
Angiende Detaljplan fiir utbyggnad av Degeberga

Di ffigan kommit upp om att bl.a. samAkningsparkeringen i Degeberga mittemot banken ev. skall anviindas till
bostiider, si vill vi i Degeberga Byalag framlora vira 6sikter.

Samflkningsparkering / Turistparkering mittemot banken i Degeberga

Degeberga Byalag har i skrivelser och i mejlkonespondens med Bdrje Emilsson tidigare pipekat att vi vi l l  behfl l la
parkeringen mittemot banken som just parkering. I dag tir den detaljplanerad for bostiider. Allra helst vill vi att den
asf-alteras, och skyltas upp som samflkningsparkering fdr personbilar. Dessutom skulle turistskyltar motsvarande de
som stir vid Tingstorget kunna placeras (eller f lyttas) s6 att parkeringsplatsen dessutom blir en samlingsplats lor
turister. Turistbyrfin finns numera i Hemslojdsboden som iir mittemot parkeringen. Dessutom startar
Naturskyddsomr&det "Degeberga Backar" i anslutning ti l l  parkeringsplatsen.

Degeberga Byalag har stiimt av med medlemmar och dvriga invinare i byn vid ett flertal tillftillen. b6de vid v6ra
egna Byalagsstiimmor (tvfl ggr) sant vid kommunens Byasttimma. Alla iir dverrens om att ytan bdr anviindas som
parkering, och dnskar en iindring av detaljplanen lor detta omride.

Fiirslag pi platser som kan bebyggas

Di behov finns av markliigenheter niira centrum mm foreslflr vi fdljande omride:

- Utbyggnad radhusomridet 6ster om vflrdcentralen.

- Lillafors - det nya bostadsomridet som planeras av F.Gunnarsson Bygg och MP Entreprenad. De erbjuder nu
iiven markli igenheter vid 6nskem6l. Har kommunen behov s6 kan man anlita dem. Se bilaga l, utdrag fr6n
Degeberga Byablad nr 64

- Tomten bakom Gtistis. Annlouise och Kjell Jansson planerar for nya markli igenheter. Har kommunen behov sA
kan man anlita. Se bilaga 2, utdrag frfrn Degeberga Byablad nr 66.

- Brinkamdllan, ett omride niira Forsalid

- Lediga tomter p& Saxamollan kan vara intressant ftr m6nga iiven som markliigenheter.

- Degeberga l6:4 och l6: I I, nytt omride i n2irheten av Saxamdllan.
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Byabladets utsände har träffat Fredrik 
Gunnarsson och Mattias Persson 
som genom sina respektive företag (F 
Gunnarssons Bygg och MP Markar-
beten) tillsammans skall exploatera ett 
markområde utefter Lillaforsvägen i 
Degeberga. Området ligger mycket 
naturskönt med vidsträckt utsikt utöver 
Degeberga dalar och kullar. Totalt 19 
stycken tomter, avsedda för friliggande 
villor, planeras. Tomternas storlek blir 
mellan 1000 till 1500 kvadratmeter.

Fredriks företag skall utföra allt 
byggnadsarbete och Mattias allt mark-
arbete i det nya området. Gatu- och 
VVS-arbeten, bredbandsanslutningar 
mm kommer att starta i augusti. Lagom 
till Bo-dagarna i Kristianstad, där även 
Degeberga  deltager, kommer besö-
karna att kunna se hur tomter, gator, 
gång- och cykelleder kommer att sträcka 
sig. En visningsvilla, strax intill exploate-
ringsområdet, beräknas också stå klar till 
Bo-dagarna.

Blivande kunder i Fredriks och Mattias 
projekt är inte låsta till ett visst husfa-
brikat utan man kan välja det hus som 

bäst passar för familjen och tomten! En 
valfrihet som är värd mycket!

Hela området kommer att i ord-
ningsställas vad gäller gator, vatten och 
avlopp, på en gång. Anslutningspunkter 
kommer sedan att fi nnas vid gräns till 
varje tomt. Till det hela hör att gång- 
och cykelleder anläggs ned till gamla 
järnvägsspåret, som ju numera är asfal-
terat. Detta innebär att skolbarn kan ta 
gamla järnvägsspåret till skolan utan att 
behöva utsättas för farlig trafi k. Med 
cykel beräknas tiden till skolan ta ca 3 
minuter! Kan det bli mycket bättre?!?

Genom avtal med Kristianstads Kom-
mun har exploatörerna förbundit sig att 
följa kommunens föreskrifter vad gäller 
gators anläggning och konstruktion 
samt vad gäller vatten och avlopp. Drif-
tansvaret för området tar kommunen 
sedan över när det hela är klart. I detta 
inkluderas även snöröjning. Med andra 
ord blir det samma tingens ordning som 
i övriga områden i Degeberga. 

De blivande villaägarna som kommer 
att bo i det nya området är bara att gra-
tulera! Degeberga är en utomordentligt Mattias Persson och Fredrik Gunnarsson

Degeberga utvidgas med nya tomter

trevlig plats att bo på, där det just nu 
sjuder av olika aktiviteter i en dynamisk 
by med fullservice. Att naturen sedan 
är mycket vacker minskar ju inte precis 
attraktionsvärdet!

Byabladet önskar Fredrik och Mattias 
all framgång med sitt exploateringspro-

jekt genom
Magnus Ericsson

Det planerade området
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Byabladets utsände har träffat 
Ann-Louise och Kjell Jansson, 
båda boende i Degeberga. Ma-
karna har förvärvat den stora 
tomten utmed Ekdungevägen, 
bakom Degeberga Gästis.

är på cirka 3000 kvm, uppföra 
upp till totalt 9 stycken 3-rums 
marklägenheter. Detta skall ske 
i tre etapper med fyra fristående 
byggnader. Om intresset blir 
stort kan de två första etapperna 
påbörjas samtidigt. Varje lägen-
het kommer att bli cirka 75 kvm 
stor och ha en öppen modern 
planlösning. Marklägenheterna 
är rena hyreslägenheter och såle-
des ej med insats.

Till varje marklägenhet kom-

boende kan njuta av den friska 
luften och till viss del även av ut-
sikten ut över Degeberga backar. 
Byggnaderna kommer att uppfö-
ras i trä. 

Behovet av marklägenheter torde 
vara stort i Degeberga. Målgrup-
pen för de nya lägenheterna är 

till något mindre alternativ utan 
en stor trädgård att sköta om. 

-

säkert många som gärna skulle 
vilja sälja sina villor om det 

till. Man kanske inte heller vill 

Nya marklägenheter på gång i 
Degeberga!?

lämna Degebergatrakten med sin 
vackra natur. Nu kommer det ett 
alternativ! Dessutom är det svårt 
att tänka sig ett mer centralt läge!

Hur långt har då Ann-Louise och 
Kjell Jansson kommit i sin pla-
nering? Kjell berättar att ansökan 
om ändring av detaljplanen är 
inlämnad till Byggnadsnämnden 
i Kristianstad och att ritningar på 
lägenheterna är färdiga. Bygg-
start kan ske tidigast  i höst bero-

Kjell och Ann-Louise betonar 
att deras projekt inte konkurerar 
med Mats och Fredriks  villapro-
jekt som Byabladet berättade om 
i förra numret, då man vänder sig 
till helt olika målgrupper.

Intresserade av marklägenhe-
terna kan redan nu vända sig till 
Ann-Louise och Kjell Jansson på 
telefon 044-35 07 77. Genom en 
tidig anmälan kan en presumtiv 
hyresgäst påverka tapetval, färg-
sättning mm.

Byabladet önskar Ann-Louise 
och Kjell Jansson all framgång 
med ett angeläget projekt genom

Magnus Ericsson

Ann-Luoise och Kjell Jansson

Ritning på en marklägenhet
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