
Bilaga 3. Samråd den 29 februari 2020 

Minnesanteckningar 

Samrådsmöte på C4 shopping 

Lördagen den 29 februari 12:00-16:00 

Planeringsarkitekt Per Blomberg och Stadsarkitekt Roger Jönsson fanns på plats på C4 shopping för 

att berätta om förslaget till ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad, svara på frågor och ta 

emot synpunkter. De hade ett utskrivet planförslag, flera utskrivna plankartor och illustrationskartor, 

kortversionen av planförslaget utskrivet samt roll-up med information om planförslaget och hur man 

lämnar synpunkter. 

Under fyra timmar fördes samtal med 38 personer och en skriftlig synpunkt lämnades in. 

Informationsblad om hur synpunkter lämnas in delades ut till besökarna och förhoppningsvis 

kommer några synpunkter in senare. Flertalet besökare var främst nyfikna på förslaget och hade inga 

direkta synpunkter. Flertalet samtal skedde med män men det fanns även barnfamiljer och kvinnor 

som stannade upp för att diskutera förslaget. En kvinna hade tagit med sina tre barn för de hade 

önskat att få mer information om vad som händer i Kristianstad i framtiden. De bodde i Österäng och 

blev lite besvikna när det inte var några direkta förändringar planerade i deras närområde. Några 

besökare var intresserade av att skaffa ny bostad och ville veta mer om de olika 

utbyggnadsområdena av denna anledning. Tre besökare var markägare eller byggare som var 

intresserade av möjligheten att utveckla sin egen mark eller andra lämpliga områden för bebyggelse. 

Många frågade främst om utvecklingen av Hammar vilket valet av plats att föra diskussionen troligen 

påverkade. Ett par bodde i södra Hedentorp och ville veta mer om framtida vall och vägsträckning 

runt bebyggelsen. Några besökare bodde inte i kommunen men var intresserade av hur kommunen 

hanterar hushållning av jordbruksmark och omfattningen av ny bebyggelse i området. Det verkade 

som om flera män följde med sina fruar till C4 shopping och blev lämnade vid informationsplatsen 

medan frun gick runt i butikerna. 

Den synpunkt som lämnades in skriftligen var ”Lägg mer fokus på att koppla samman Skepparslöv 

och Öllsjö!”. 

Samrådsplatsen var i mittskeppet av C4 shopping intill sittgrupp och sittpallar där det fanns 

strömuttag. Vi fick låna ståbord, vanligt bord och två stolar av vaktmästaren. Tekniska förvaltningens 

stora skärm med kommunens logga fick vi inte sätta upp då de har regler som begränsar uppsatt 

material till 1,4 meters höjd. Vår roll-up var dock högre men mer begränsad i bredd. Duken för den 

stora skärmen kunde vi dock använda för att lägga på bordet och på så sätt visa att det var 

kommunen som stod för informationen och samråd. 

Flertalet handlande i anläggningen gick längs butiksytorna och drog sig för att korsa torget och 

komma nära samrådsplatsen. Uppskattningsvis var det endast 5-10 % som visade intresse för 

samrådet eller kom fram och pratade. Samrådsformen gav lika stort utfall som lunchsamrådet på 

kulturkvarteret med cirka 40 deltagare som samrådde. 

Per Blomberg 2020-03-03 

 


