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Summering av Byalagsträffen 8 maj 2017 

Mötet inleddes med att Per Lindqvist hälsade alla välkomna och sedan gick vi varvet 

runt för en kort presentation av deltagare och personal på drift och underhåll. 

 

Martin Arkel på Kontaktcenter (KC) pratade sedan i några minuter om vad KC gör och 

vad de kan hjälpa till med. De kommer gärna ut och berättar mer för Byalagen om så 

önskas.  

 

Kvällens presentation inleddes av Björn Johansson som pratade om belysning. Han 

gick igenom var vi har satt belysning och var vi planerar att sätta belysning i Gantofta, 

Ödåkra, Rydebäck och Laröd.  

 

Vidare i presentationen berättade Andréas Hall om Digital vandringshjälp och IoT 

(Internet of things). Först en tillbakablick i historien för att sedan komma in på vad 

IoT egentligen betyder. IoT är ett begrepp för den utveckling som innebär att 

maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder med mera förses med små inbyggda 

sensorer och processorer. Detta medför att dessa enheter kan uppfatta sin omvärld, 

kommunicera med den och på så sätt anpassa sig till situationer och medverka till att 

skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster.  

Några exempel på hur IoT kan nyttjas inom staden: 

 Smarta sopkärl – meddelande om fyllnadsgrad 

 Smart gatubelysning – styrning, driftinformation, LED 

 Sensorer – parkering, lutande stolpar  

Gällande Digital vandringshjälp så är Guide Helsingborg under utveckling, detta är en 

app som man kan ladda ner till sin telefon/platta för att ta emot information om den 

speciella platsen man är på.  

 

Per Lindqvist besvarade sedan frågan som i förväg kommit upp huruvida en ideell 

förening får lov att skänka en gåva till kommunen. Detta går bra men vi måste då 

skriva ett avtal. Exempel på vanliga saker att skänka är bänk, papperskorg och grill. 

Kontakta oss om ni är intresserade av detta.  

 

Sist i presentationen berättade områdesansvariga Robert Mason och Christina 

Eriksson om vad som händer och framtida projekt i Byarna. De gick igenom by för by. 

Det här händer i följande byar: 

 Bårslöv – Lekplats Fyrhögagatan, asfaltering av gator och handlingsplan 

grönstruktur.  
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 Rydebäck – Lekplats Alnögatan, Långöv/Särög och Ulvögatan, asfaltering av 

GC-banor, fiber/NSVA och ny stranddusch.  

 Gantofta – Asfaltering av gator, tätortsport och förslag på placering av ny GC-

väg.  

 Laröd/Hittarp/Domsten – Trädplantering, Norra bryggan renoveras, 

strandängsrestaurering fortsätter i de norra delarna, ny utedusch.  

 Allerum/Hjälmshult/Fleninge – Ordinarie drift och underhåll 

 Mörarp – Plantering av ca 35 nya träd, lök- och buskage. Utökat 

lekplatsområde med bl.a. skatedel, pergola m.m.  

 Påarp – Utegym 

 Kattarp/Hasslarp/Utvälinge – Gallring och återplantering, handlingsplan 

grönstruktur.  

Följande frågor, önskemål och synpunkter kom in från Byalagen: 

 Gantofta - Trafiken på Östra Lärargatan är ett orosmoment. Svar: Vi för detta 

vidare till Trafikenheten.  

 Är det mer skadegörelse i Ödåkra än i någon annan by? Svar: Robert Mason 

svarade att det för närvarande är lite mer skadegörelse i Ödåkra än i de andra 

byarna. 

 Önskemål om att fördela papperskorgar. På vissa ställen står de väldigt tätt 

och sen kan det vara väldigt långt emellan. Svar: Vi tar tacksamt emot 

synpunkter på var vi ska placera ut papperskorgar. Lägg in önskemålet på Ett 

bättre Helsingborg.  

 Gråläge – vresrosor som behöver tas bort. Svar: Elisabet Lindberg svarade att 

vi tar bort bit för bit så snart vi kan. Hon kan skicka ut kartor på detta.  

 Damm i Välluv. Inga skyltar om vad som händer, dammen är gjord men inget 

runt omkring. Svar: I vinter har stadsbyggnadsförvaltningen grävt en våtmark 

på tidigare åkermark söder om Påarp. Syftet är att skapa en större mångfald 

av växter och djur i området, inte minst fåglar brukar komma till öppna 

vattenspeglar som denna. Våtmarken renar också bäck- och dräneringsvatten 

från överskott av gödningsmedel som hamnat i vattnet. Vi vill också skapa fler 

miljöer för oss människor att kunna vistas i. Framöver kommer 

ängsfröblandningar och gräs att sås in på området runt våtmarken. Delar av 

marken kommer att bli betesmark och vi kommer också göra lite enklare 

stigar och sätta ut bänkar och bord. Vi ska också försöka koppla ihop området 

bättre med bebyggelsen i Påarp så att Påarpsborna enklare kan komma till 

området. Projektet är en del av stadens Handlingsplan för grönstruktur.  

 Önskemål om skyltar om instruktioner till redskapen på utegymen. 

 Råå – Många Björnlokor vid Råå ån.  

 Laröd önskar en ordentlig anslagstavla, helst under tak.  

 Önskar tidsplan på när grusgatorna i Bårslöv ska göras. Svar: Linda Wennbom 

svarade att det kommer bli åtgärdat innan sommaren.  

 Fråga om skyltarna i Domsten om hund bad är våra och i så fall om Byalaget 

får lov att sätta upp något på tavlorna. Svar: Elisabet Lindberg svarade att 

dem är våra men att hon får återkomma gällande det andra. Hon informerade 

även att båda tavlorna kommer bli permanenta och vita.  
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 I Rydebäck-Råå precis vid Rya Golfklubb blåser det sand över cykelvägen. 

Svar: Det kommer juteväv och strandråg som ska stoppa sanden men 

tillsvidare så kommer vi att sopa. 

 Hur är det prioriterat vem som ska få utegym. Svar: Christina svarade att det 

är många som vill ha utegym och man tar det efter hand önskemålen kommer 

in. 

 Domsten – önskar fallucka i vägen vid skolan för att minska hastigheten. Svar: 

Vi för detta vidare till trafikenheten.  

 Välluv – Undrar varför inte de sista 150 meterna på Sparrevägen är 

asfalterade. Svar: Vi tittade på kartan och kom fram till att det inte är vi som 

har hand om det. 

 Bårslöv önskar återkoppling av vad som sades på Dialogmötet.  

 Fråga om belysning i Duvestubbeskogen i Ödåkra? Svar: För närvarande är 

det inte aktuellt med belysning enligt områdesansvarig Robert Mason.  

 Allerum/Hjälmshult - Jonstorpsvägen mot skolan. Vill belysa GC vägen. Vi ska 

kolla upp detta.  

 


