra Tollarp har kommunen påbörjat arbetet med
exploatering och planläggning av två områden i Västra Tollarp för bostäder, Del av
Skättilljunga 4:31 och Kv Chauffören för både flerbostadshus och småhus.
En diskussion fördes även om kommunen har för avsikt att tillskapa fler tomter i mer
exklusiva lägen, ex vid Vramsån?
Det finns idag ett område, i angränsning till Vramsån, som är utpekat i kommunens
översiktsplan som ett tänkbart utbyggnadsområde för bostäder. I samband med denan
diskussion framfördes det önskemål om att ABK bygger fler hyreslägenheter.
Ett resonemang fördes om att det behövs fler företag som vill etablera sig i Tollarp efter
det att Hemköp, bank och Broköp har slagit igen. I Tollarp har det därför nyligen bildats en
företagsförening. De undrade på vilket sätt kommunen kunde bistå dem.
Affärsetableringar är helt beroende av det finns privata aktörer som vill etablera sig och
investera i orten. Kommunen kan bistå i att planlägga för fler bostäder, vilket innebär att
fler flyttar till Tollarp och på så sätt ökar kundunderlaget för eventuella affärsetableringar.
I samband med denna diskussion kom det fram ett önskemål om att kommunen kan hjälpa
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till med att rusta upp och snygga till i Tollarp för att få fler att bli intresserade av att
etablera sig.
Önskemål från innehavaren av butiken av Green Marcella att kommunen kunde hjälpa
henne med att hitta en lokal som passar företagets behov.

Bredband/fiber
C4 Energi fanns på plats och informerade och svarade på frågor. Främst rörde det sig
om frågor när fiberanslutningen kan installeras i de områden som mötet gällde.
De boende utmed Svennköpsvägen söderut undrar varför de inte får fiber. Samt att det var
frågor om tjänsteutbudet och varför inte Telia fanns representerade? Samt när skall det
byggas ut fiber utanför Träne och Linderöd.
Som svar på en del av de frågor ovan så är det kostsamma projekt, och det krävs en hel del
beställningar i dessa områden. Men vi vet om detta och vi jobbar för att hitta olika
lösningar på detta under 2020.

Mer information samt tidsplan kommer att presenteras på C4 Energis fiberkarta.
https://www.c4energi.se/privat/fiber/fiberkartan/
När detta gäller det satta målet från kommunen att 95% av fastigheterna i vår kommun
skall ha möjlighet att få tillgång till 100 Mbit år 2020, så har vi förmodligen nått det målet
efter årsskiftet 2019, och då kommer vi att titta på planeringen för kommande år, så vi har
inget svar att ge i nu läget.

Miljöfrågor
Representant från miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerade om
naturvårdsprojekt som görs i Vramsån.

VA-frågor
Diskussioner om vad som har gjorts med reningsverket och vattenverket i Linderöd?
Svaret som gavs är att ombyggnationen av reningsverket (förebyggande underhåll av
befintlig teknik) är klar och har gått bra och verket är i full drift. Vi passade samtidigt på
att installera reservkraftverk som förser både reningsverket och vattenverket i Linderöd
med nödvändig reservkraft i händelse av strömavbrott.

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.
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Önskemål om en hundlatrin sätts på Bollas väg i Tollarp.
Höjderna på kantstenen nära skolan är för höga
Bybor i Linderöd önskade en förankrad julgran som inte är en fara för allmänheten. Under
många år har granen redan innan belysningen satts i lutat då det saknas en fast förankrad
granfot! Belysningen har också under många år släckts efter kort tid.
Linderöds byagille framförde att “Förbjudet att rida” skyltar finns längst banvallen. Men
att skyltarna inte respekteras. De vill att detta åtgärdas.
Gångtunneln i Linderöd är i behov av upprustning/sanering av tunnelväggarna samt att
vid tunneln/skolan finns en stengärdsgård som håller på att rasa

Belysningsfrågor
Önskemål om belysning på Forshultsvägen.

Lekplatsfrågor
I Linderöd finns en lekplats som är mycket uppskattad och välbesökt. Dock saknas
belysning på lekplatsen. Detta är ett önskemål.
När det gäller belysning på lekplatser kommer det att läggas in som önskemål i
belysningsplanen hos Tekniska förvaltningen.

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 för att bilister ska hålla gällande
hastighet på vägen. Frågor om belysningen och släntklippning längs vägen diskuterades
också.
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 mötena.
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:

Synpunkter på att beläggningen på Tränevägen inte är bra. En översyn bör göras.
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Synpunkter på belysningen på Långarödsvägen i Djurröd. Gatlamporna är ofta ur funktion.
Dessutom är hastigheten på vägarna genom Djurröd överlag höga. Önskar åtgärder.
Önskemål om att placera ett övergångsställe vid ”torget” vid Äsphultsvägen i Linderöd.
Synpunkter som är Kommunens ansvar
Önskemål om att en översyn görs av trottoarer i Tollarp eftersom många är dåliga.
Önskemål om Trafiksäkerhetsåtgärder på Lundgrens väg.
Det behövs sättas upp större skyltar om att ridning är förbjuden på banvallen Linderöd –
Sätaröd.
Synpunkter på att korsningen Kungsvägen/Kronogatan i Tollarp inte är optimal.
Hastighetsskylt på Malms väg i Tollarp saknas.
Cykelställ vid hållplats E22 behöver vara större. Det står dessutom cyklar där som stått
där ett längre tag och som ingen verkar äga.
Synpunkter som är Region Skånes ansvar
Önskemål om att förlänga linje 544 som idag går till Äsphult till att den går till
Linderödsåsen.
Önskemål om att inte Seniorkort för 75+ försvinner. Vidare önskades det att åldern för
seniorkort sänktes till att som är 70+ erhåller ett seniorkort.
Gång- och cykelvägar
Önskemål om Gång- och cykelväg mellan Djurröd – Rickarum till Vä.
Önskemål om att bänkar sätts upp längs banvallen.

