Tekniska nämnden 26 januari 2017
I nämnden för Åhuspartiet: Åke Hultqvist, ersättare
Lekplats i Yngsjö. Skolor i Kristianstad. Kust-och havsplan.
Sprinklersystem på Bånken.
Stora – och små projekt. Enighet om besluten.
För Lingenässkolan på Näsby beslöt Tekniska nämnden att
hos kommunstyrelsen begära igångsättningstillstånd för nybyggnad liksom för ombyggnad av Centralskolan i Kristianstad.
För gamla Riksbankshuset i Kristianstad där Restaurang
Bånken vid två tillfällen blivit misstänkt utsatt för mordbrand godkändes en direktanslutning av sprinkleranläggning
till det allmänna vattenledningsnätet.

Eftersom byggnaden är byggnadsminnesmärkt finns det inte möjlighet att
anordna ett tillfredsställande brandskydd för den önskade verksamheten på
annat.

Nämnden beslöt att anta förvaltningens remissvar till samrådshandlingar för Kust- och havsplanen. Den innebär en
ändring av berörd Översiktsplan 2013.

Medborgarförslag - Lekplats i Yngsjö

Sliten gammal lekplats kan ersättas år i ”förtid”?
Görs vid sidan om årets lekplatsprogram i Åhus

	
  
Lekplats i Yngsjö 2017 eller enligt plan 2020-2021?
Yngsjöbon Camilla Perssons medborgarförslag om en ny, mer centralt placerad lekplats i Yngsjö kan kanske förverkligas redan i år.
Den mindre, äldre lekplats som finns väster om Kärleksgatans förlängning i
södra delen av Yngsjö – strax norr om Ottos Glass – är sliten och behöver
ersättas. En ny föreslås alltså på mer central plats.
I C4 Tekniks planer för att rusta upp och förnya parker och lekplatser är
Yngsjö i prioritetsordning först 2020-2021. Det är länge till dess – och då blir
lekplatsen till nytta och glädje först för en senare generation barn. För att
dagens unga ska få en bra lekplats behövs något göras tidigare, vilket jag
påtalade – och alla insåg.
Lekplatsprogrammet prioriterar Åhus i år. Från C4 Tekniks sida är intentionen att vid sidan om det programmet också skapa en ny lekplats i Yngsjö.

Någon utfästelse om att det blir så, vilket är önskvärt, kunde dock inte garanteras. Möjlig plats för lekplats är i väster om Kärleksgatans norra ände
och söder om Yngsjö IF:s träningsplan.

Åtgärder efter Byastämmor 2015-2016
	
  

Uttryck i motion om att utreda bolagisering störde
Nämnd agerade mot KL, nekade ”lång” anteckning

	
  
• Uppskyltning av vandringsled mellan Forsakar och Hembygdsgården i Degeberga för 5 000 kronor
• GC-väg längs Södra Piggagatan mellan Fädriften och Sprintergatan i Åhus
för 80 000 kronor
•	
  Översyn av lekplats Maltvägen – Flingevägen i Gärds Köpinge för 100 000
kronor
Tekniska nämnden beslöt att under 2017 genomföra åtta av de åtgärder som
önskats under de byastämmor som genomfördes under 2015-2016. Total
kostnad 800 000 kronor. De objekt som föreslogs fanns i den åtgärdsplan
som C4 Teknik och Kommunledningskontoret skapat.
Önskemål som rymts i C4 Tekniks löpande skötsel eller avsett åtgärder som
annan myndighet eller förvaltning ansvarar för, har utförts i direkt anslutning till Byastämmorna.
Åtgärdsplanen omfattar också:
• Gångväg mellan återvinningscentral och grusplan för 35 000 kr och Parkering utanför nya Tollaregården för 100 000 kronor. Båda i Arkelstorp
• Evenemangsområde söder om Kulladalsvägen undersöks i Fjälkinge.
Byfrämjandet vill skapa ett område för Fjälkingedagar. 145 000 kronor.
• Belysning längs GC-väg banvall i Tollarp. Mittlinje målas. 20 000 kronor.
• Fundament till julgran och bidrag till gran i Venestad 2016. 15 000 kronor.
• Handikappanpassning och upprustning, 525 m, av Skolgatans trottoar i
Önnestad för 300 000 kronor.
	
  

