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Datum

2016-08-25
Kommunledningsförvaltningen
Yvette Bårring, 0435-55008
Yvette.barring@orkelljunga.se

Byastämma Skånes Fagerhult
Plats

Skånes Fagerhult

Datum

2016-08-25, kl.19.00 – 21.00

Politiker

Carina Zachau
Christer Olsson

Tjänstemän

Yvette Bårring

Gunnar Edvarsson
Thomas Bjertner
Tommy Brorsson

Antal
12 Kvinnor
deltagande

12 Män

1. Inledning och välkomnande
Gunnar Edvarsson hälsade välkomna till byastämman. Yvette Bårring,
nyanställd landsbygdsutvecklare gjorde en kort presentation.
2. Händelser under det gångna året och vad som är på gång i
kommunen
Carina visade en PPT innehållande utvecklingen i Skånes Fagerhult samt vad
som är på gång.
Följande område berördes:
-

Bostadsbyggande av hyresrätter i Skånes Fagerhult och Örkelljunga

-

Nya tjänster på kommunen såsom destinationsutvecklare,
föreningsutvecklare och landsbygdsutvecklare

-

Invigning av Forum 3-17/9, biljetter bokas via hemsidan

-

Gymn. Fordonsprogrammet i Boalt, 10 elever, över förväntan

-

Byaskyltarna ska sättas upp igen, letar kommunal eller privat mark

-

Polisen kommer hålla 2 medborgadialoger, ett vardera i Fagerhult
och Örkelljunga

-

Eventuellt annan tid på året för byamötet 2017, nytt upplägg 2017 börja med två företagspresentationer
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3. Uppföljning av frågor från föregående byastämma
- Sly mindre skog gallras för att kunna bli gles björkskog i framtiden
(Kristian kollar läget)
-

Saknas lägenhetsboende i byn (mindre lägenheter).
Se ovan vad som är på gång

-

Översyn av diverse belysningspunkter.
Se önskemål nedan, Felanmälan kan göras via kommunens hemsida

-

Översyn vägbommar (Klippervägen samt Fedinge strand)
Åtgärdat

-

Återställning av Ringvägen
Åtgärdat

4. Nya frågor från byastämman
- Belysning Klippervägen-Gläntebogatan, glödlampan är bytt men går
sönder igen, troligtvis fel på själva armaturen
-

Belysning fungerar ej vid stationen-lastkajen, fått svar att det blir för
dyrt att åtgärda. Stämmer detta?

-

Belysning på Haldex parkering lyser fast det inte behövs

-

Saknas vimplar i kommunens flaggstänger. Vem är ansvarig för
flaggstänger och flaggning?

-

Saknas 5 träd i parken, dessa har dött men ej ersatts av nya träd.

-

Möjligt med farthinder eller gupp på Kungsvägen? Hög hastighet.

-

Flera fastigheter som är illa skötta t.ex. Floragatan 4. Kan kommunen
göra något?

-

Bussen: Ändrad tidtabell gör det omöjligt för ungdomarna att fortsätt
med t.ex. fotbollsträningen. Går detta att justera?

-

Bussarna är ej handikappanpassade. Svårt både för rullstol,
barnvagnar och äldre att stiga av och på

-

Önskan finns om en tidplan för bredbandsutbyggnaden på
kommunens hemsida

-

Önskemål om att nya tf. kommunchefen besöker Fagerhult

-

Röja sly Junexvägen, belysning är skymd

Vid anteckningarna
Yvette Bårring
Landsbygdsutvecklare
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