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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: 

- Renovering av Bokelundaskolan, 3,7 milj. Inte helt klar 

- Åtgärda parken, bl.a. återplantera träd som saknas 

- Flaggstänger återkommer vi till, samt rutiner för flaggning 

- Deltidsbrandmän sökes till brandstationen! Sprid gärna detta Finns på 

Facebook 

- Byggnation i Skånes Fagerhult, 1:99 vid Junexvägen. Planlagt för 

villor men kan bebyggas av radhus om grannarna är positiva, totalt 

sex lägenheter. 

- Läget när det gäller fiber 

- Samverkansavtal med Polisen 
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- Fyra leaderprojekt i kommunen, mycket bra om man jämför med 

andra kommuner inom leaderområdet. 

- Övrigt:  

- Utredning av VA Örkelljunga kommun – NSVA Nytt reningsverk 

om 10 år?! Dyrt och svårt 

- Busshållplatsen vid kyrkan kommer att byggas om under hösten.  

- DNA-märkning kommer att erbjudas till subventionerat pris 349kr, 

mer information längre fram via HD och Lokaltidningen Söderåsen 

- Solgården? Undersökt möjligheterna att bygga om till 

korttidsboende. Södergården kommer att ersättas med ett nytt större 

äldreboende, frågan är om detta kommer att räcka till framöver 

- Parkourbana i Skånes Fagerhult våren 2018, finansiering är i stort 

sett klar. 

3. Uppföljning av frågor från föregående byastämma 

- Belysning Klippervägen-Gläntebogatan, glödlampan är bytt men går 

sönder igen, troligtvis fel på själva armaturen 

Armaturen är utbytt 

- Belysning fungerar ej vid stationen-lastkajen, fått svar att det blir för 

dyrt att åtgärda. Stämmer detta? 

Vandaliserad, reparerad, men vandaliserad på nytt. Extremt dyr 

armatur ca.12000kr/st.  

- Belysning på Haldex parkering lyser fast det inte behövs 

- Saknas vimplar i kommunens flaggstänger. Vem är ansvarig för 

flaggstänger och flaggning? 

Nya vimplar är inköpta. Fagerhults framtid har lånat flaggor och vev 

till flagghissning och hissar flaggorna vid nationaldagen. 

- Saknas 5 träd i parken, dessa har dött men ej ersatts av nya träd. 

Ska återplanteras i höst 

- Möjligt med farthinder eller gupp på Kungsvägen? Hög hastighet. 

Troligtvis menas trafikverkets del av Kungsvägen. På den 

kommunala delen av Kungsvägen genom byn (förbi banken) upplevs 

inga markant höga hastigheter som motiverar farthinder. 

 

- Flera fastigheter som är illa skötta t.ex. Floragatan 4. Kan kommunen 

göra något?  

Det finns ett pågående ärende 

- Bussen: Ändrad tidtabell gör det omöjligt för ungdomarna att fortsätt 

med t.ex. fotbollsträningen. Går detta att justera? 

Upphandlingen gäller tyvärr t.o.m. 2020 
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- Bussarna är ej handikappanpassade. Svårt både för rullstol, 

barnvagnar och äldre att stiga av och på   

Bussarna ska vara handikappanpassade. Meddela kommunen om 

detta inte stämmer, uppge dag och tid. 

- Önskan finns om en tidplan för bredbandsutbyggnaden på 

kommunens hemsida 

Svenska Stadsnät är i stort sett färdiga med utbyggnad av etapp 1 i 

alla tätorterna, bara enstaka villor kvar. Ny villakampanj i tätorterna 

började 28/8 och pågår t.o.m. 29/9. Brev ska ha gått ut till alla 

berörda villor. Företagen väntar fortfarande. 

IP Only är i full gång med projektering av hela landsbygden och 

förväntar sig byggstart innan vintern. Gäller både villor och företag. 

- Önskemål om att nya tf. kommunchefen besöker Fagerhult 

Åtgärdat ☺  

- Röja sly Junexvägen, belysning är skymd  

Vid kontroll har inget sly hittats som påverkar belysning eller övrig 

trafiksäkerhet på gatan. En större översyn av uthängande vegetation 

längst med gator och gång- och cykelvägar planeras att göras i höst. 

4. Nya frågor från byastämman 

- 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 

Vid anteckningarna 

 

Yvette Bårring 

Landsbygdsutvecklare  

 


