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Byastämma Åsljunga 

  

Plats Von Reisers Skola, Åsljunga 

Datum 2017-11-22 kl.19.00 – 20.30 

Deltagare Politiker: 
Carina Zachau 
Gunnar Edwardsson 
 
Tjänstemän:       
Yvette Bårring (sekreterare) 
Charlotta Kabo Stenberg 
kommunchef 
Kristian Swärd 
samhällsbyggnadschef 

 
Tommy Brorsson 
Thomas Bjertner 
Christer Olsson 
 
 

 Övriga deltagande: 
13 kvinnor, 9 män 

 

1. Inledning och välkomnande 

Carina Zachau hälsade alla välkomna 

2. Händelser under det gångna året och vad som är på gång i 
kommunen 

 Carina informerade om kommunen i stort 

 Byaskyltarna är äntligen på plats 

 Ny belysning på cykelbanan, e.on installerar v.48-49 

 Asfalterat grusplanen, framförallt för barnens skull 

 4 leaderprojekt i kommunen 

 Kaptensgården till salu men det finns även intressent som vill hyra 

och driva anläggningen 

 Byggnation i byarna, Skånes Fagerhult och Eket vardera 6 

hyreslägenheter 

 LIS plan (landsbygdsutveckling i sjönära områden), Åsljungasjön, 

Fedingesjön, Hjelmsjön och Pinnån utpekas i kommunen. Förslag till 

länsstyrelsen 
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 Fiber till landsbygden. Kommunen köpt 630 anslutningar, erbjudande 

att teckna avtal, ingen kostnad alls förrän man vill använda fibern 

 Samverkansavtal med Polisen. Dialog, missbruk och trafik. 

Sparbanken Gripen erbjuder DNA-märkning till rabatterat pris 

 VA utrening tillsammans med NSVA 

 Ordning och reda, privata tomter 

 Nyasfalterat, Sjövägen, Sjökaptensvägen 

 Ny tryckledning för renvatten på Friluftsvägen 

 I budgeten för 2018 finns en Boulder-klättervägg för Åsljunga 

 

3. Uppföljning och frågor från föregående byastämma 

 Vassklippning i Åsljungasjön 

Bysamfälligheten äger frågan 

 Fråga om Åsljungas dricksvattenkvalité 

Testats regelbundet på tre olika ställen 

 Schakthögar vid idrottshallen 

Är borttagna 

 Stenläggning vid Barkarevägen 

Åtgärdat 

 El till toaletten vid badplatsen 

Åtgärdat 

 Släckta gatuarmaturer 

Återkommande arbete, gör felanmäl så snart det inträffar 

 Frågor om Leader-projektet runt sjön. Oro kring fordonstrafik, 

underlag med mera. Information efterfrågas 

Fortfarande oro, bör kanske skyltas som gångled, samhällbyggnad 

tittar på det 

 Önskemål om att asfaltera grusparkeringen vid skolan 

Åtgärdat 

 

4. Nya frågor från byastämman 

 Bänk önskas vid busshållplatsen, Gillebagaren 

 Avloppet vid badplatsen fungerar inte som det ska, ev. trasig pump 

 Översvämning från Pinnån över gångslingan runt sjön. Å-rensning 

ska ske för hand. Vem är ansvarig? dikningsföretag, markägarfråga, 

byaföreningen, bysamfällighet 
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 Påverkar även Skåneleden, vad kan kommunen göra? 

 Behöver förbättra utemiljön på skolan, alla redskap är borttagna 

 Sätta tillbaka fartguppet utanför skolan 

 Se över gatubelysningen i hela kommunen 

Detta arbete pågår kontinuerligt 

 Trädgårdshäckar som är både för breda och för höga, skymmer sikten 

Samhällbyggnadskontoret påpekar detta för fastighetsägaren, 

felanmäl gärna 

5. Byastämman avslutades 

Carina Zachau tackade för visat deltagande och förklarade byastämman som 

avslutad 

 

 

 

Vid anteckningarna: 

Yvette Bårring 

Landsbygdsutv/bredbandsstrateg 

  

 


