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Datum

2017-04-25
Kommunledningsförvaltningen
Yvette Bårring, 0435-55008
Yvette.barring@orkelljunga.se

Minnesanteckningar vid möte med intresseföreningar
Närvarande
Förtroendevalda
Christer Olsson, oppositionsråd
Intresseföreningar
Ekets framtid: Mats Johansson, Carola Larnefeldt, Mattias Nilsson
Fagerhults framtid: Christer Gunnarsson
Skånes Värsjö: Inger Welander, Anders Olandersson
Tockarpbygdens intresseförening: Roger Bengtsson
Åsljunga intresseförening: Ulf Hansson, Ann-Charlotte Johansson
Tjänstemän
Yvette Bårring, landsbygdsutvecklare/bredbandsstrateg
Mattias Persson, föreningsutvecklare
Kristofer Johansson, enhetschef gata/park
Belysning
-

Kristofer Johansson är med för att redovisa underhåll av gatlyktor.

-

Det finns avtal med Infratek, de kör rondering 4 ggr/år, byte av
lampor som är släckta eller som är felrapporterade. Gamla lampor har
eget liv, blinkar och luras. Kristofer tipsar om att märka upp trasiga
lampor och rapportera snarast för snabb åtgärd. Armaturer byts ut
med LED lampor. Åsljunga liten mörk sträcka. Kristofer kollar upp
vems lampor det är. Från slakteriet i Åsljunga till Småängavägen
planeras en ny sträcka under sommaren.

Vägar
-

Kristofer Johansson redovisar bidragsregler för stöd till
vägföreningar.

-

Nya regler som stämmer överens med Trafikverkets regler. Varje
vägförening måste ansöka årligen och bifoga senaste
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årsmötesprokoll, revisionsberättese och verksamhetsberättelse. Söks
senast 31 december. Läs på hemsidan.
-

Återställning efter fibergrävning ligger efter rejält. Prio 1 är
asfaltering av överfarter. Vi jagar KASAB, möte varje tisdag.
Kommunen har liten påverkan.

Avstämning intresseföreningarna:
Ekets Framtid
Skötselpeng för motionsslingan har sökts av kommunen, avtal finns
där Orienteringsklubben ska sköta skötsel av slingan inkl. belysning.
Det finns ett förslag att avtal ska skrivas med Ekets Framtid istället.
Slingan vid skolan har ett avtal men ligger egentligen på allmän mark
och då ligger skötseln på kommunen. Frågan kvarstår om skötsel av
cykelbanan i Eket. Kostnaden är beräknad till 10 000kr/år. Bostäder i
Eket, vad händer och när?
Fagerhults Framtid
Grillplats ska sättas upp i Fagerhult under våren, finns på
gatukontoret. Slå sly ner mot sjön? Statyn Snapphanen erbjuds att stå
i Fagerhult. Fagerhults Framtid föreslår plats för statyn.
Skånes Värsjö
Stort tack för snygga blomkrukor. Byavandring genomförd med ett
50-tal deltagare. Material till lekplatsen finns att hämta snarast på
gatukontoret.
Tockarpsbygdens Intresseförening
Vemmentorpasjön, här ligger gamla omärkta båtar kvar vid bryggan.
Badplatsen rensas från diverse skräp. Fråga Maria Andersson om
juridisk rätt att ta bort dessa båtar som ligger runt om i kommunen
vid våra sjöar. Alternativt anmäla nedskräpning till Söderåsens
Miljöförbund.
Åsljungas Intresseföreningen
Mitt uppe i leaderprojektet Åsljunga sjön. Full planering av 100-års
jubileum Åshöjdens BK, fräscha upp Sjövallen för en sista match den
26 augusti. Stort jippo, TV-inspelning ev. bankett. Bra om den
tilltänkta tomtmarken kan användas som parkering under Åshöjden
matchen. När ska det börja byggas?
Fiberutbyggnad, lägesavstämning
-

-

IP Only har meddelat att det hittills är mindre än 50% intresse.
Systemet kan fortfarande ta emot beställningar. En sammanställning
är på gång tillsammans med en karta där fastigheter framgår. Finns
det vita fläckar? Intresseföreningarna vill hjälpa till om de får
information om nuläget.
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Övrigt
Mattias Persson avrapporterar Parkour-banan som projekt. Kommunens
pengar 1,2 milj. ska matchas med stödpengar ca.600 000kr.
Butiker på landets nya broschyr är klar. Det planeras ett Öppet på landet dag
den 13 augusti. Pengar kommer att sökas från familjen Helsingborg.
Påminner om evenemangskalendern och Örkelljungadagarna.
Nominera kulturpriset
KSAU har bifallet ett bidrag till föreningar som vill ansluta sin byggnad till
fiber. Nu inväntas beslut från KS, det gäller 10 000kr per förening.
Ny träff med intresseföreningarna tisdagen den 5/9 kl. 18.30 i kommunhuset
Antecknat av
Yvette Bårring
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