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Ämne:

Återvinningsstation i Degeberga

Hej Anneli och Jakob!
Tack för ett bra möte i onsdags!
Vi blir dock lite konfunderade av Jakobs resonemang enligt nedan!
Marken vid Brades väg, Degeberga 107:6 tycker vi fortfarande är den plats som passar allra bäst för en
återvinningsstation. Att det i detaljplanen står parkmark måste man väl kunna justera!?
Fördelarna väger för:
z
z

z
z

z

Marken är kommunal redan nu, alltså inga problem med andra markägare
Närheten till vårdcentral och Konsum och övriga butiker i Centrum (Eltjänster, Min Gröns Täppa,
Saras Blommor) gör platsen perfekt ur miljösynpunkt. Man kan slänga skräp när man ändå skall till
vårdcentralen eller till någon av butikerna.
Det är den enda platsen där man inte stör några grannar över huvud taget. Det finns i dag inga
boende upptill denna plats.
Enligt Bertil på Degeberga Brus & Schakt som har i uppdrag att utföra återvinningsstationen så kan
man anpassa cykelvägens sträckning och lösa transporterna på ett bra sätt.
Platsen passar också bra med vår vision om ett levande centrum. Vi planerar ett projekt med
parkområde och bro över bäcken för att knyta ihop centrum mellan Konsum och Eltjänster. Detta
är ett projekt som vi troligen kommer att söka Leaderpengar för tillsammans med C4 Teknik m.fl
(Kontakt C4 Teknik:, Johan Svennson)

Ett alternativ kan vara att använda delar av Konsums parkering och delar av rabatt och gräs som tillhör
vårdcentralen. Vi kan förmedla kontakten till Vårdcentralen om detta alternativ bli gällande.
Vi ser fram emot en ny återvinningsstation enligt ovan.
Angående ny Återvinningscentral så anser vi att absolut bäst placering är där den är i dag men gärna
utbyggd. Skall den flyttas närmre centrum så måste detta godkännas av berörda grannar, och inte ligga i
vägen för entrén till Degeberga med skylt och flaggor.
Vänliga hälsningar
Magnus Persson
Degeberga Byalag
Direkt: +46 40 620 60 88, Mobil: +46 708 170 646
byalaget@degeberga.nu
www.degeberga.nu
Från: Anneli Viberg [mailto:Anneli.Viberg@ftiab.se]
Skickat: den 30 juni 2011 16:53
Till: byalaget@degeberga.nu
Ämne: VB: degeberga

Hej
Se nedan förslagen. Jag jobbar nästa vecka också, så vi kan kanske höras när ni har tittat på alternativen.
Med vänlig hälsning
FTI, FÖRPACKNINGS- OCH TIDNINGSINSAMLINGEN
Anneli Viberg
TEL: 040 42 31 14
MOBIL: 0702 12 31 14
E-POST: anneli.viberg@ftiab.se
INTERNET: www.ftiab.se / www.repa.se
POSTADRESS: Box 17033, 104 62 Stockholm
Från: Tannerfalk Jakob [mailto:jakob.tannerfalk@kristianstad.se]
Skickat: den 30 juni 2011 11:51
Till: Anneli Viberg
Ämne: degeberga

Hej Anneli!
Skickar över ett par kartor med alternativa förslag på lokalisering för FTI i Degeberga.
Som vi sa igår, så har Kristianstad kommun en fastighet vid Brades väg som heter Degeberga 107:6.
Denna markbit är gata, parkmark i detaljplanen och vid närmre eftertanke inte helt lämpad för
ändamålet med tanke på planen och närheten till vårdcentralen, cykelvägen mm.
Det andra området vid Skaddevägen är Skåne läns landsting fastighet och den heter Degeberga 12:47.
Denna markbit är kvartersmark för allmänt ändamål, exempelvis skola, vårdcentral mm. Vid närmre
eftertanke är inte heller denna markbit helt lämpad för ändamålet med tanke på planen och närheten
till vårdcentralen. Dessutom finns där ett flertal grannar, inkörning måste göras via Degeberga
församlings fastighet Degeberga 78:1.
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Kanske kan ni hitta en lösning med en privat fastighetsägare, se mitt förslag nedan. Fastighetsägaren är ELTJÄNSTER DEGEBERGA‐VITTSKÖVLE AB.
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Kanske ni kan hitta en lösning i samförstånd med återvinningscentralen i norra delen, se kartor. Detta hade enligt min åsikt varit det bästa alternativet, då vi får en lösning som är enligt detaljplan och därmed långsiktigt hållbar, dessutom en ”dubbeleffekt” då ni kan vara på samma plats.

2011-07-07

Sida 10 av 13

2011-07-07

Sida 11 av 13

2011-07-07

Sida 12 av 13

2011-07-07

Sida 13 av 13

Hör av dig om hur ni vill gå vidare
mvh
Jakob Tannerfalk|exploateringsingenjör
Kommunledningskontoret | Strategi & utveckling
Mobil 0738-532861
Telefon 044-132861
www.kristianstad.se

2011-07-07

