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1. Kristian inledde med att hälsa alla välkomna och berätta om vad som
var på gång i kommunen bl.a.
-

Samverkansavtal med polisen

-

Ny Översiktsplan är på gång

-

Kommunen försöker rekrytera en medarbetare som bl.a. ska ha
till uppgift att utöva tillsyn över ovårdade tomter.

-

Kommunen siktar på att ha ett nytt VA-verk klart till 2026-2027.
Projektledare kommer att rektyreras.

-

Centrumvisualiseringen – en helhetsbild för ett framtida
”Örkelljunga centrum” håller på att tas fram i samarbete med
UrbanLab. Politiken arbetar för närvarande med hur man ska ta
det vidare.

-

Örkelljungabostäder bygger i eket.

-

Rivning av ”Gröna huset” påbörjad. Den 8 maj ska det vara klart
och tomten ska vara avstädad.

-

Ny ”Hälsoförskola” i Örkelljunga” kommer att stå klar under
sommaren. Besiktning i juni.

-

Stort intresse för att bygga bostäder i Örkelljunga.

-

Arbetet med att färdigställa detaljplan för Skåneporten pågår.

-

Fråga kom upp om det fanns planer på att flytta busstationen i
Örkelljunga Centrum. Några sådana planer finns inte.

2. Caroline Arvill presenterade sig och informerade om vad som var på
gång inom Kultur & Fritidsförvaltningens verksamhetsområde. Bl.a.
-

Meröppet bibliotek

-

Bouldervägg i Åsljunga

-

Musikskolan – 250 elever

-

Eventuell gemensam aktivitetskalender kan skapa möjligheter för
föreningarna när det gäller att sprida information om sina
aktiviteter.

3. Tf förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen informerade
om pågående verksamhet och svarade på frågor:
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-

Omhändertagande av sand på vägar och stigar pågår efter den
gångna vintern.

-

Fick fråga om gc-väg längs banvalen och om det planerades
asfaltering. 1 mkr är avsatt i budget för asfaltering. Många
önskade att det avstods från asfaltering eftersom gc-vägen längs
med banvallen eftersom det lätt blir problem med halka på
vintern.

-

Vegetationen håller på att göra vägen/stigen längs banvallen
oframkomlig. Finns för närvarande bara smala spår på vissa
ställen som man kan cykla på. En utredning kommer att göras
som får visa hur man ska förbättra framkomligheten längs med
banvallen.

4. Gunnar frågade vad som var/är på gång i Värsjö. Följande svar:
-

Det ordnas med olika aktiviteter av olika slag, ofta ihop med
byalaget.

-

Hundpromenad

-

Vandring/vandringsleden på måndagskvällar

-

Mycket frivilligarbete

-

Värsjövandringen

-

Man använder i stor utsträckning naturen för att skapa aktiviteter

5. Katja informerade om följande:
-

Uppmanade samtliga att skriva på avtalen som kommunen
successivt skickar ut till fastighetsägarna för tillstånd att dra in
fiber i byggnaderna. Informerade om att det inte var några
kostnader förknippade med detta avtal, utan bara möjligheter,
t.ex. kan det höja värdet på fastigheten. Dessutom i många fall en
förutsättning för att kunna utnyttja framtida teknik.

-

Grävningen för Fiberdragning påbörjades i november 2018. Man
började i nordväst.

-

Problem i vissa fall med att få tillstånd för ledningsdragning av
vissa markägare.

-

Fick fråga om hur Region Skånes besparingar inom
kollektivtrafiken drabbar kommunen. I nuläget inga kända
neddragningar.

-

Invånare i Värsjö önskar trafik till Helsingborg utan att behöva
byta buss i Örkelljunga, dock med fortsatt trafik på sena kvällar.
Fick svar om att det kan bli aktuellt först i samband med nästa
upphandling.
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