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Bysastämma Tockarp 2019-05-09
1. Christian inledde med att hälsa alla välkomna och berätta om vad
som var på gång i kommunen bl.a.
-

Ny kommunchef

-

Socialchefen har slutat. Nuvarande utbildningschefen kommer
även att vara socialchef i ca 2 år, samtidigt som en biträdande
socialchef anställs med syfte att denna med tiden ska ta över
rollen som socialchef.

-

Kommunen kommer att teckna samverkansavtal med polisen.

-

Ny Översiktsplan är på gång. Processtiden för att ta fram en ny
ÖP är ca 2-3 år.

-

Kommunen har provanställt en medarbetare som bl.a. har till
uppgift att utöva tillsyn över ovårdade tomter.

-

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

-

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.

-

Ny ”Hälsoförskola” i Örkelljunga” kommer att invigas i augusti
månad.

-

Stort intresse för att bygga bostäder i Örkelljunga.

-

Arbetet med att färdigställa detaljplan för Skåneporten pågår.
Stort. Det finns intresse för etablering på Skåneporten från ca 1015 nya företag.

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

Meröppet bibliotek

-

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

-

Kultur & Fritidsförvaltningen har fått 200 tkr från staten för
lovaktiviteter.

-

Fråga från invånare om placering/uppsättning av hjärtstartare vid
Tockarps skola. Byalaget har köpt in en hjärtstartare och förra
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fastighetschefen har lovat att hjälpa till med att finna lämplig
plats, samt uppsättning/montering. Fastighetschef Mathias
Svensson ska återkoppla.
3. Frågor från invånare
-

Kristian S fick fråga från invånare om det inte var möjligt att
anlägga smidigare farthinder än det nuvarande utanför skolan.
Kristian svarade att kommunen inte har rådighet över vägen
eftersom det är trafikverket som ansvarar för den aktuella vägen
och det är den nuvarande lösningen som trafikverket godkänt.

-

Fråga från invånare om kommunen inte kan sätta upp staket på
baksidan till skolan. Barnen leker på tomten/fastigheten som är i
privat ägo. Skog är avverkad på fastigheten och det sticker upp
stubbar som barnen kan skada sig på. Utbildningsförvaltningen
och eller fastighetsenheten hantera frågan och återkoppla.

-

Fråga från invånare om kommunen har för avsikt att göra något åt
den störande skjutbanan. Kristian S informerade om att
kommunen har varit i kontakt med Söderåsens Miljöförbund,
men att statusen är oklar. Det är miljöförbundet som äger frågan
och Kristian S uppmanade invånarna att ta kontakt med
Söderåsens Miljöförbund för mer information i ärendet.

-

Fråga från invånare om hur man ska veta var man får parkera.
Har fått parkeringsböter när bilen var parkerad på det som
räknades som allmän platsmark, där det inte fanns skyltar.
Kristian S informerade om att när man parkerar på gator så gäller
att det är tillåtet att parkera i kommunen i 24 timmar om inget att
är skyltat. Förutsätter att man parkerar på gator som är asfalterade
och att alla 4 hjulen står på asfalten. Det är förbjudet att parkera
på allt som räknas som allmän parkmark.

-

Fråga från kommuninvånare om bya-/ortsskyltarna för Tockarp
som ligger i kommunens förråd. Enligt uppgift har kartor med
uppsättningsplats skickats till Mathias Persson. Caroline A
kollar upp detta och återkopplar.

4. Katja gav information om fiberdragningen i kommunen:
-

Den kommer att genomföras i 3 etapper.

-

Tockarp ingår i första etappen.

-

Arbetet påbörjades i november 2018 och första etappen beräknas
vara slutförd i oktober 2019.

-

Det går rykten om att IP-only har problem med underleverantörer
som jobbar med projektet i Örkelljunga som håller på att gå i
konkurs. Katja har varit i kontakt med IP-Only och det stämmer
inte.

-

Viktigt att alla fastighetsägare ansluter sig eftersom många
framtida välfärdstjänster kommer att vara beroende av tillgång till

Örkelljunga kommun

Datum

Sida

2013-11-19

3(3)

fiberanslutning. Bl.a. kommer en välfärdsport att erbjudas
kommunerna för framtida tjänster. Detta kräver en fastigheterna
är ansluta, dock kommer det inte att krävas något abonnemang
från fastighetsägaren.
Anteckningar/Stefan Christensson

