
Protokoll: Möte mellan Eslövs Byalagsråd och Eslövs kommun 
Plats:  Eslövs stadshus 
2017-11-15   

 

Närvarande:  
Anders Borgkvist Billinge Byalag 
Pia Sjöholm  Billinge Byalag Mötets sekreterare 
Stefan Fredriks Marieholms Byaförening 
Sven Månsson Marieholms Byaförening 
Caj Lindblom  Harlösa Byalag 

Henrik Wöhlecke Eslövs kommun 
Johan Andersson Eslövs kommun 
 
Dagordning;  Kvarvarande frågor  -  uppföljning Trafik och Trygghetsvandringar 
  Nya frågor  Förfallna fastigheter -  Kulturminnesinventering 
  Övrigt   Avgiftsbelagd pendlarparkering   
     Gemensam evenemangskalender  
     Kommunens hemsida  
 
1. -Förtydligande av frågor som rör trafik och kontakter med trafikverket. Vi vill ha en ”kanal” dit vi 

kan skicka frågor och önskemål 
Svar; Lisa Dahlberg på Gata/trafik/park är kommunens kontaktperson och har kontakt med trafik-
verket. Henrik W rådde oss till att skicka mail till Lisa Dahlberg med specifika problem för att kunna 
föra dem till trafikverket.  
För info så finns det en mobil hastighetskamera för utlåning hos gata/trafik/park 
  
-Uppföljning av trygghetsvandringar - hur får vi svar på frågor om status på de olika punkterna? 
Svar; De saknas samordning i stadshuset och det finns inget strukturerat sätt. Men punkterna 
skickas till respektive nämnd och det tar tid om flera nämnder är inblandade i samma punkt.  
För info berättade Johan A om att man kan felanmäla på Eslövs kommuns hemsida. Allt som kom-
mer in det hållet diarieförs till skillnad från ett telefonsamtal. 
 
2. - Förfallande/skräpiga fastigheter - kan kommunen använda starkare påtryckningsmedel än vad 
som används idag? 
Svar: Bygglovsavdelning har nu kommit fatt med bygglov och har nu startat upp arbetet med de 
fastigheter som är anmälda som förfallande/skräpiga fastigheter. De kan ge ett vitesföreläggande 
men det är ett tungt arbete och kan vara svårt att få tag på ägare. Ev vite går till staten.  
 
- Kulturminnesinventering med anledning av att vissa kulturminnesmärkta byggnader förfaller eller 

rivs. 
Svar: Detta kom upp i samband med översiktsplanen. Kommunen tittar på detta men vet inte idag 
hur de ska vidare.  
 
3. -Avgiftsbelagd parkering kommer att införas vid stationen i Eslöv drabbar oss som kommer uti-
från och pendlar. 
Svar: Det kommer att bli lättare att hitta en parkering men dyrare. En del av de som parkerar där 
bor i centrala Eslöv och blir nu denna parkering avgiftsbelagd sätts det press på att fastighetsägare 
att skaffa / bygga garage.  
 
- Förslag på gemensam evenemangskalender. ( egentligen en fråga bara för byalagen) 
Svar: Finns en evenemangskalender på Eslövs kommuns hemsida och där kan vi publicera. Om vi 
vill ha med det i utskicket som kommer i postlådan bör vi ha en lång framförhållning.  
 
- Hur går det med Eslövs kommuns nya hemsida? 
Svar: Håller på att byggas upp, i slutet av december kommer den nya att börja fyllas på. 
den kommer att vara färdig senast den siste juni.  
 
Nästa möte: 2018- 03-15  kl 18.00 i stadshuset 


