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Byastämma Skånes Fagerhult
Plats

Skånes Fagerhult

Datum
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Politiker

Christian Larsson
Tommy Brorsson

Gunnar Edvardsson
Tomas Bjertner
Niclas Bengtsson

Tjänstemän Kristian Swärd

Stefan Christensson
Katja Berg
Caroline Arvill
Antal
deltagare
7 Kvinnor
9 Män

1. Inledning och välkomnande
Christian Larsson hälsade alla välkomna till byastämman.
2. Händelser under det gångna året och vad som är på gång i
kommunen
Christian presenterade KSAU samt tjänstemän som fanns på plats.
Information om ny ledningsorganisation ang Kommunchef samt vad Skola
och Socialförvaltningen, där Ingela Ström som har ett huvudansvar över
dessa två förvaltningarna samt 2 st nya Tf. för skola Kristian Lindgren samt
Johan Lindberg för Soc.
Följande område berördes:
•

Information om vad som händer på Ejdern och Centrum

•

Örkelljunga bostäder bygger i Eket samt att man har direktiv att
bygga i SKF och Åsljunga

•

Skåneporten planarbetet pågå.
-

Dialog med trafikverket ang. cirkulationsplats

Webbplats
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•

Hälsoförskolan i Örkelljunga invigs den 31/9 2019. Har tagit två år
att bygga.

•

Fiberutbyggnaden på landsbyggnaden sker i tre etapper, vad man
jobbar med nu är välfärdstjänster. Kommun har köpt 630
anslutningar för att detta skulle gå att genomföra, dessa säljer
kommunen till berörda fastighetsägare när behov finns. Beräknas
vara klart under våren 2020.
-

•

•

Utav dessa 630 anslutningar är 42 % tecknade

Kultur o fritid presenterade vad som är på gång i SKF
-

Klubbhuset på Junexvallen är upp till samtal

-

Digitala plattformar vad gäller evenemang

Samhällsbyggnad
-

Framtidens VA

-

Nytt vattenverk

-

Nytt reningsverk

-

Översiktsplanen

-

Detaljplaner

3. Uppföljning av frågor från föregående byastämma
• Problem med att ladda busskortet från nätet, pengarna reistreras inte
förrän man åker med Skånetrafiken, funkar inte på bussen mellan
Markaryd och Örkelljunga. (Kronoborgstrafiken)
•

Det framförs bilar med hög hastigheter på ett antal vägar tex.
Strandvägen

•

Önskemål om fler P - platser i centrum eller i anslutning till
Hållplatserna.

•

Vegetation runt belysning utmed gc - vägar och vägar behöver röjas

4. Frågor från byastämman
• Hög hastighet på vid korsningen Kungsvägen – Norra Infartsvägen
Samt titta på en säker övergång, hastighetsnedsättande åtgärd
Christian Larsson tar frågan med polisen
•

Kommunens tomt behöver röjas (gröna huset)

•

Tomter på Fedingestrand behöver röjas

•

Bäcken utmed Gc vägen från parken till Reningsverket, brant slänt
behöver ses över.

•

Önskan om sjukgymnastik på orten

•

Belysning i parken behöver ses över, många släckta
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•

Gatubelysning utmed Junexvägen behöver gallras vegetation tar
belysningen

•

Paukour banan behöver bättre skötsel

Vid anteckningarna
Kristian Swärd
Samhällsbyggnadschef

