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Byastämma Eket 2019-10-08 

 

Kristian inledde med att hälsa alla välkomna och berätta om vad som 

var på gång i kommunen, bl.a. 

- Kommunens organisation. 

- Ny Översiktsplan är på gång. 

- Örkelljungabostäder bygger i eket. 

- Centrumvisualiseringen – Katja Berg kommer att ha en 

genomgång på ca 1 timme på ”Örkelljunga träffas” den 9 nov. 

- Ny ”Hälsoförskola” med hälsopedagog stod klar i Örkelljunga i 

augusti. Konceptet ska spridas till övriga förskolor i kommunen.  

- Stort intresse för att bygga bostäder i Örkelljunga. 

- Stort intresse för etableringar på Skåneporten. 

- Ny vision håller på att utarbetas. 

 

Katja informerade om Fiber på landsbygden. 

- Många ansåg att det varit bristfällig information om 

fiberutbyggnaden. 

 

Caroline Arvill informerade: 

- Om den nya digitala plattformen för event/evenemang som 

kommer att göra det möjligt för föreningar att själva lägga 

in/ändra/uppdatera information om evenemang. 

- Om aktivitet eket. Önskemål/förslag fanns om utegym och 

hundrastgård. 

 

Punkter att ta med: 

• Belysning önskades till livsmedelsbutiken i Eket för ökad 

trygghet. 

• Invånare som ansåg att vägen till mammas vik behöver 

planas ut så att det går att cykla på den. 

• Bättre information om när Byastämmorna hålls. 

• Efterfrågan om att göra i ordning banvallen mot 

Kungabäcken så att det blir lättare att cykla på den.  
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• Önskemål om att busshållplatsen ska snyggas till. Det 

håller på att växa igen. Anneli lyfter frågan med 

trafikverket/alternativt region Skåne. 

• Fråga om hur det blir med bullerplank mot motorvägen i 

Eket. Christian Larsson förklarade att kommunen inte 

råder över frågan. Trafikverket ger inte tillstånd, inte ens 

om kommunen finansierar bullerplanket i egen regi. Det 

blev diskussion om alternativ placering av bullerplank. 

Christian Larsson tar med sig frågan. 

• Förslag från invånare om att slopa julgranen inför julen 

och i stället sätta upp belysning i ett träd. Det fanns 

blandade uppfattningar bland mötesdeltagarna om vilket 

som var önskvärt. 

• Representant för Civilförsvarsföreningen önskade att man 

flyttade hjärtstartaren för bättre tillgänglighet. I nuläget 

finns en hjärtstartare inne i skolan och en i kyrkan. Ingen 

av dem är tillgänglig på kvällstid. Samma lösning som i 

Tockarp önskades i Eket. Frågan förs vidare till 

fastighetschefen. 

• Missnöje från invånare över misskötta fastigheter. 

Christian Larsson informerade om att det kommer att 

tillsättas en tjänst som bland annat har till uppgift att 

arbeta med detta. 

 

Anteckningar/Stefan Christensson 


