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Hej Magnus, naturligtvis ska vi träffas för att finna en lösning som alla kan tycka vara bra. Kom gärna 
med förslag på tidpunkt, så ska jag försöka få ihop de som är berörda från oss.  
 
Förslag på deltagare  från Kommunen och Renhållningen Kristianstad  är: 
Jan Appelqvist, Renhållningen Kristianstad   
Daniela Krizanec, Stadsbyggnadskontoret 
Lars Carlsson och Jakob Tannerfalk Kommunledningskontoret 
  
Med vänlig hälsning 
Lars Carlsson|exploateringsingenjör 
Kommunledningskontoret | Strategi & utveckling 
Telefon: 044-135613 | Mobil 0733-135613 
www.kristianstad.se 

 
  
Från: Magnus Persson [mailto:Magnus.Persson@rejlers.se]  
Skickat: den 15 juni 2011 22:24 
Till: Carlsson Lars 
Kopia: Krizanec Daniela; Fritzon Helène; Månsson Pierre 
Ämne: Parkeringen i Degeberga mittemot banken 
Prioritet: Hög 
  
Hej Lars! 
  
Vi har i dag fått reda på att ni är pågång att bygga en återvinningsstation på tomten mittemot banken. 
  
Denna tomt har vi i flera skrivelser föreslagit att det skall vara en parkering för turister m.fl som vill besöka 
vårt naturskyddsområde Degeberga Backar. Vi har även haft det uppe i samband med områdesplanen. 
Du har då hela tiden sagt att ni vill bygga bostäder där. 
  
Nu skall ni helt plötsligt bygga en återvinningsstation med tillstånd för fem år. Detta fördärvar den 
parkering som i dag används av många i byn för samåkning och många turister m.fl. En 
återvinningsstation ser inte heller så trevlig ut och lockar nog inga turister till backarna. Dessutom har ni 
inte frågat grannarna om deras synpunkt. 
  
Byalaget har på senare tid fått varit med i frågor som rör byn, senast vid planeringen av den nya lek för 
alla lekplats som skall byggas i höst. Att ni nu bara bygger en återvinningsstation på en plats mot 
Byalaget och bybornas önskemål kommer att skapa stor irritation och besvikelse på kommunen. 
  
Byalaget föreslår i stället att ni stoppar detta bygge omgående, behåller återvinningsstationen på 
Tingstorget tillsvidare och att vi träffas för att tillsammans komma fram till en lösning som 
uppskattas av oss i Degeberga. 
  
Vänliga hälsningar 
Magnus Persson 
  
Degeberga Byalag 
Direkt: +46 40 620 60 88, Mobil: +46 708 170 646 
  


