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C4 Teknik
ABK
Degeberga Byalag vill med detta brev sammanställa det vi anser vara viktigt för Degeberga, och
hjälpa kommunen med vad man skall prioritera 2007.
1. Uppfräschning av Forsakarsbadet mm inför sommaren.
Under förra säsongen förekom lösa plattor på gångstigar mm vid Forsakarsbadet. I år hoppas vi att
allt är åtgärdat och anläggningen är fräsch vid öppnandet. Även bänkarna vid badet bör renoveras
eller bytas.
Pergolan vid Tingstorget som kommunen lovat att ta ansvaret för är i stort behov av att oljas in.
2. Naturskyddsområde vid Söndreklack
Frågan om ett kommunalt naturskyddsområde vid Söndreklack har länge varit aktuellt. Nu anser vi
att det är dags att slå slag i saken.
Den nya vandringsleden som nu finns från parkeringen mittemot banken till toppen av kullen är ett
mycket bra initiativ. Vi föreslår att denna döps till: ”I Bröderna Lejonhjärtas fotspår”. Detta med
tanke på att delar av filmen ”Bröderna Lejonhjärta” spelades in här. Denna led bör marknadsföras i
sommar både av kommun, och bylag m.fl.
Vi förslår också att kommunen i samband med detta asfalterar kommunens parkering mittemot
banken, och förser den med en skylt angående vandringsled och ev. naturskyddsområde. Önskan om
asfaltering har inkommit från flera medlemmar.
3. Öka möjligheten att få en bostad i Degeberga
Vi ser att det finns en efterfrågan både av lägenheter, och tomter i nya villakvarter i Degeberga
centrum. Fler marklägenheter i nära anslutning till affärer och vårdcentral behövs.
Om nytt bostadsområde byggs i närhet till vårdcentral och affärer så tror vi att byggandet i
Degeberga ökar.
Dessutom ser vi gärna bättre marknadsföring från kommunens sida på att man kan bo i Degeberga.
Det finns gamla byggplaner på utökade bostadsområde, både från 1979 nära vårdcentralen, och 1989
på tomten från Degebergagården.
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4. Återvinning & renhållning i Degeberga
Degeberga Byalag har tidigare skickat skrivelse till Renhållningen angående återvinningsstationens
öppettider i Degeberga. Vi ser det som kraftig försämrad service att återvinningsstationen inte längre
har lördagsöppet. Detta har lett till att många familjer inte får tid att åka till återvinningen. Vi önskar
alltså åter lördagsöppet i Degeberga.
Då nu miljöstationen i Degeberga vid gamla Matöppet skall flytta i samband med ny ägare så
föreslår vi att man anordnar ny plats i södra Degeberga t.ex vid skolans sporthall.
Hundägarna i byn önskar också fler hundlatriner.
5. Trafiksäkerheten i Degeberga, och längs cykelstigen på banvallen.
Byalaget har länge kämpat för ökad trafiksäkerhet i Degeberga, och kommunen har tagit beslut om
30 km/h vid skolan i Degeberga. Vi ser nu gärna att kommunen fortsätter kämpa tillsammans med
Byalaget för att få refuger vid infarterna till Degeberga.
Vi har fått en mycket fin cykelväg på banvallen från Kristianstad till Maglehem. Dock tror vi att man
skall se över hela sträckningen när det gäller behov av ev. staket. Ett exempel är i Degeberga när
man kommer norrifrån och har passerat Degeberga station och skall svänga vänster in i skogen.
Skulle man hålla för hög fart och missa svängen så finns det stor risk att man trillar ner från
banvallen ett par meter.
6. Reklam för Degeberga
Degeberga Byalag har sponsrat den nya hemsidan www.degeberga.nu Vi ser gärna att kommunen
hänvisar till denna från www.degeberga.se.
Vi vill gärna också se mer reklam för basorter som Degeberga i kommunala sammanhang. T.ex
erbjuder vi en Degeberga flagga att hänga på en av flaggstängerna på Kristianstad Airport.
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