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Datum

2018-11-13

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kristian Swärd 0435 55036
Kristian.svardrkelljunga.se

Byastämma Åsljunga
Plats

Von Reisers Skola, Åsljunga

Datum

2017-11-13 kl 19:00 – 21:00

Deltagare

Politiker:
Carina Zachau
Gunnar Edwardsson
Christian Larsson

Tommy Brorsson
Thomas Bjertner
Christer Olsson

Tjänstemän:
Kristian Swärd
samhällsbyggnadschef
Katja Berg
Strategiskplanering
Övriga deltagande:
17 kvinnor, 13 män

1. Inledning och välkomnande
Carina Zachau hälsade alla välkomna
2. Händelser under det gångna året och vad som är på gång i
kommunen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marknadsföring, information om ny logga
Information om Finsam
Visualisering av Engen
Renovering av Vattenverket I Örkelljunga
Renovering av en del skolor, ventilation, tak samt fönster
Invändig renovering av förskolor
Ny förskola Hökullen/Hälsoförskola
Uppfräschning av utemiljön av skolgårdar
Byggnation av bostäder I Eket och Skånes Fagerhult (Örkelljunga bostäder)
Fiber till landsbyggden pågår, runt Åsljunga klart 2020
LIS = landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Spontanidrott klart i Åsljunga och Skånes Fagerhult

Örkelljunga kommun
Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
286 80 Örkelljunga

Webbplats

E-post

Besöksadress

Telefon

www.orkelljunga.se
Biblioteksgatan 10

E-post=xxxxxxxx@orkelljunga.se
0435-550 00 vx

Fax

0435-545 40

Organisationsnr

212000-0878
Bankgiro

5250-6847
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Utredning av NSVA vi kommer att behålla detta i egen regi
Överförmyndarverksamheten kommer att behålla detta i egen regi
Tillsätta en tillsynstjänst på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ny taxor inom Miljöförbundet
Kaptensgården är uthyrd till Attendo
Bibliotek i Åsljunga kommer troligtvis att stängas
Biblioteken kommer att införa meröppet

3. Uppföljning och frågor från föregående byastämma
• Bänk önskas vid busshållplatsen, Gillebagaren (Är på plats)
•
•

•

Avloppet vid badplatsen fungerar inte som det ska, ev. trasig pump ( Är lagad
men den stängs av under vintern)
Översvämning från Pinnån över gångslingan runt sjön. Å-rensning ska ske för
hand. Vem är ansvarig? dikningsföretag, markägarfråga, byaföreningen,
bysamfällighet (Mikael har varit i kontakt med berörda personer och påtalat vad
som gäller)
Påverkar även Skåneleden, vad kan kommunen göra?

•

Behöver förbättra utemiljön på skolan, alla redskap är borttagna ( Inget
planerat på Skolgården med ny utrustning skall placeras på dagiset)

•

Sätta tillbaka fartguppet utanför skolan (Är på plats )

•

Se över gatubelysningen i hela kommunen
Detta arbete pågår kontinuerligt

•

Trädgårdshäckar som är både för breda och för höga, skymmer sikten.( är
påtalat, vi tittar över detta varje år)
Samhällbyggnadskontoret påpekar detta för fastighetsägaren,
felanmäl gärna
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4. Nya frågor från byastämman
•

Behöver förbättra utemiljön på skolan, redskap är slitna

•

Gatubelysningen tänds sent

•

Svarta pollar på landshövdingevägen saknas eller sönder

•

Trädgårdshäckar både för breda och för höga, skymmer sikten.

•

Hög hastighet på Sjöhultsvägen, den delen som är kommunal, sätt upp mätaren

•

Titta över frågor under synpunkter på hemsidan

•

Rasat garage vid Sjöhultsvägen 42

Byastämman avslutades
Carina Zachau tackade för visat deltagande och förklarade byastämman som
avslutad
Vid anteckningarna:
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef

