Tekniska nämnden 27 april 2017
I nämnden för Åhuspartiet: Åke Hultqvist, ersättare
• Träden i allén vid Vallgatan i Åhus ska stå kvar. På gatans inre,
sydliga del placeras snedställda parkeringar med hänsyn till träden!
• Grönstrategi, förnämligt dokument värt att bli förebild.
Tekniska nämnden höll aprilsammanträdet i Åhus. På förmiddagen gavs information på Absolut Company om företaget och dess blivande besökscenter
i Åhus. TN och C4 Teknik-tjänstemän fick sedan en guidad tur i Engströmska villan – doktorsvillan, Annamodellers hus - som interiört totalrenoveras för att bli en turistdragande attraktion i samhället.
För att kunna ta emot ökade grupper av besökare till samhället
behövs fler nära parkeringsplatser, nära besökscentret sydost om korsningen Köpmannagatan-Vallgatan.
Rykten, farhågor, har funnits om att träd i den förnämliga och
värdefulla allén skulle tas bort. I ett samtal med Absolut Companys Krister
Asplund efter visningen fick jag mig till del Absolut Companys version. Innebörden är att parkeringsplatser för boende och gäster placeras vid allén
på ett sådant sätt att varken allén eller trädens rötter skadas. Upplysningarna gav mig de svar jag önskade.
TNs sammanträde hölls därefter på Åhus Gästgifvaregård.

Grönstrategi för Kristianstad

Väl utfört arbete stärkt med remissinstansers syn
och expertis bör inspirera även andra kommuner
Kommunstyrelsen har gett Tekniska nämnden i uppdrag att ta fram en
grönstrategi för kommunen.
Medarbetare från C4 Teknik och Samhällsbyggnadsförvaltningen, kompletterat med andra kompetenser, har utarbetat ett förslag till Grönstrategi.
Förslaget har C4 Teknik skickat på remiss till 22 organisationer. Elva svarade och av dessa bidrog åtta genom sin expertis med synpunkter och kompletterande fakta. Dokumentförfattarna har, som jag uppfattat det, välvilligt,
prestigelöst och med respekt tagit emot och inkorporerat delar av detta.
En riktigt bra Grönstrategin har blivit bättre, starkare, kommenterade jag
vid sammanträdet. Grönstrategin är ett dokument som kommer att läsas av
många, såväl inom vår kommun som i åtskilliga andra. Den kommer att bli
en inspirationskälla och förebild för andra kommuners motsvarigheter. Den
bör bli det!

Tekniska nämndens beslut blev, utan diskussion, att föreslå Kommunstyrelsen att ställa sig bakom remissammanställningen och den reviderade Grönstrategin.
I förslaget till Grönstrategi förklaras vad en grönstrategi är:
Vad	
  är	
  en	
  grönstrategi?	
  
En	
  grönstrategi	
  är,	
  tillsammans	
  med	
  trafik-‐	
  och	
  bebyggelsestrategi,	
  underlag	
  för	
  den	
  
översiktliga	
  fysiska	
  planeringen.	
  Grönstrategin	
  är	
  ett	
  ställningstagande	
  för	
  en	
  sam-‐
manhängande	
  och	
  kvalitativ	
  struktur	
  och	
  anger	
  målen	
  för	
  hur	
  grönblå	
  strukturer	
  i	
  
kommunen	
  ska	
  bevaras	
  och/eller	
  utvecklas	
  under	
  de	
  kommande	
  åren.	
  
Grönstrategin	
  omfattar	
  alla	
  vegetationsklädda	
  markytor	
  och	
  vattenområden	
  och	
  inne-‐
håller	
  bland	
  annat	
  parker,	
  skogsområden,	
  hagmarker,	
  våtmarker,	
  vattendrag,	
  sjöar	
  och	
  
hav.	
  Åkermark,	
  bebyggelse	
  och	
  hårdgjorda	
  ytor	
  räknas	
  inte	
  som	
  grön-‐	
  eller	
  blåstruktur.	
  
Grönstrategin	
  tar	
  ett	
  helhetsgrepp	
  på	
  de	
  gröna	
  och	
  blå	
  miljöernas	
  värden	
  som	
  omfat-‐
tar	
  estetiska,	
  sociala,	
  ekologiska,	
  kulturhistoriska	
  och	
  ekonomiska	
  värden.
…
Övriga ärenden – och beslut – var av lägre dignitet, och likväl av stor betydelse för dem som positivt påverkas av dem.

