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Datum

2015-09-03
Kommunledningsförvaltningen
Peter Andreasson, 0435-55350
peter.andreasson@orkelljunga.se

Byastämma Skånes Fagerhult
Plats

Skånes Fagerhult

Datum

2015-09-03, kl 19.00 – 21.15

Politiker

Carina Zachau
Christer Olsson

Thomas Bjertner
Tommy Brorsson

Tjänstemän

Peter Andreasson

Kristian Swärd

Antal
24 Kvinnor
deltagande

18 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

-

Nya nämnder (Kultur & Fritidsnämnd, Överförmyndarnämnd)

-

Bredbands och fiberutbyggnad

-

Bya skyltar är framtagna samt uppsatta i samverkan med
intresseföreningar

-

Vandringseventet Eurorando genomförs 2016

-

Busstrafiken inom kommunen och linjen till Helsingborg

3. Uppföljning av frågor från föregående byastämma
- Ogräs längs Kungsvägen (kanten mellan väg och gångbana) samt
träd och buskar som hänger ut från fastigheter.
Trimmas 1-2 ggr per år.
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Röjning i anslutning till cykelvägen vid Fedingestrand (björksly)
Utförs vart tredje år.

-

Kantklippning är generellt dålig i byn
Kommer att ske översyn av gata/park.

-

Remsan mellan Måsvägen och cykelvägen bör fixas till (grop)
Åtgärdat

-

Cykelvägen mellan Sk Fagerhult och SK Värsjö (grusgrop) (1km
söder)
Åtgärdas inte eftersom att Region Skåne har anslagit pengar till att
iordningställa hela cykelvägen längs banvallen.

-

Cykelvägen mellan Yxenhult och Sandhult oframkomlig (koll och
åtg)
Träd borttaget.

-

Skylten vid Fedingestrand är blekt (fastighetsbyråns skylt)
Borttagen och skylten som åskådliggör plan för bebyggelse är kvar.

-

Offentlig toalett vid parken?
Ej planerat.

-

Uppsnyggning vid Fagerhultsjön
Pågår.

4. Nya frågor från byastämman
- Sly och mindre skog gallras för att kunna bli gles björkskog i
framtiden (Kristian kollar läget)
-

Solgårdens lägenheter finns tillgängliga och vi väntar besked
angående hiss och utrymningsvägar.

-

Saknas lägenhetsboende i byn (mindre lägenheter).

-

Översyn av diverse belysningspunkter.

-

Översyn vägbommar (Klippervägen samt Fedingestrand)

-

Torvfabriken bullrar och berörda tar själva kontakt med
miljöförbundet

-

Återställning av Ringvägen efter VA arbete.

Vid anteckningarna
Peter Andreasson
Kommunchef

