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Datum

2017-10-18
Kommunledningsförvaltningen
Yvette Bårring, 0435-55008
Yvette.barring@orkelljunga.se

Byastämma Eket
Plats

Ekets skola

Datum

2017-10-18, kl 19.00 – 21.00

Politiker

Carina Zachau
Tomas Bjertner

Tommy Brorson
Christer Olsson
Gunnar Edvarsson

Tjänstemän

Yvette Bårring

Kristofer Johansson

Antal
12 Kvinnor
deltagande

16 Män

1. Inledning och välkomnande
Carina Zachau hälsade välkomna till byastämman
2. Händelser under det gångna året och vad som är på gång i
kommunen
Carina visade en PPT
Följande område berördes:
-

Bullervall, bullerplank etc. Trafikverket har överklagat

-

Nybyggnationer Ejdern, Eket och Skånes Fagerhult

-

Byaskyltar, nu ska dem upp inom två veckor!

-

Nytt äldreboende på ängen vid Lyckstavägen, diskussioner förs med
länsstyrelsen eftersom det är strandskydd p.g.a. Pinnån

-

Fiber på landsbygden, IP-Only har börjat installera i hus

-

Samverkansavtal polis, dialog, missbruk och trafik

-

Fyra pågående Leaderprojekt i kommunen

Örkelljunga kommun
Postadress

Kommunledningsförvaltningen
286 80 Örkelljunga

Webbplats

E-post

Besöksadress

Telefon

www.orkelljunga.se
Biblioteksgatan 10

kommunkontor@orkelljunga.se
0435-550 00 vx

Fax

0435-545 40

Organisationsnr

212000-0878
Bankgiro

5250-6847

Datum

Örkelljunga kommun

-

2017-10-18

Övrigt: utrening VA tillsammans med NSVA, ordning och reda på
privata tomter, DNA-märkning, Aktiviteter på FORUM,
Hälsoförskolan

3. Uppföljning av frågor från föregående byastämma
- Felanmälan fungerar ej på kommunens e-tjänster
Fungerar men återkoppling har ibland varit bristfällig
-

Fotbollsmål eller enklare lekplats för mindre barn efterfrågas
Villavägen-Vångavägen
Fotbollsmål uppsatta, återkoppla om det är uppskattat

-

Sjunkamossevägen – dålig sikt, farligt för skolbarnen. Utredning om
skolskjuts är beställd och planering av cykelvägar i hela kommunen
planeras. Trafikverket bestämmer här

-

Maten på skolan och äldreboendet, ny upphandling lokalproducerat i
första hand och eko i andra hand. Nya riktlinjer och mål

-

Byastämman saknades på evenemangskalendern – Blev en miss när
personal slutade på kommunen

-

Tomter som är misskötta

-

Boende i ett ej färdigbyggt hus, vems ansvar? Kan finnas barn i
huset. Tjuvkopplat elen, brandsrisk. Huset är sålt, det var bygg-el
inte tjuvkopplat

-

Vattensjukt område, vatten rinner över vägen och in i trädgård
Vid Lokförarevägen. Är nu åtgärdat

-

Trottoar vid Näraffären? Det finns trottoar på andra sidan affären.
Eventuellt kan det lösas genom privata initiativ

4. Nya frågor från byastämman
- Byavandring och anmälningar med adresser behövs för att ta fram
alla fastigheter som berörs. Lista skrevs under kvällen
-

Svårt med språklärare till Kungsskolan

-

Ekets Framtids anslagstavla, bygglov för uppsättning vid postlådan

-

Trottoar fel lutning

-

Belysning (stolpe) saknas, Annika Jönsson gör felanmälan

-

Gör alltid felanmälan via hemsidan om något felar

-

Kommunalt vatten avlopp alternativt egna lösningar. Direktiv från lst

-

Ljus-sätta ett träd istället för julgran?

Vid anteckningarna
Yvette Bårring
Landsbygdsutvecklare
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