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Datum

2018-04-10
Kommunledningsförvaltningen
Krister Persson, 0435-55399
krister.persson@orkelljunga.se

Byastämma Skånes Värsjö
Plats

Skånes Värsjö

Datum

180410. Kl 19-21

Deltagare

Carina Zachau
Thomas Bjertner
Christer Olsson
Katja Berg

Thommy Brorsson
Gunnar Edvardsson
Krister Persson
19 Deltagande från Skånes
Värsjö
Varav 12 män, 7 kvinnor

1. Händelser under det gångna året och vad som är på gång
• Presentation av kommunens nya kommunikationssymbol
•

Kort om budget 2018
o Finsam
o Visualisering av Engen
o Renovering av vattenverket
o Fönster, ventilation, takbyte skolor
o Invändig renovering förskolor
o Ny förskola Högkullen/Hälsoförskola

•

Skåneporten, vad händer, utveckling av område nordost

•

Uppfräschning av utemiljöer på skolor

•

Hälsoförskolan, mer info av Carina

•

Parkour i Skånes Fagerhult

•

Bouldervägg i Åsljunga

•

Kaptensgården i Åsljunga, hyrs ut till Attendo (Attend?). Bed &
Breakfast som driv av LSS brukare

•

Fiberutbyggnaden fortsätter. IP Only ansvarar

•

Utredning VA

•

Utredning överförmyndarverksamhet (Klippan, Bjuv och Perstorp
har frågat om Örkelljunga vill samarbeta)
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•

Ordning och reda, privata tomter. Kan kommunen och i så fall hur
hitta sätta att skapa ordning och reda.

•

DNA märkning. Ett projekt tillsammans med Sparbanksstiftelsen
Gripen

•

Nya taxor miljöförbundet.

•

Äldreboendet. Vid Lycksta Äng. Två våningar med 80 platser

•

Ev trygghetsboende på fastighet mitt emot

2. Uppföljning av frågor från föregående bystämma
• Destinations/turism information, Krister informerade om infopoint,
turismens utveckling (digitalisering) och Naturarenans syfte och
potential
•

Fortsättning på banvallen.

3. Nya frågor från byastämman
• Kommunen måste förtydliga för IP Only att de ansvarar för
kommunikationen runt fiber mot våra invånare. Inte kommunen.
Komplettera vår information på hemsidan
•

Kommunen skal göra ett nytt utskick rörande bredband. Förtydliga så
alla förstår man bara vinner på intresseanmälan. Att det inte kostar
något.

•

Varför valde man att ha 37 ledamöter istället för 41 i
kommunfullmäktige? Lagstiftningen har sänkt minsta antalet
ledamöter och vårt fullmäktige var stort i antal deltagare med 41.
Exakt antal blev en kompromiss

•

Skinningeholmsvägen, 3 st vägbelysningar med troligt systemfel.
Alla tre krånglar samtidigt. Åtgärd

•

Trafik på GC väg från Skinningeholmsvägen norrut, gamla banvallen

•

Lekplatsen är uppbökad. Åtgärd.

•

Vägen är skadad Vittsjö till Rökekorset. Möte med Trafikverket 25
april

4. Övriga frågor/laget runt
Belysning som inte fungerar. Dessa kontrolleras av kommunen rondera tre
gånger per år. Dock finns möjlighet att felanmäla på kommunens hemsida
när som helst.
Gamla affären har blivit ett tillhåll och är stökigt – tillsynsärende
Mediarkivet på kommunens hemsida där man kan se KF i efterhand har
fungerat dåligt i ett halvår och ej uppdaterat.

Örkelljunga kommun

Krister Persson
Näringslivs- & Turistchef
Mötets sekreterare
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