Under 2021 kommer 1,5 miljoner kronor att avsätts för utvecklingsprojekt som medborgarna i Flyinge, Gårdstånga och Harlösa får
direkt inflytande över.
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Boende i Harlösa, Flyinge och Gårdstånga
får önskemål uppfyllda
En multisportarena i Harlösa, en aktivitetsplats i Flyinge och ett motionsspår i
Gårdstånga. Det är de vinnande förslagen som boende i området röstat fram
och som nu ska påbörjas.
Projekten finansieras med den medborgarbudget som ger invånarna på
landsbygden direkt inflytande över 1,5 miljoner kronor årligen.

Alla får rösta
Medborgarbudgeten innebär att invånarna på landsbygden får lämna förslag
på projekt som de vill se förverkligas. Alla – oavsett ålder – har sedan tre
röster var som de kan lägga antingen alla på ett förslag eller sprida ut på två
eller tre.

Över 1 000 röster
Förra året genomfördes samma projekt i Hurva, Kungshult och Löberöd.
102 förslag på hur pengarna ska användas kom denna gång in från de boende
i och omkring Harlösa, Flyinge och Gårdstånga.
Efter bearbetning var det till slut 36 förslag som de kunde rösta på. Totalt
lämnades 1 080 röster.

Idrott året runt
Multisportarenan i Harlösa fick 109 röster. Det innebär en plats för flera olika
idrotter som fotboll, handboll, basket och bandy som spontant kan användas

under hela året. Multisportarenan kan alltså inte bokas.

Exempel på en multisportplan. Foto: iStockphoto.

Plats för umgänge
Aktivitetsplatsen i Flyinge fick 156 röster. Det blir en kombination av utegym,
lekplats och grillplatser där flera generationer kan umgås utifrån sina egna
förutsättningar.

Aktivitetsplatsen i Flyinge föreslås blir en kombination av utegym, lekplats
och grillplatser där flera generationer kan umgås utifrån sina egna
förutsättningar.

Grusat motionsspår
Motionsspåret i Gårdstånga fick 90 röster. Flest röster i Gårdstånga fick
egentligen förslaget Från Gårdstånga till Harlösa med 101 röster. Detta var
dock ett allmänt förslag och inte direkt kopplat till Gårdstånga; spåret skulle
bara starta där. Om detta förslag hade valts, hade inte själva byn Gårdstånga
fått något projekt, vilket utlovades i riktlinjerna. Kommunstyrelsens
arbetsutskott valde därför att istället genomföra förslaget om ett
motionsspår.

Exempel på grusat motionsspår. Foto: iStockPhoto

Rekreationsstråk
Genom att anlägga ett minst fem kilometer långt grusat motionsspår i
Gårdstånga får kommunen senare också möjligheten att skapa ett större
rekreationsstråk längs hela Kävlingeån mellan Gårdstånga och Harlösa, vilket
också efterfrågas i förslaget Från Gårdstånga till Harlösa, och då med ett
tydligt fokus på Gårdstånga.

Andra markägare
Samtliga vinnande förslag kan bli mer komplicerade att genomföra jämfört
med förra årets projekt. Ett av de främsta skälen är att kommunen i de flesta
fall inte äger marken som behöver användas. Därför krävs dialoger med
markägarna.

Överskrider budget
Projekten i Harlösa och Flyinge är båda omfattande och kommer inte att

kunna genomföras fullt ut med den tillgängliga budgeten.
Därför måste en prioritering göras i samarbete med byföreningarna och dem
som står bakom förslagen. Lämpliga platser ska utredas, så att det finns
möjlighet att i framtiden fortsätta utveckla projekten enligt de ursprungliga
önskemålen.

Dialog och utredning behövs
I förslaget till motionsspår i Gårdstånga finns en ny bro över Kävlingeån. Den
delen kommer inte att kunna genomföras då det skulle bli för dyrt och för att
åns flöde inte får påverkas. Även här blir det en dialog med förslagsställaren
och byaföreningen.
– Det är glädjande att engagemanget är så stort och att många vill vara med
och påverka utvecklingen i sin egen by. Dock var det färre som röstade den
här gången. Möjligen beror det på att vi hade en hel del tekniska problem
med den digitala dialogportalen där projekten beskrivs och där man lämnar
sina röster, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.
Nu ska de vinnande projekten granskas och utredas i dialog med
byaföreningarna och dem som står bakom förslagen.
– Vi ska också utvärdera arbetet med medborgarbudgeten där invånare får
direkt inflytande över hur deras skattepengar används. Kanske behöver vi
förfina arbetssättet. Det kan också bli aktuellt att avsätta mera pengar för att
kunna tillgodose behovet av projekt som gynnar våra invånare på
landsbygden, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice
ordförande.
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Eslöv – i hjärtat av Skåne – har drygt 34 000 invånare fördelade på stad, elva
tätorter, byar och landsbygd. I Eslöv är det nära till det mesta, inte minst tack
vare de goda tågförbindelserna med övriga delar av Skåne och Köpenhamn. I
kommunen finns småstadens lugn, närhet och levande landsbygd, men också

tillgång till kultur, affärsutbud och många aktiva föreningar.
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