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Kristian Swärd 
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15 Män 

Gunnar Edvardsson 
Tomas Bjertner 
 
 
 
 
 
 
 

   

1. Inledning och välkomnande 
Carina Zachau hälsade alla välkomna till byastämman.  

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

Carina visade en PPT innehållande utvecklingen i Skånes Fagerhult samt vad 
som är på gång. 
Följande område berördes: 

- Redovisade kommunens nya logga som visa hur nära kommunen 
ligger omkringliggande kommunikationer ca 30 minuter 

- FINSAM som är ett samordningsorgan med andra Kommuner 
- Visualisering av Kv. Engen  
- Renovering av vattenverket 
- Renovering av skolor, fönster, ventilation, tak osv. 
- Renoveringar av förskolor 
- Bygger en ny förskola 
- Upprustning av skolgårdar  
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- Köp av fastighet i Skånes Fagerhult på Strandvägen (Gröna Huset) 
- Byggnation i SKF av Örkelljunga bostäder frågan ägs av Bolaget 

som dröjer med besked.  Ett stort bekymmer att inget händer. 
- Hälsoförskolan som byggs vid gamla hökullens förskola i 

Örkelljunga, 6 st. avd. ca 120 barn. 
- Parkour banan SKF är på plats och invigd, är till för att öka 

spontanidrotten 
- IP Only är på gång med ledningsdragning från Laholm för att kunna 

koppla upp Kommunen, det behöver komman in fler ansökningar för 
att ansluta sig. 

- Bjärabyggevägen, där har kommit upp stenar som hindra gående och 
cyklar för att komma förbi.  

- Det förekommer att chaufförer använder området runt macken Q8 i 
SKF som toalett. 

- Nya taxor Miljöförbundet 
- Äldreboendet 
- Ordning och reda på tomter 
- Utredning ang. samgående med NSVA, svaret var nej, vi kommer att 

driva detta i egen regi. 
- Utredning om samgående med andra kommuner ang. 

överförmyndarverksamheten, svaret var nej, vi kommer att driva 
detta i egen regi.  

- Banvallen genom kommunen, Region Skåne skulle investera ca 10 
miljoner, men nu har man vänt och kommer inte att göra någon 
investering. 
 

3. Uppföljning av frågor från föregående byastämma 
- Nya Promenad från parken bort förbi stationshuset, vägen är helt grön 
- Problem med att ladda busskortet på bussen men även från nätet, 

pengarna registreras inte förrän man åkt med XX 
- Gamla stationshuset ägt av Fagerhults Framtids Företags AB anses 

missköt 
- Solljungahälsan är privatägt, bytt ägare och finns ej längre i Fagerhult. 

Många äldre som saknar vårdcentral. 
- Kan cykelvägen fortsätta mot Yxenhult och Markaryd? 
- Lokal för RC klubben söks, framförallt på skolloven och vintertid 
- Medborgardialog i höst 
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4. Frågor från byastämman 
Problem med att ladda busskortet från nätet, pengarna registreras 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 
 

Vid anteckningarna 
 
Kristian Swärd 
Samhällsbyggnadschef 
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