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MINNESANTECKNINGAR FRÅN BYAVANDRING
I INGELSTRÄDE DEN 19 SEPTEMBER 2017
Tisdagen den 19 september 2017, kl 10:00
Antecknat av: Niklas Åkerström & Johan Bringle
Närvarande:
Från Höganäs kommun: Peter Schölander (kommunstyrelsens ordförande), Ulf Molin
(kommunstyrelsens 1:e vice ordförande), Magnus Svederberg (parkingenjör), Carl-Gustav
Lindh (ingenjör), Robin Dingwell (trainee), Niklas Åkerström (kommunsekreterare) och
Johan Bringle (ärendesamordnare).
Från Ingelsträde: Kristin Magnusson, Anders Knös och Olof Green
Belysning utmed banvallen/cykelvägen till Höganäs
Byföreningen lyfter frågan om belysning längs med cykelvägen/den gamla banvallen till
Höganäs. Alternativt önskar man belysning på den del av cykelvägen som går genom byn.
Carl-Gustav Lindh informerar att detta inte är aktuellt i dagsläget, men att han räknat på vad
detta skulle kosta. Man får räkna med ca 20 tkr per stolpe. Sträckan Höganäs-Mjöhult skulle
då landa på runt fem mkr i investeringskostnad. Drift tillkommer. Sträckan i byn är ca 800
meter. Rörelsestyrd belysning och/eller solceller skulle kunna vara ett alternativ. Carl-Gustav
Lindh berättar att det eventuellt skulle kunna finnas statliga bidrag att söka, men att det
också är en fråga om prioriteringar. Kommunen tittar vidare på båda alternativen (inne i byn
och hela sträckan) och återkopplar till byföreningen.
Utegym vid lekplatsen/aktivitetsplanen
Byföreningen önskar ett utegym (liknande det i Mölle) vid lekplatsen/aktivitetsplanen. Man
understryker att det ska vara ett gym som passar såväl vuxna som barn. Kommunen
uppskattar kostanden för detta till ca 80 tkr. Monteringskostnaden uppgår till ca 85 tkr.
Magnus Svederberg informerar att detta skulle kunna läggas in i budgeten. Kommunen tittar
vidare på detta och återkopplar till byföreningen.
Hastighetsskyltar in och ut från Ingelsträde
Byföreningen informerar kommunen om att många kör för fort genom byn. Både
byföreningen och kommunen konstaterar att det främst är Trafikverkets väg (Ingelsträde
Byaväg) som är drabbad. Carl-Gustav Lindh berättar att så kallade hastighetsmätare är ett
effektivt sätt att få ner hastigheten. Gruppen kommer överens om att en placering vid
dammen på Ingelsträde Byaväg är bra. Kommunen ser till att den kommer upp under
hösten.
Hur ser planlösningen ut för Ingelsträde i framtiden angående byggnation och hur
ser utvecklingen ut för övrigt från kommunens sida?
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Erik Bredmar, planeringsstrateg på Höganäs kommun, låter hälsa att det i den gamla
översiktsplanen finns inritat ett par utbyggnadsområden mellan banvallen och byn. Dock
finns inga detaljplaner. Peter Schölander informerar byföreningen att det finns möjlighet att
lämna in synpunkter till den nya översiktsplanen.
Vem har ansvaret för vattenhålet/dammen utmed Ingelsträde Byaväg?
Byföreningen lyfter frågan om vem som är ansvarig för skötsel och tillsyn av
vattenhålet/dammen vid Ingelsträde Byaväg. Magnus Svederberg informerar att det i
dagsläget inte finns någon som är ansvarig för dammen då den ligger på outredd
samfällighet. Ett uppdrag måste lämnas till Lantmäteriet som i så fall reder ut vem som äger
marken. En sådan utredning kan kosta 100 tkr och är därför inte aktuell. Byföreningen får
återkomma om det skulle hända något eller om något bekymmer skulle uppstå.
Skötsel kring lekplatsen
Byföreningen lyfter frågan om vem som är ansvarig för skötsel kring lekplatsen. Magnus
Svederberg informerar att det är kommunen som sköter lekplatsen eftersom det är en
allmän lekplats som ligger på allmän mark.
Pumpstation för cykel vid lekplatsen?
Byföreningen önskar en cykelpump vid cykelvägen/den gamla banvallen i närheten av
lekplatsen. Kommunen och byföreningen kommer överens om en plats mitt emot gamla
stationen och kommunen ser till att den kommer upp snarast.
Gulmåla över Ingelsträde Byaväg samt önskemål om flytt av skylt
Vid promenaden genom byn konstaterar gruppen att det vore bra att gulmåla vägen där
cykelvägen korsar Ingelsträde Byaväg. Kommunen ser till att göra detta snarast.
Byföreningen framför önskemål om flytt av vägskyltar som skymmer sikten vid ovan
nämnda korsning. Det är framför allt skylten som står på den norra sidan av byavägen det
gäller. Kommunen tar med sig frågan.
Expedieras till:
Peter Schölander
Ulf Molin
Magnus Svederberg
Martin Warmark
Carl-Gustav Lindh
Ingelsträde Byaförening (Kristin Magnusson)
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