
Åstorp 20-06-13 
ÅSTOnPE v:o:-.·JMUN 

KOt.,iML, J::,iYRFI JF01WA: f NINGEN 

2~LO -06- 1 6 

-----

Kommunfullmäktige i Åstorp 

Härmed avsäger jag mig platsen i Kultur - och Fritidsnämnden med omedelbar verkan 

~~ 
Bodil Axelsson, Liberalerna 



               
Åstorpsalliansen 

 

Åstorps Kommun 

Kommunfullmäktige 

2020-06-22 

Fråga - till Kommunstyrelsens ordförande, Ronny Sandberg (S) 

NSVA varnar och uppmanar redan den 15 juni oss invånare i Åstorps kommun att vara 

återhållsamma med vattnet. Det råder alltså vattenbrist vilket kan medföra att det inom snar 

framtid införs ett bevattningsförbud.  

Grundvattenmagasinen visar alltför låga nivåer enligt NSVA och detta föranleder detta 

direktivet till oss kommuninvånare. 

Åstorpsalliansen har under den här mandatperioden återigen aktualiserat frågan om behovet 

av en vattenförsörjningsplan för Åstorps kommun. Vår motion om att ta fram en 

vattenförsörjningsplan lämnades in den 26 augusti 2019. I vår motion skrev vi att en 

vattenförsörjningsplan skulle tas fram för beslut i KF under våren 2020. Detta har inte skett 

trots alla alarmklockor kring vårt dricksvatten.  

Vi hävdar från Åstorpsalliansens sida att det finns stora risker med att enbart ha ett 

vattenuttag i vattentäkten. Sårbart! Vi menar att det är en felbedömning som de styrande gör 

att stänga ner Åstorps vattenverk.       

Fråga:  

- Varför är inte en vattenförsörjningsplan framtagen i vår kommun?      

Åstorp 2020-06-17 

För Åstorpsalliansen genom oppositionsråd Roger Nielsen (M) 



               
Åstorpsalliansen 

 

Åstorps Kommun 

Kommunfullmäktige 

2020-06-22 

 

Fråga - till Kommunstyrelsens ordförande, Ronny Sandberg (S) 

Den efterlängtade idrottshallen på Bjärshög är ett steg närmare att bli en verklighet. Anbuden 

är inlämnade och tilldelningsbeslutet kommer enligt protokollet från KSAU den 17 juni under 

veckan (isåfall under vecka 25).  

Vår förhoppning är nu att det byggs en hall som kan leva upp till olika idrottsföreningars 

behov samt även kunna fungera för skolans idrottsundervisning. Dock ser vi med stor farhåga 

att gymnastikens behov har blivit åsidosatta.   

 

Fråga:  

Håller beslut från KF i augusti 2015 angående finansiering av Arrangemangshallen och 

är alla behoven från idrottsföreningar och skola uppfyllda?  

 

Åstorp 2020-06-17 

 

För Åstorpsalliansen  

Åsa Holmén (L)  



                                         

Åstorpsalliansen 
Åstorps kommuns kommunfullmäktige 22 juni 2020 

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Ronny Sandberg (S). 

På senaste kommunstyrelsemötet beslutades att bevilja ”Planansökan för Detaljplan för 
Kvidinge 7:115 m.fl. – förskola i Kvidinge”. Återigen presenteras ett undermåligt 
underlag när så här viktiga beslut ska tas, bl.a. fanns till kommunstyrelsens 
sammanträde inte handlingarna som var med som underlag i bildningsnämnden. Detta 
ger oss anledning till att ställa fördjupande frågor genom denna interpellation. 

Vi anser att saker och ting görs i fel ordning i Åstorps kommun. I översiktsplanen 2012 
föreslås att marken norr om den nya järnvägsstationen i Kvidinge ska detaljplaneläggas som 
bostadsmark. Det finns ett kommunstyrelsebeslut den 7 juni 2017 på fastighetsinköp av 
Prästamarken i Kvidinge. 2018 ska köpet ha varit klart. Det genomfördes arkeologiska 
utgrävningar, men därefter verkar vi ha tappat tempot.  

Det är inte en överraskning att det kommer att krävas arkeologiska undersökningar med tanke 
på områdets närhet till Tomarps Kungsgård från 1300-talet, Karl August som stupade på 1810 
på heden, d.v.s. flera lokalhistoriska platser. Åstorpsalliansen har stora farhågor att, om vi 
bygger en förskola på Söderåsvägen, så kommer inte Prästamarkens förskola att byggas inom 
en överskådlig framtid. 

 

Med anledning av ovan ställer vi följande frågor till kommunstyrelsens ordförande:      

1. När det gäller Kvidinges förskolor:  

a) Hur många barn finns idag i förskolorna i Kvidinge? 

b) Hur många platser finns idag i Kvidinge? 

c) Hur många barn står i kö i Kvidinge? 

 

2. Till vilket år gäller kontraktet på Oasens moduler som nu används/ska användas som 
förskolor och vad är kostnaden per år för dessa? 



3. Utifrån de planeringsförutsättningar som är gjorda inför budget år 2021, finns redan en 
tuff preliminär framräknad rambudget satt på de olika nämnderna. Utöver dessa 
framräknade rambudgetar behöver ytterligare 18 mkr sparas och då har kommunen 
bara räknat med ett resultat på 1% (ska egentligen vara 2% över en femårsperiod). 
Utöver detta ryktas det även om en siffra på ca 22 mkr de nästkommande åren med 
hänsyn till alla de nya skolor/arrangemangshallar som ska byggas. Menar styret då att 
vi kommer att bygga två förskolor inom de närmsta åren i Kvidinge? Ja eller nej på 
denna fråga.  

 

4. Om det nu ska byggas två förskolor i Kvidinge, vad kommer att hända, hur ser planen 
ut för: 

a) Trollskogen? 

b) Fröhuset? 

c) Klockargården som köpts in och investerats pengar i för att kunna använda 
som förskola? 

 

5. På vilket vis informerar kommunen allmänheten om hur man tänker i detta? Hur 
agerar man för att föra en medborgardialog kring att bygga förskolor i Kvidinge? 

 

Åstorp den 15 juni 2020 

Roger Nielsen (M)    Åsa Holmén (L)   Hans Sundström (KD) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Angående förskolor i Kvidinge - kartbild över Prästamarken vs Söderåsvägen i Kvidinge. 

¨ 

Vi passar på att bifoga ett urklipp från Blåbärets ”utställning” som finns att se i Prästamarken 
just nu, och låter det symbolisera hur fantastiskt det är att få ha nära till naturen. En eloge till 
förskolans personal och barnen för fin dramatisering och redovisning 😊😊. 

 



Svar på interpellation ställd av Roger Nielsen ( M) Åsa Holmen ( L) och 
Hans Sundström ( KD ) 

Svar på fråga 1. 

a. Det finns den 16 juni 104 inskrivna barn på Fröhuset och 19 inskrivna 

barn på Trollskogen. 
b. Det finns 98 platser på Fröhuset och 11 platser på Trollskogen. 

c. Den 16 juni finns det 30 barn i kö med K vidinge förskolor som första 

hands val. 

Svar på fråga 2. 

Kontraktet för Oasens moduler gäller till 2025 och kostnaden är 905 000 kr/år. 

Svar på fråga 3. 

Nej. 

Svar på fråga 4. 

Svaret från Bildningsförvaltningen är att lokaler som inte behövs kommer att 

lämnas tillbaks till det kommunala bostadsbolaget. 

Bostadsbolaget får sedan utreda om dessa kan användas för annan verksamhet 

eller ska säljas. 

Svar på fråga 5. 

Det finns regler hur dialog och kommunikation ska ske kring planprocesser 

vilket kommunen kommer att föija. 

KS-Ordfö 
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Astorps standpunkt för Angelholms flygplats 

Information med mörka vingar blev resultatet när Åstorps ledning återkopplade kring 
händelserna gällande Ängelholms flygplats. Hotet om nedläggning var ett faktum . 

I dialog med Familjen Helsingborg presenterades det att företaget inte längre ville stå för 
driften för Ängelholms flygplats. Diskussionerna samt förslagen för att rädda flygplatsen var 
många. Förslagen presenterades för kommunens ledning och de politiska partierna skulle ta 
ställning. Besynnerligt är det att somliga inte delgav sin inställning men ännu mer 
iögonfallande var att de övriga två stora partierna svängde i frågan om att rädda flygplatsen. 
Sverigedemokraterna Åstorp har en konsekvent linje att rädda flygplatsen! 

Noterbart är att flygplatsen har haft ett positivt resultat i flera års tid samt att flygplatsen 
bedrivs effektivt i jämförelse mot andra flygplatser. 

Kommunikation är en mycket viktig del för oss Sverigedemokrater. Inte minst gällande med 
ett brett spektrum av olika kommunikationsmedel. Flyget för oss är väldigt viktigt och det 
gäller inte minst för Åstorps kommun. Åstorp är en väsentlig tillhörande del av vår region i 
Nordvästra Skåne med stor befolkning och flera företag med stor efterfrågan på snabb 
kommunikation. Således har flygplatsen en central roll för vårt geografiska läge och 
flygplatsen har en betydande effekt på regionens ekonomi. Vilket kan indikeras på 
beskattningsbara inkomster på 1 miljard kronor för Nordvästra Skåne. Kostnaden för Åstorps 
del anser vi är motiverbar och acceptabel med en summa på lite mer än en och en halv 
miljon kronor gällande flygplatsens överlevnad. 

Angående debatten kring flyget och dess existens är Sverigedemokraterna återigen på andra 
sidan av det vänsterliberala etablissemanget som vill dödsbeskatta flyget. Vi ser hellre 
möjligheter till nya tekniska inovationer för bättre kommunikationer och gynnsamma 
företagsmöjligheter i denna bransch. Med hänsyn till föregående skulle det, för somliga, inte 
vara lika besynnerligt eftersom flygplatsen går från privat till kommunalägt bolag. 

Således är det beklagligt att övriga partier i Åstorp har valt att inte rädda flygplatsen. 

Med en placering på femte plats gällande flygturer inom Familjen Helsingborg och en 
godtycklig skara resenärer är vi i SO-Åstorp övertygade om att behovet samt viljan att flyga 
inte kommer att försvinna. För ett möjligheters Åstorp och för ett levande Nordvästskåne! 

Med hänsyn till ovan är det en självklarhet för oss inom SO-Åstorp att rädda flygplatsen, 
lyhördhet mot företagare och säkra goda kommunikationsmedel. 

Således yrkar Sverigedemokraterna Åstorp: 

Anton Holmberg (SO) nder (SO) Peter Lindberg (SO) 
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