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Datum

2015-11-17
Kommunledningsförvaltningen
Peter Andreasson, 0435-55350
peter.andreasson@orkelljunga.se

Byastämma Åsljunga
Plats

Von Reisers skola

Datum

2015-11-17, kl 19.00 – 20.50

Politiker

Carina Zachau
Tommy Brorsson

Gunnar Edvardsson
Thomas Bjertner

Tjänstemän

Peter Andreasson

Kristofer Johansson

Antal
13 Kvinnor
deltagande

13 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 kommunfakta, viktigare händelser och
utvecklingen i Örkelljunga kommun.
Följande område berördes:
-

Ökat invånarantal, 9841 invånare den 30/9

-

Öppnar nya förskolor i kommunen

-

Allhallsbygget pågår för fullt (boka den 17 sept)

-

Nya nämnder (Kultur & Fritidsnämnd, Överförmyndarnämnd)

-

Räddningstjänstförbund (Örkelljunga, Helsingborg, Ängelholm)

-

Bredbands- och fiberutbyggnad tillsammans med Svenska Stadsnät

-

Bya skyltar är framtagna samt uppsatta i samverkan med
intresseföreningar, utvärdering sker kontinuerligt

-

Busstrafiken inom kommunen och linjen till Helsingborg

-

Åsljungagården, 102 asylsökande och det pågår många olika
aktiviteter (sömnad, cykelreparationer, barn aktiviteter,
handarbetsgrupp mm)
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3. Uppföljning av frågor från föregående byastämma
- Rastplats Hålsjön, önskemål om röjning och papperskorgar
(liten del längs banvallen är kommunens mark, stiftelseägd mark och
samfällighetsmark eventuellt möjligt att röja)
- Sjönära tomter
(Är möjligt att bygga vilket innebär att vi påbörjar planering)
- Slamsugning av dagvattenbrunnar
(Brunnarna är rensade och det sker kontinuerligt) (anmäl gärna på
nätet ”Felanmälan”)
4. Nya frågor från byastämman
- Busshållplatsen vid gamla E4/Näckrosvägen, önskemål om bänk
-

Fiberstart i Åsljunga?

-

Kaptensgårdens drift framöver (Le mat)

-

Är det möjligt att bygga trappa vid Trollsjön från rastplatsen

-

Gatuskyltar behöver tvättas på vänster sida av E4

-

Kulturminnesskyltar borde sättas upp (ev. samarbete mellan skola
och….)

-

Problem med rådjur på kyrkogården

Vid anteckningarna
Peter Andreasson
Kommunchef

Sida

2(2)

