Tyck till-möte i Höllviken 11 september 2017
Vad ska hända med Kronodalsgården?
De som bor där kommer att flyttas till Omtankens Hus efterhand, därpå ska Kronodalsgården rivas
och tomten ska ut på markanvisning.
Blir det etableringsboende på Kronodalsgården?
Nej
Varför drar byggnationerna ut på tiden, blir fördyrande för kommunen (ex Nyckelhålsparken,
etableringsboende på Skanörs Vångar)?
Eftersom man kan överklaga i så många olika skeden kan processerna dra ut på tiden.
Långa telefonköer till vårdcentralen?
Vårdcentralen är en del av primärvården och tillhör Region Skånes ansvarsområde.
Väg 159 utanför Räng Sand via Kämpinge – varför den dragningen?
Genom en ny vägdragning vill vi på ett bättre sätt koppla ihop Räng Sand med Höllviken. På så sätt
underlättas för boende att nå skola, förskola, service och ser samt en möjlighet att utöka
kollektivtrafiken.

För lite byggnation för ungdomar?
Kommunen har i samband med markanvisningstävlingar lagt krav på ungdomsbostäder. Till exempel
på byggnationen i Campus och Östra Grevie är målgruppen ungdomar med.
Parkeringen vid Nyckelhålsparken, ska den vara tidsbegränsad?
tanken är att det ska vara en pendlarparkering, därav ingen tidsbegränsning. Vi ser över hela
Höllvikens parkeringssituation för att få en tydlighet i skyltningen.
Vem styr Toppengallerians parkering?
Det är markägarna som råder över situationen på Toppengallerians parkering. För ett par år sedan
medverkade kommunen i en trafikutredning som resulterade i ett antal föreslagna åtgärder som
åligger fastighetsägaren. I samband med ny detaljplan kan kommunen ställa krav på förbättring av
trafiksituationen. Längs med Kungstorpsvägen pågår planering för att förbättra trafiksituationen.
Hur säkerställer ni att byarna inte tappar sin landsortsprägel?
Det tydliggörs i samband med detaljplanearbete. Vi vill bevara och förstärka befintlig karaktär i
utvecklingen av en ort eller ett område.

Cykelbanan mellan Höllviken – Vellinge, varför går den på olika sidor av vägen?
Arkeologi gör att vi anlägger cykelväg i området.
Ska Vellinge kommun hyra fd. Kustbevakningens hus vid Falsterbokanalen?
Kommunen hyr huset av Sjöfartsverket och planen är att sjöscouterna och andra verksamheter ska
flytta dit sin verksamhet dit.
Finns verksamhetsområde (företagstomter) planlagt i Ö Grevie?
Nej inte i dagsläget
Dagvattenutbyggnaden i Höllviken, varför ska de boende på respektive adress betala för
utbyggnaden? Vatten‐ och avloppstjänster finansieras i Sverige via avgifter och inte via skatter.
Anläggningsavgiften är satt till vad kommunen har bedömt att utbyggnaden i genomsnitt kommer att
kosta per fastighet. Överföringsledningar och drift finansieras inte via anläggningsavgift utan via en
årlig avgift.
Löser vi vattenproblemen med ett dagvattensystem? Är det inte för högt grundvatten vi har
problem med? Kommunen anlägger vid utbyggnad såväl dagvattenledningar som
dräneringsledningar. Det är helt korrekt att en av målsättningarna med arbetet är att förhindra att
grundvattnet stiger på lång sikt samt att sänka högstanivåerna som redan idag kan vara
problematiska. Kommunen har inte tillstånd till en generell grundvattensänkning.
Kan inte kommunen styra upp fastighetsägare och få oss att plocka upp hårdgjorda ytor? Eller
begränsa andelen hårdgjord yta?
Nej, vi kan inte detaljstyra detta. Det åligger fastighetsägaren att själv hantera sitt dagvatten.
Inventering har gjorts i skyfallsplanen med följande åtgärdsprogram. Dialog med fastighetsägarna
kring andelen hårdgjorda ytor är en del av lösningen, men det behövs också större system för att
komma till rätta med problematiken.
Vägar/cykelbanor måste återställas efter fibergrävning!
Marken ska återställas av företaget som gräver, det har varit hårt tryck på fiberutbyggnaden.
Utbyggnadstakten har sänkts för att hinna återställa med kvalitet
Kan kommunen lösa utlåning av nyckeln till badstolen vid handikappbadet på ett enklare sätt?
Tekniska enheten undersöker olika lösningar som kan fungera både praktiskt och tekniskt för alla.
Kan man få tillgång till internet på Sankt Knut äldreboende?
Har varit problem med fiberanslutningen i den nya tillbyggnaden men internet ska finnas där.

Hur får kommunen information om dåligt underhåll av allmänna ytor?
Tips om att använda felanmälan i Vellinge kommuns mobilapp eller via telefon 040‐42 57 00 eller e‐
post vellinge.direkt@vellinge.se
Vad händer med ”båtkyrkogården” efter hoddorna längs strandkanten ner mot kanalen?
Kommunen kan inte transportera bort dem, utan måste eftersöka ägaren och meddela att
kommunen tar båten i förvar om den inte plockats bort vid viss tidpunkt. Först när tiden i förvar löpt
ut kan kommunen skicka båtarna till destruktion.
Får kommunen återkoppling från hemtjänsten hos Förenade Care?
Löpande uppföljningar med leverantör + brukarundersökningar för att säkerställa kvaliteten i
leveransen.

