Yttrande på remiss – Landsbygdsprogram. Ärende KS 2014/437
Angående prioriterade områden och mål som föreslagits i Kristianstad kommuns
landsbygdsprogram 2014-2020 lämnar Tollarps byalag följande synpunkter:

Vision och må l
I inledningen till detta avsnitt påtalas att visionen ”för landsbygdsprogrammet ska uppnås
genom att stödja och leda ett utvecklingsarbete som har utgångspunkt i kommunens resurser
och lokala förutsättningar. För att detta ska lyckas krävs lokalt inflytande och samverkan, det
lokala engagemanget är grunden i detta arbete.”.
Tollarps byalag ställer sig mycket positiv till att kommunen strävar efter lokalt inflytande och
samverkan och välkomnar möjligheten för Tollarps invånare att få vara med och påverka sin
framtid. Tollarps byalag ser sig som en naturlig samarbetspartner i detta arbete.
Kommunens övergripande mål med att nå en hållbar ekonomisk, ekologisk och social
utveckling av landsbygden genom att skapa bra boenden, utbildning, arbetstillfällen och
tillgång till ett rikt kultur- och fritids- och friluftsliv är viktigt och en stor utmaning även för
Tollarp.
De tre områden som identifierats (boende miljöer, näringsliv och rekreation, kultur- och
fritidsliv) skulle i enlighet med ovan nämnda övergripande mål gynnas av att kompletteras
med Utbildning (se nedan ”Prioriterade områden”).
Tollarps byalag stödjer idén om att stärka medborgardialogen och att ta fram lokala
utvecklingsplaner och stöd till lokala samverkansprojekt. Vi ställer oss även positiva till ett
fokus på underifrånperspektivet och tillåter oss tolka detta som en strävan efter en
medborgardialog inför beslut som påverkar vår ort och dess invånare.
När det gäller de områden som identifierats så måste vi emellertid påtala att just vårt område
(Sydsvästra) finns med på kartan, men tyvärr fallit bort i textavsnittet (se sid 19).

Prioriteråde områ den
Boendemiljöer:
Att skapa goda boendemiljöer anpassade för alla generationer är viktigt i en ort som Tollarp.
Tollarps byalag har i många år påtalat behovet av t.ex. marklägenheter, vilket är ett attraktivt
boende bl.a. för det äldre segmentet av befolkningen. Ett förslag till en utökning av denna
boendeform i Tollarp har nyligen presenterats, vilket vi ser som ett steg i rätt riktning mot att
uppnå en form av ”generationsväxling” av de boendeformer som finns i Tollarp och i dess
närområde.
Inom det prioriterade området boendemiljöer lyfts utbyggnad av bredband fram som viktig för
utvecklingen av landsbygden. Det nämns även att det arbetas med en bredbandsstrategi, där
målet är att 95 % av kommunens invånare och arbetsplatser skall ha tillgång till 100 Mbit/s år
2020. Tollarps byalag har under de senaste åren arbetet för en utbyggnad av fiber i Tollarp. Vi
har bl.a. vid senaste årsstämman i byalaget inbjudit representanter från C4 Energi, för att
informera om deras planer på en eventuell utbyggnad. För att detta skall bli aktuellt krävs,
enligt C4 Energi, att 80 % av hushållen är intresserade av att ansluta sig till fibernätet. Vi
uppfattar detta ”krav” som att det är upp till Tollarp och dess invånare att själva arbeta för att
denna procentsats skall uppnås. För att de 80 procenten skall realiseras har en lokal
arbetsgrupp bildats med stöd av byalaget. Byalaget har dessutom formulerat en
”avsiktsförklaring” för att förtydliga hur vi avser att stödja arbetet med en utbyggnad.
Självklart stödjer Tollarps byalag tanken på lokala initiativ och lokalt engagemang i denna
fråga, men ställer sig frågande till om detta är tillräckligt för att förmå C4 Energi att sjösätta
planerna på en utbyggnad i Tollarp. C4 Energi baserar sitt beslut om en fiberutbyggnad på
affärsmässiga grunder, vilket kräver 80 % av hushållen. Tollarps byalag ser förväntansfullt
fram emot bredbandsstrategin och ser vidare fram mot ett politiskt beslut som får direkt
operativa konsekvenser för en verklig utbyggnad, även om vi själva inte skulle lyckas
åstadkomma ett intresse hos 80 % av hushållen.
Inom området boendemiljöer lyft vidare kollektivtrafiken fram som viktig för landsbygdens
utveckling. Tollarps byalag vill framhålla att en fungerande kollektivtrafik är av stor vikt för
vår ort och dess närområde om vi skall uppnå en hållbar ekonomisk och social utveckling.
Tollarp står inför en framtid där väg E22 inte längre kommer att gå i anslutning till orten; ej
heller kommer det att finnas någon avfart eller påfart till den nya väg E22 vid Tollarp.
Tollarps byalag vill tydligt framhålla vikten av att kommunen aktivt arbetar för att Tollarps
invånare och tillresande, även efter en utbyggnad av väg E22, har möjligheter att åka
kollektivt. I samband med detta vill vi även betona att det är av stor vikt att den nuvarande
väg E22, även efter en utbyggnad, fortsätter att underhållas och snöröjas. Även om vägen inte
kommer att vara lika viktig ur ett regionalt perspektiv, så kommer den fortfarande att vara en
livsnerv för vår ort och dess invånare.
Tollarps byalag vill även lyfta servicefrågan och anser det viktigt att bibehålla vårdcentral och
apotek, god vård och omsorg genom de inom orten och i närområdet befintliga äldreboendena
och mötesplats; detta för att skapa en hållbar utveckling av orten och dess närområde.
Näringsliv:
Tollarps byalag instämmer med det mål som formulerats i landsbygdsprogrammet om att
kommunen ska verka för ett ökat och diversifierat företagande som ökar sysselsättningen och
tillväxten. I Tollarp och dess närområde finns flera företag som verkar inom en rad olika
branscher. Tollarps byalag anser att en aktiv företagarförening är viktig för att t.ex. utveckla

samarbeten mellan företag, skapa nya marknader och produkter samt stimulera
entreprenörskap.
I linje med förslagen i landsbygdsprogrammet har en arbetsgrupp tillsatts för att undersöka
möjligheterna att utveckla turism- och besöksnäringen i Tollarp/Linderödsområdet.
Värdefulla natur- och kulturmiljöer kan tillsammans med företag som t.ex. baseras på
ekoodling och närproducerade livsmedel, som nämns i landsbygdsprogrammet, utgöra en god
grund att stå på inför en sådan utveckling. I detta arbete ser Tollarps byalag gärna ett
samarbete mellan lokala företag och föreningar och där kommunen bidrar med råd och stöd.
Rekreation, kultur- och fritidsliv:
Tollarps byalag anser att det är viktigt att stödja föreningslivet, vilket också framgår av
landsbygdsprogrammet.
I Tollarpsområdet finns en unik natur- och kulturmiljö längs Vramsån, med bl.a. flera kvarnar
och dämmen med anor, kanske så lång tillbaka som i 1500-tal. Dessa värdefulla kulturmiljöer
har senaste tiden varit hotade, då Länsstyrelsen avsett riva dessa i syfte att utöka vattenflöde,
vilket ansetts gynna fiskebeståndet. Dessa dämmen har under lång tid skyddat fiskebeståndet
vid lågvatten, då ån vid torra somrar helt torkat ut. Tollarps byalag anser att en rivning av
dämmena inte bara skulle hota natur och fauna, den skulle dessutom förändra den värdefulla
kulturmiljö och bystruktur som växt upp längs ån. Kvarnarna med sina dämmen kan även ha
varit en starkt bidragande orsak till att byarna Västra och Östra Vram växte fram. En rivning
av dämmena skulle vara irreparabelt och vara mycket negativ för hela Tollarps identitet.
Tollarps byalag bejakar därmed det mål som formulerats i landsbygdsprogrammet som lyder
”Kommunen ska bevara och utveckla natur- och kulturarvet på landsbygden för att tillgodose
de behov som medborgarna har av hälsofrämjande rekreation, kultur och fritidsliv.”.
Utbildning:
Att vi anser att utbildningsfrågan skall vara ett eget prioriterat område och inte döljas under
temat boendemiljöer, beror på dess betydelse för landsbygdens hållbara utveckling. Med detta
menar vi att det är viktigt för en ort att det finns bra skolor som bedriver högkvalitativ
utbildning och som ger barn och ungdom de bästa förutsättningarna inför eventuell högre
utbildning. Företagen och näringsliv ställer allt högre krav på välutbildade medarbetare och
om en ort skall kunna möta dessa behov krävs bra utbildningsinstitutioner.

Genomfo rånde
Tollarps byalag har under år 2014 haft kontakt med kommunens landsbygdsamordnare och vi
anser att samordnaren har en betydelsefull roll som stöd för oss i en rad olika frågor. Vi
önskar fortsätta med att ha en dialog inför de utmaningar som Tollarp och dess närområde står
inför.
Tollarps byalag förutsätter att det finns en bra dialog även intern i kommunen mellan dess
olika verksamheter och med landsbygdssamordnaren. Detta för att få en fungerande
medborgardialog och öka det lokala inflytandet och dess samverkan.
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