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Byastämma Tockarp 

 
Plats  Tockarps skola  

 
Datum/tid  2018-06-05  

kl 19.00 – 20.30 
 

 
 
Deltagare från 
kommunen 

 
 
 
 
Politiker 

 

 Carina Zachau, kommunstyrelsens ordförande 
Gunnar Edvardsson, kommunstyrelsens vice ordförande 
Christer Olsson, kommunstyrelsens andra vice ordförande 
Tommy Brorsson, kommunstyrelsens arbetsutskott 

 Thomas Bjertner, kommunstyrelsens arbetsutskott 
Tjänstepersoner 
Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef 
Kristian Swärd, samhällsbyggnadschef 
 

  
Övriga deltagare  
 
 

15 personer 
7 kvinnor och 8 män (varav ett barn)  

 

Inledning och välkomnande 

Kommunstyrelsen ordförande Carina Zachau hälsade alla välkomna 

På gång i kommunen  

Kommunen har tagit fram en ”geografisk symbol” för att visa vårt goda 

läge med endast 30 minuter till Ängelholms flygplats och västkustbanan, 30 

minuter till stambanan i Hässleholm och 30 minuter till Helsingborg. 

 

 

mailto:charlotta.kabostenberg@orkelljunga.se


Örkelljunga kommun 
Datum 

2018-06-05 
 

 
Sida 

2(3) 
 

 

 

Byggnationen av kommunens hälsoförskola är ny påbörjad. Det blir en 

förskola med 6 avdelningar.  

Satsning på aktiviteter i byarna 

- Parkour i Skånes Fagerhult invigs den 30 juni 

- Bouldervägg i Åsljunga har invigts under våren 

- Satsningarna kommer att fortsätta i Eket och Tockarp 

Samtliga skolors utemiljöer kommer att fräschas upp efter hand 

Kommunen har tagit fram ett mycket ambitiöst Sommarlovsprogram för 

alla barn och ungdomar. En mångfald av aktiviteter, de flesta gratis.  

Fiber på landsbygden 

IP Only har problem med markavtal och underleverantör gällande 

grävarbeten. Kommunen har kontakt med IP Only och tvivlar inte på att de 

kommer att fullgöra sitt åtagande, men det blir något försenat. IP Only har 

uppmärksammats på att informationen till de som tecknat avtal måste 

förbättras. 

Telia påbörjar nu nedsläckning av kopparnätet även i Örkelljunga kommun. 

Kommunen erbjuder avtal för att ansluta alla permanentbostäder och vissa 

fritidsfastigheter. Detta kostar inte fastighetsägaren någonting förrän den 

dagen man vill börja använda fibern.  

Förskola i Tockarp? 

Förfrågan om intresse för förskola i Tockarp har skickats ut. Två träffar har 

anordnats för alla föräldrar till barn 0 – förskoleålder (35 familjer). Intresse 

har nu anmälts gällande 9 barn. Det behövs minst 12 barn för att starta en 

förskola i Tockarp. Ett nytt brev till föräldrar kommer att skickas ut för att 

höra om minst tre till kan tänkas placera barn i förskola i Tockarp. 

Exempel på övriga Budgetsatsningar 2018 

- Ett samordningsförbund, Finsam, är nu bildat även i nordvästra 

Skåne. Samordning mellan FK, AF, kommun o region. Syfte är att 

hitta lösningar för grupper av individer som annars kan falla mellan 

stolar. Regionen står för en stor del av finansieringen tillsamman med 

de statliga myndigheterna. 

- Planerna för utvecklingen av Engenområdet i centrala Örkelljunga 

ska tas fram. 

- Renovering av Vattenverket 

- Renovering av skolor och förskolor 

Övrigt som hänt under året 

- Utredning angående framtida VA har gjort tillsammans med NSVA. 

Örkelljunga har valt att i dagsläget inte gå med i detta VA-samarbete. 

Nämnden kommer nu att ta fram förslag till nya taxor gällande VA. 

Dessutom kommer man arbeta vidare med att ansluta vissa områden 

på landsbygden enligt krav från Länsstyrelsen. Miljöförbundet driver 

tillsyn avseende enskilda avlopp. 
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- Utredning har även gjorts angående samverkan inom överförmyndar- 

verksamheten. Örkelljunga har valt att behålla verksamheten i egen 

regi. 

- Ordning och reda på privata tomter. Kommunen bedriver tillsyn 

avseende skräpiga tomter. Detta är inget problem i Tockarp. 

- Nya taxor för miljöförbundet har antagits.   

- Planering inför nytt äldreboende är i full gång. 

- Nya lokaler för förskolor och skolor planeras. 

  

Frågor från deltagande 

 

Skjutbanan i Bjärabygget upplevs mycket störande. Länsstyrelsen har gett 

Söderåsens miljöförbud i uppdrag att ta fram ett samverkansavtal mellan 

klubben och närboende. Idag skjuts det 67 timmar i veckan. 

Skeetbanan är placerad så nära grannarnas gräns så det krävs hörselskydd för 

att gå i skogen. Banan borde läggas mitt i fastigheten så att grannarna inte 

störs så mycket. 

Kommunen tar kontakt med Söderåsens Miljöförbud för att påskynda 

ärendet.  

Frågan bör även beaktas när nytt avtal ska tas fram mellan kommunen och 

skytteklubben. 

 

Hjärtstartare Tockarps skola. Fråga ställd till Anders Emgård angående 

hur och var en hjärtstartare kan placeras. Byalaget bekostar hjärtstartaren. 


