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Datum

2014-08-20
Kommunledningsförvaltningen
Peter Andreasson, 0435-55350
peter.andreasson@orkelljunga.se

Byastämma Skånes Fagerhult
Plats

Skånes Fagerhult

Datum

2013-08-20, kl. 19.00-21.15

Politiker

Carina Zachau
Tomas Nilsson
Gunnar Edvardsson
Elisabeth Stjärne

Tjänstemän

Peter Andreasson

Christer Olsson
Thomas Bjertner
Henrik Nilsson

Antal
13 Kvinnor
deltagande

15 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 presentation innehållande utvecklingen i Skånes Fagerhult
samt vad som är på gång. Även kommunfakta och viktigare händelser
redovisades.
Presentationen bifogas mötesanteckningarna.
3. Uppföljning av frågor från föregående byastämma
 Anslagstavlan vid banken kräver bygglov.


Tillstånd för torvbrytning NV Skånes Fagerhult utfärdas av
länsstyrelsen (bygglov).



Gångvägen bakom Harbos lokaler (åtgärdad?).



Tung trafik förekommer fortfarande i byn vilket kan bero på dålig
skyltning.



Hishultsskylten bör flyttas upp till rondellen för att hänvisa till den
norra infarten.



Junexvägen ut mot Kungsvägen bör skyltas med ”Lämna företräde”.
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Är tomter skräpiga så kontakta Ingvar Persson, byggnadsinspektör,
för att tillskriva fastighetsägaren.



Röjning av sly längs bäcken bör ske kontinuerligt och det bör sättas
upp fler hundlatriner.



Busslinje 22.17 från Helsingborg stannar i Örkelljunga men borde gå
vidare till Skånes Fagerhult. Förutsättningarna utreds vid nästa
tidtabelländring. Skånetrafiken satsar på buss 10.



Planer finns för att Solgården kan bli boende i de renoverade
lägenheterna.

4. Nya frågor från byastämman
- Ogräs längs Kungsvägen (kanten mellan väg och gångbana) samt
träd och buskar som hänger ut från fastigheter.
-

Röjning i anslutning till cykelvägen vid Feddingestrand (björksly).

-

Påbörjat hus vid sjön (Feddinge strand), vad händer?

-

Sly längs cykelvägen vid Feddingesjön.

-

Kantklippning är generellt dålig i byn.

-

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

-

Cykelvägen mellan Skånes Fagerhult och Skånes Värsjö (grusgrop)
(1km söder).

-

Cykelvägen mellan Yxenhult och Sandhult oframkomlig (koll och
åtgärder).

-

Skylten vid Feddingestrand är blekt (Fastighetsbyråns skylt).

-

Offentlig toalett vid parken?

-

Uppsnyggning vid Fagerhultsjön.

Vid anteckningarna
Peter Andreasson
Kommunchef

Bilagor
Bilaga 1

Power Point-presentation

