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Byastämma Eket 
 
 

Plats Ekets skola  
Datum 2018-10-10, kl 19.00 – 21.00  

Politiker 
 
 
 

Tjänstemän 
 
 

Antal 
deltagande 

Carina Zachau 
Tomas Bjertner 

KristianSwärd  

12 Kvinnor 

Tommy Brorsson 
Christer Olsson  

 
 
      Katja Berg 
 
 

11 Män 

 
 

1. Inledning och välkomnande 
Carina Zachau hälsade välkomna till byastämman 

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

kommunen 
Carina visade en PPT 

Följande område berördes 

- Ny logga angående Marknadsföring av Örkelljunga 30 min 
- Finsam har kommunen gått med i, tillsammans med andra kommuner   
- för att få fler i jobb 
- Visualisering av Engen  
- Renovering av Vattenverket 
- Fastighetsrenoveringar  
- Invändig renovering av förskolor 
- Ny förskola Hökullen Hälsoförskola 6 avd. 

 
 
 
 
 

 

 
Örkelljunga kommun 

Webbplats 
www.orkelljunga.se 

E-post 
kommunkontor@orkelljunga.se 

Organisationsnr 
212000-0878 

Postadress 
Kommunledningsförvaltningen 
286 80 Örkelljunga 

Besöksadress 
Biblioteksgatan 10 

Telefon 
0435-550 00 vx 

Fax 
0435-545 40 

Bankgiro 
5250-6847 

mailto:kristian.svard@orkelljunga.se
http://www.orkelljunga.se/
mailto:kommunkontor@orkelljunga.se


 
Örkelljunga kommun 

Datum 
2018-10-10 

Sida 
2(

 
 
 

- Upprustning av skolgårdar i hela kommunen 
- Byggnation av bostäder i Eket av Örkelljunga Bostäder AB 
- Fiber på landsbyggden IP Only är den aktör som bygger nätet,  
 det finns en tidplan på kommunens hemsida. 
- Bullervallen i Eket vid Lokförarevägen, Trafikverket har 

överklagat beslutet till Kammarrätten.  
- Det är Ekets tur att få en aktivitesplats  
- NSVA hör sig för om kommunen vill ansluta sig. Kommunen 

tackade nej, gäller även Överförmyndarverksamheten. 
- Oreda på privata tomter, vi jobbat med detta 
- Nya taxor hos Söderåsens Miljöförbund 
- Nytt Ääldreboendet, det är Södergården skall ersättas 

 
 

3. Uppföljning av frågor från föregående byastämma 
- Byavandring och anmälningar med adresser behövs för att ta fram 

alla fastigheter som berörs. Lista skrevs under kvällen. 
- Svårt med språklärare till Kungsskolan 
- Ekets Framtids anslagstavla, bygglov för uppsättning vid postlådan 
- Trottoar fel lutning 
- Belysning (stolpe) saknas, Annika Jönsson gör felanmälan 
- Gör alltid felanmälan via hemsidan om något felar 
- Kommunalt vatten avlopp alternativt egna lösningar. Direktiv från 

länsstyrelsen 
- Ljussätta ett träd istället för julgran? 
 

 
4. Nya frågor från byastämman 

- Fler träd och häckar på våra skolor och förskolor 
- SMS vid alla förändringar när det gäller vatten/avlopp frågor 
- Papperskorg vid bänkarna på motionsslingan skall tömmas 
- Ny papperskorg vid samåkningsplatsen i Eket, ta kontakt med TRV. 
- Titta på skötsel på gång/cykel-vägen gamla banvallen från Eket till 

Örkelljunga, vem skall sköta den. 
- Bageritomten, vad händer med den. 
- Villan som brann vid infarten till Eket från söder, vad händer med den. Massa 

fyllnadsmassor 
   

 
 

 
 

Vid anteckningarna 
Kristian Swärd 
Samhällsbyggnadschef 


	1. Inledning och välkomnande
	2. Händelser under det gångna året och vad som är på gång i kommunen
	3. Uppföljning av frågor från föregående byastämma
	4. Nya frågor från byastämman

