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Kenth Svensson, 0435-550 07
kenth.svensson@orkelljunga.se

Medborgardialog i Örkelljunga 2013-03-11
Plats: Utbildningscentrum klockan 18.00-21.00.
Närvarande: Carina Zachau, kommunstyrelsens ordförande, Tomas
Nilsson, Thomas Bjertner, Gunnar Edvardsson, kommunstyrelsens
arbetsutskott, Ingvar Persson, byggnadsinspektör, Kristian Swärd,
samhällsbyggnadschef, Peter Andreasson, kommunchef, Ingela Ström,
utbildningschef, Kenth Svensson, kommunsekreterare, del av mötet, Jesper
Bengtsson närpolischef, del av mötet plus ca 60 medborgare.
Inledning
Kommunstyrelsens ordförande Carina Zachau hälsar de närvarande hjärtligt
välkomna till dagens möte.

Information från närpolischef Jesper Bengtsson
Jesper Bengtsson framhåller att Örkelljunga kommun är en trygg kommun
att bo i. Statistiken visar att man rapporterar ca 1700-1800 händelser per år
och att statistiken är ganska jämn över åren. Antalet inbrott i bilar har
minskat, inbrotten i lastbilar vid Skåneporten har ökat. Antalet inbrott i villor
och fritidshus ligger högt. Vidare finns aktiviteter med bilburen ungdom. Det
är viktigt att rapportera ovälkomna händelser.
Jesper Bengtsson framhåller att polisen prioriterar utifrån vad som händer.
Vid mötet diskuteras aktiviteter såväl dag som kvällstid.
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Carina Zachau menar att poliser flyttas till fotbollsmatcher och andra
aktiviteter och att det missgynnar Örkelljunga. Det blir då ryckigheter i
planeringen. Ett förslag finns från kommunen om filmning av oönskade
aktiviteter.
Jesper Bengtsson menar att det är lugnt och tryggt i Örkelljunga. Det är ändå
enligt Jesper Bengtsson viktigt att man anmäler brottslighet. Med statistik
kan man i den polisiära organisationen visa på att resurser behövs.
Från kommunens sida framförs att kommunstyrelsens arbetsutskott inte kan
ta fortkörare. Tillsammans är det viktigt att visa var problemen finns, hur vi
kan göra så att det blir bättre. Då är det viktigt att anmäla brottslighet så ofta
man kan.
Det är viktigt för affärsidkare att polisen finns i närheten och kan hantera det
fåtal personer som uppträder på ett felaktigt sätt.
Det diskuteras
•

sprängningar av brevlådor och soptunnor

•

hastigheter och kantsten vid rondellen

Förälder ska kunna gå med sitt barn till skolbussen vid Florshult. I
Nordmalings kommun finns aktivitet med chips i skolväskan som kan
påverka busshållplatser/uppsamlingsplatser. Cykelbanor är önskvärt då
vägen är smal och utgör ett problem i sig självt. Diskussion måste föras med
Trafikverket för att komma tillrätta med problemen. Fortsättningsvis
diskuteras uppsättning av skyltar för att påverka bilister. Omkörning av
skolbussar och bussar som blinkar i Florshult diskuteras också.
Kristian Svärd får i uppdrag att i kontakter med Trafikverket undersöka
möjligheten att sätta upp skyltar, ljus vid busshållplatser och undersöka
möjligheter med s k chips i barnens skolväskor.
För 8-10 år sedan filmade Trafikverket trafiksituationen vid Florshult.
Kommunen kommer att efterhöra vad som hände med den utredningen.
Utfarten vid Hallandsvägen diskuteras. När man gjorde E 4 an fanns
förändring av korsningen på planeringsstadiet. Kommunen har lyft frågan
med Trafikverket för att få till stånd en ombyggnad. Frågan finns med på
dagordningen hos Trafikverket.
Slutligen framförs att man kör för fort vid övergångsställen och i rondellen.
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Medborgardialog, fortsättning
Inledningsvis informerar Carina Zachau om e-dialogen och om
medborgarenkäter. Medborgarantalet minskade något förra året. Foto från
scen i dalen samt skateboardparken visas. Information om kommande
konstgräsplan samt allhall lämnas. Carina informerar även om allmänna
saker i kommunen enligt PowerPoint bilder.
Träffen övergick i frågor från invånare och följande frågor diskuterades:
- Skolfrågan gällande Tockarps skola hänskjuts till mötet den 18/3 i
Tockarps skola.
- Cykelleden och dess sträckning vid Skåneporten diskuterades och
Kristian informerade om processen.
- Busshållplatser och skyltar diskuterades och Kristian informerade om
Skånetrafikens ansvar.
- Parkeringar vid skola och på andra ställen är tidsatta med 15 minuter
och 20 minuter
- Övergångsställe och markeringar för synskadade
- Cykelbanan genom kommunen håller olika kvalitet och den södra
delen används som ridbana vilket gör att den är i dåligt skick
- Vegetation (häckar mm) vid vägkorsningar är i många fall för hög.
Kommunen kollar och hjälper till med klippning av häckar
(fastighetsägaren debiteras för kostnaden)
- Dräneringen på området Ejdern är inte fullt ut fungerande (slutet på
Bäckgatan)
Kristian genomför en kontroll samt eventuellt åtgärd
- Ansökan för Vindsnurrorna kommer att göras
- Asylsökande och plats för barn i förskola och skola
- Information om skattesystemet och konsekvenser av skattehöjning
- Kort information om ”familjen Helsingborg” i marknadsförings syfte
- Satsningar för att öka inflyttning kan vara natur och kultur,
informationstavlor, vandringsleder, bad, centrum med närhet till
Hässleholm – Halmstad – Helsingborg
- Skyltning längs med E4 an saknas (välkomnande, inbjudande att
komma in till Örkelljunga)

Peter Andreasson
Kommunchef

Kenth Svensson
Kommunsekreterare

Sida

3(3)

VÄLKOMNA TILL
MEDBORGARDIALOG
ÖRKELLJUNGA

ÖVERGRIPANDE MÅL

TRYGGA OCH
FRISKA
MEDBORGARE
I RÖRELSE

För att nå målet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cykelbanor
Tillgänglighet
Trygghetsvandring
Medborgarenkät
Lokala Brå temakvällar
Rökfri arbetstid
Folkhälsostrateg
Trygghetslarm för äldre över 80 år
Kontantsmart Örkelljunga
Halkskydd för äldre

Antal kommunmedborgare
9680
9660
9640
9620
9600
9580
9560
9540
9520
2007

2008

2009

2010

2011

Scen i Dalen

Skateboardpark

Konstgräs

IDROTTSHALL

Pågående och kommande frågor
•
•
•
•
•
•

Naturvårdsgrupp
Örkelljunga dagarna
Skolorganisation
Nybyggnation Örkelljunga bostäder
Etableringar
Energieffektiviseringar

Övriga frågor från 2012
• Cykelbana Lärkesholm
• Det bör sättas upp skyltar på vägarna: Korsande
cykelbana!
• Kommunens marknadsföring bör bli mycket
aggressivare, t ex genom att framhålla de låga
huspriserna.
• Ta bort de inaktuella skyltarna om att ringa 90 000
vid fara. Detta framhölls redan för fem år sedan på
en lista om 10 saker som bör åtgärdas!

Nya frågor 2013

Tack för att ni kom!

