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Kontakt med kommun och myndigheter 

Bullervallen 

Lars Strömberg och Håkan Lasse har legat på för att få det utrett om den nu befintliga bullervallen 

kan kompletteras och om vilken effekt den nu har. Trafikverket har lovat beräkning och mätning för 

det fall som nu föreligger. Trafikverket inväntar ritning från Eslövs kommun. Lars ligger på. Frivillig 

leverantör av massor har anmält sig. Lars råder leverantören att testa sina massor (för 

kontamineringar) för att få leverera dem. Behöver dock tillstånd från markägare för att få bygga 

vidare. 

Anslagstavla vid busskuren 

Vi har fått förslag på utformning och placering intill busskuren. Den ser bra ut! 

Lekplatsen i Hurva behöver förbättras. Just nu är den inte anpassad för barn i olika åldrar.  

Vi har tidigare fått besked om det saknas pengar för att förbättra lekplatsen och göra den mer 

anpassad för barn i olika åldrar. Eslövs kommun meddelar nu att de har pengar över! Vi har fått förslag 

på rensning av buskaget runt lekplatsen. Vi ber dem ta bort mossan på asfalten i samband med detta. 

Fiberdragning till byn.  

En fibergrupp har bildats för att se vilka alternativ som finns för att få fiber till byn. Vi ser nu två 

alternativ. Ett alternativ där varje fastighet har ett eget kontrakt med nätägare (och ett med leverantör 

av tjänst), och ett annat alternativ är att en samfällighet bildas som i sin tur kontaktar en leverantör 

som hanterar allt med projektering och byggnation och som också äger nätet. Vi behöver då ha en 

stabil grupp som vill utgöra styrelse för den samfälligheten. Fördel med samfällighet: det kan bli 

billigare, nackdel: det kräver ideella insatser över lång tid. Upprop för att hitta intresserade av att ingå i 

en samfällighet ska läggas upp. Alternativ där vi jobbar mer med att gräva, projektera mm själva tror 

vi inte på.  

Skadegörelse vid pendlarparkering 

Vi har fått mejl om att det tyvärr sker mycket skadegörelse vid pendlarparkeringen. Vi tar kontakt med 

kommunen för att se vad man kan göra åt det. Rörelsesensorer med strålkastare med 

kameraövervakning önskas. 

Trafik genom byn 

Det förekommer ofta trafik som håller hög hastighet genom byn och det finns flera farliga 

trafiklösningar. Vi tar kontakt med kommunen för att veta vad som är på gång för att förbättra 

trafiksituationen. Vi känner till att utredningar har gjorts men vad görs nu?  

 

Trivselaktiviteter 

Studiebesök vodkafabriken  

Studiebesök sker den 25 november. Vi vill gärna bli fler! 

 

/Styrelsen 


