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Datum

2015-10-20
Kommunledningsförvaltningen
Peter Andreasson, 0435-55350
peter.andreasson@orkelljunga.se

Byastämma Eket
Plats

Ekets skola

Datum

2015-10-20, kl 19.00 – 20.50

Politiker

Carina Zachau

Gunnar Edvardsson

Tjänstemän

Peter Andreasson

Kristian Swärd

Antal
7 Kvinnor
deltagande

10 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 PP innehållande utvecklingen i Skånes Fagerhult samt vad
som är på gång. Även kommunfakta och viktigare händelser redovisades.
Följande område berördes:
-

Ökat invånarantal, 9810 invånare den 30/6

-

Öppnar nya förskolor i kommunen

-

Nya nämnder (Kultur & Fritidsnämnd, Överförmyndarnämnd)

-

Räddningstjänstförbund (Örkelljunga, Helsingborg, Ängelholm)

-

Bredbands- och fiberutbyggnad tillsammans med Svenska Stadsnät

-

Bya skyltar är framtagna samt uppsatta i samverkan med
intresseföreningar

-

Vandrings eventet Eurorando genomförs under 2016

-

Busstrafiken inom kommunen och linjen till Helsingborg

-

Anställa bredbandscoach som ska vara behjälplig på landsbygden
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3. Uppföljning av frågor från föregående byastämma
- Busskurer som finns vid skolan skall stå kvar så länge.
-

Cykelbanan som Ekets framtid har gjort, vem har skötselansvaret?
Kristian kontrollerar, vem som har ansvaret.

- Farlig kurva – hög hastighet, förslag är farthinder, fortsatt utredning
-

Container nära vägen är inflytta några meter.

-

Buller från E4 är en trafikverksangelägenhet. Carina har varit i
kontakt med vägverket och fått till svar att man inte kommer att
åtgärda bullret. Riktvärde är 55db och 60db utomhusvärde.
Budgetberedningen har idag tagit beslut om att göra åtgärder för att
minska bullret.

-

Kort anslutningsväg mellan Villavägen och gamla E4, vägen grusas
och växligheten är beskuren.

-

Mobiltelefontäckning är oförändrad (gäller bara Telia), ej åtgärdad

-

Kommunen har mätt hastigheten utanför skolan och den är 3040km/h

-

Viadukten under gamla E4 och anslutningen till gång och cykelväg
längs banvallen bör åtgärdas (markeras). Är markerad och det finns
skylt.

4. Nya frågor från byastämman
- Är det möjligt att göra ett övergångställe vid Valthornet
(Kornettvägen)?
-

Diskussion kring tomterna vid skolan. Ev en diskussion med
kommunala bostadsbolaget om de kan bygga radhus.

-

Träd som ligger ner i anslutningen till den södra infarten (i skogen).
Kristian kontrollerar om det är möjligt att röja de delar som är
kommunens.

Vid anteckningarna
Peter Andreasson
Kommunchef

