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Minnesanteckningar vid möte med intresseföreningar 
 
Närvarande 
Förtroendevalda  

Carina Zachau, kommunstyrelsens ordförande    

Christer Olsson, oppositionsråd 

Intresseföreningar  

Ekets framtid: Ingemar Johansson, Carola Larnefeldt    

Fagerhults framtid: Christer Gunnarsson  

Skånes Värsjö: Inger Wellander, Anders Olandersson 

Tockarpbygdens intresseförening: inga deltagare 

Åsljunga intresseförening: inga deltagare 

Tjänstemän  

Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef 

Yvette Bårring, landsbygdsutvecklare 

 

Återkoppling från föregående möte 
Migration/Integration 

- Migrationsverket har sagt upp avtalen med anläggningsboendena 
Åsljungagården och Hotell Ekbacken. Boendena ska vara avvecklade 
före 7 april i år 

- Kommunen har fått ett fördelningsbeslut från Lst att ta emot 17 
flyktingar för bosättning i kommun under 2017. Efter förändrat beslut 
i regeringen kommer Lst att minska fördelningen till kommunerna. 
Vi vet ännu inte hur många flyktingar som kommer att anvisas till 
Örkelljunga kommun 2017.  

Skyltar 

- Föreningarna har tagit på sig ansvaret att hitta lämpliga platser. 
Kommunen sätter sedan ut skyltarna.  

- Föreningarna meddelar Kristian Swärd lämpliga platser snarast.  
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Affärer 

- Affären i Eket invigdes den 10 september. Fungerade inledningsvis 
väldigt bra men tyvärr har den nu stängt. Handlaren gav upp pga för 
stor andel icke betalda fakturor. Ett annat betalningskoncept behöver 
tas fram. 

- Konceptet med obemannade affärer har sålts till Weelys. 

- Ingemar driver frågan vidare tillsammans med Robert. 

 

Aktiviteter i byarna 

- Möjlighet finns att länka information om aktiviteter från kommunens 
hemsida. Kontakta kommunens webbredaktör Elinor Franzén. 

- Stationshuset i Skånes Fagerhult. Arbetet går vidare.  Föreningen 
rekommenderas överväga att koppla in fiber för att öka 
användningsmöjligheterna framöver.  

- Åsljunga har fått Leadermedel för att starta ett projekt kring 
framkomlighet kring Åsljungasjön. Totalt 1,7 miljoner kronor.  

- I Åsljunga planeras firandet av att det är 50 år sedan Max Lundgrens 
Åshöjdens IF gavs ut. Kommunens föreningsutvecklare Mattias 
Persson stöttar.  

- Större soptunnor behövs i Vemmentorpasjön. Sköts sophämtningen 
av NÅRAB eller kommunen? Bör vara lika gentemot alla 
föreningarna.  (Kvarstående fråga från föregående möte.) 

- Eket önskar att kommunen tar på sig skötseln av allmänna områden i 
Eket. Yvette letar fram Leaderansökan så vi kan se hur den framtida 
skötseln var tänkt att anordnas. 

 

Skolfrågor  

- Troligen minskar behovet av förskoleplatser då anläggningsboendena 
i Åsljunga och Örkelljunga stängs. 

 

Byggnation 

- Örkelljungabostäder ska enligt ägardirektivet bygga i Eket och 
Skånes Fagerhult under 2016 och 2017. 5-6 lägenheter på respektive 
ort. Förslag till byggnation finns framme för två kedjehus mitt emot 
skolan i Eket. Ärendet bereds nu för beslut i KF i mars.  

 

Belysning 

- Gatlyktorna i byarna kontrolleras 3 ggr per år. Till nästa möte bjuds 
Kristofer Johansson in för att redovisa underhåll av gatlyktor. 
(Kvarstående fråga från föregående möte.) 
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Vägar 

- Kristofer Johansson kommer vid nästa möte att redovisa 
bidragsregler för stöd till vägföreningar. (Kvarstående fråga från 
föregående möte.) 

 

 

Fiberutbyggnad, lägesavstämning  
- Stort informationsmöte i morgon (17/1) angående Svenska statsnäts 

landsbygdsansökan. 

- Viktigt är nu att intresseanmälningarna kommer in. Vi måste få en 
stor andel intresseanmälningar annars kommer ansökan inte att 
beviljas. Täckningsgraden är avgörande för att ansökan ska beviljas. 

- Kommunen åtar sig att gå in och stötta upp ansökan upp till 100 % 
anslutning under förutsättning av 75 % av fastigheterna anmäler 
intresse och ansökan beviljas av Länsstyrelsen. 

- Intresseföreningarna önskar återkoppling så att de kan hjälpa till att 
om det behövs. 

- Även ip only har nu börjat marknadsföra sig i kommunen vilket kan 
bli förvirrande för invånare som nu får erbjudande från två olika 
aktörer samtidigt. 

 
Övrigt 
 
Eket önskar bidrag till föreningslokal i Eket. Byföreningar kan inte få bidrag 
då de inte har någon ungdomsverksamhet.  
Diskuterade eventuella nya former för samverkan där kommun kan stå för ett 
hyresbidrag om föreningarna står för viss service t.ex. i samband med 
Meröppet bibliotek. Kommunen tittar vidare på lösningar som skulle kunna 
innebära en win-win-situation. 
 
 
Ny träff med intresseföreningarna tisdagen den 25/4 kl. 18.30 i 
kommunhuset 

 

Antecknat av  

Charlotta Kabo Stenberg 
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