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Datum

2016-10-20
Kommunledningsförvaltningen
Yvette Bårring, 0435-55008
Yvette.barring@orkelljunga.se

Byastämma Eket
Plats

Ekets skola

Datum

2016-10-20, kl 19.00 – 21.00

Politiker

Carina Zachau
Tomas Bjertner

Tommy Brorson
Christer Olsson

Tjänstemän

Charlotta Kabo Stenberg
Yvette Bårring

Kristian Swärd

Antal
deltagande 13 Kvinnor

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 PPT
Följande område berördes:
-

Ekonomi

-

Bostäder

-

Skolor

-

Företag

-

Infrastruktur/kollektivtrafik

Byaskyltarna ska monteras upp igen snarast, meddela lämplig plats, helst
på privat eller kommunal mark.
Ekets Näraffär, först ut, omskrivet i pressen. Efterföljare kommer i
Åsljunga och inne i Örkelljunga (tidigare pressbyrån).
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3. Uppföljning av frågor från föregående byastämma
- Är det möjligt att göra ett övergångställe vid Valthornet
(Kornetvägen)?
Ej lämpligt,
Diskussion kring tomterna vid skolan. Det utreds om det kommunala
bostadsbolaget kan bygga radhus.
Det planeras för att byggas radhus med 5-6 hyresrätter i olika storlek, sprid
gärna för intresseanmälan.
Träd som ligger ner i anslutningen till den södra infarten (i skogen). Kristian
kontrollerar om det är möjligt att röja de delar som är kommunens. Det
kommer att röjas under hösten/vintern 2016.
När det gäller bullerplank förs diskussioner med Trafikverket om placering
och höjd. Priser har tagits in på 100-150m plank med en höjd av 150cm eller
200cm. Trafikverket ska lämna besked om vad de godkänner.
4. Nya frågor från byastämman
- Felanmälan fungerar ej på kommunens e-tjänster
-

Fotbollsmål eller enklare lekplats för mindre barn efterfrågas
Villavägen-Vångavägen

-

Sjunkamossevägen – dålig sikt, farligt för skolbarnen. Utredning om
skolskjuts är beställd och planering av cykelvägar i hela kommunen
planeras. Trafikverket bestämmer här.

-

Maten på skolan och äldreboendet, upphandling lokalproducerat i
första hand och eko i andra hand. Vem bestämmer?

-

Byastämman saknades på evenemangskalendern – blev en miss när
personal slutade på kommunen.

-

Tomter som är misskötta

-

Boende i ett ej färdigbyggt hus, vems ansvar? Kan finnas barn i
huset. Tjuvkopplat elen, brandsrisk

-

Vattensjukt område, vatten rinner över vägen och in i trädgård
Vid Lokförarevägen

-

Trottoar vid Näraffären? Det finns trottoar på andra sidan affären.
Eventuellt kan det lösas genom privata initiativ

Vid anteckningarna
Yvette Bårring
Landsbygdsutvecklare
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