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Finns det inte krav på hur standarden ska se ut på en offentlig badplats.
Toaletterna är under all kritik utifrån handikappsynvinkel. Det är också
en arbetsmiljöfråga eftersom det finns människor som uträttar sina
behov på annat ställe än just toaletterna.
Det har ej röjts träd runt badplatsen på flera år. Det är myggigt och
skogvaktaren skulle kunna komma ut och titta. Det är bra att ha en
badplats nära, men den ska skötas också.  Det är svårt att göra något
åt myggen, men visst ska badplatsen skötas. Det har påbörjats ett
planärende som bland annat kan innebära att vi tittar på möjligheter att
utveckla badplatsen.
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Det är inte alla som fattar att vi har en allmän badplats i Björneborg. En
skylt skulle kunna sättas upp vid rondellen.
Det har även ”blivit” ställplats för husbilar vid badplatsen. Gör ett
studiebesök på badplatsen. På länsstyrelsens inrådan förbjöds tältning
osv. En bättre plats för husbilsuppställning är Folkets parks
parkeringsyta. Där skulle det gå att lösa med både toalett och att
grusytan får en ytterligare användning. Där skulle man kunna sätta upp
en infotavla om att badplatsen finns osv.  Stefan tar också med sig
frågan om husbilsplatser.
Integration: Det finns många unga män i Björneborg med
flyktingbakgrund som inget har att göra. Många är ute och går , fiskar.
Det kanske skulle gå att fixa ett utegym för delar av
integrationspengarna som Kristinehamns kommun blivit tilldelade? Det
finns nog material och det skulle säkert kunna finnas handkraft som är
villig att hjälpa till. Hur kommer man åt de där pengarna? 
Förvaltningarna bör kunna söka av den pott som fördelas av KS.

Frågor och synpunkter som kom upp under tiden som arbetet
under 2016 presenterades


Joel beskriver att kommunen nu står inför ett förändringsarbete och när
det handlar om mycket strategiskt arbete som pågår just nu som ger
resultat först om ett antal år. Kommunens framtagande av en
trafikpolicy innebär bland annat att inom Kristinehamns tätort kommer
fokus att flyttas mellan olika färdsätt. Minska budgeten för busstrafiken
inom Kristinehamns tätort och flytta över till budgeten för landbygden.
Det skulle innebära ett stort skifte och en ny inriktning. Joel kommer att
jobba mer med kollektivtrafikfrågorna och med en ambition om att
förändra på lite längre sikt.



Utredning av tågstopp i Björneborg kommer att påbörjas, berättar Joel.
 en mycket bra nyhet och som skulle kunna bli en stor fördel för
Björneborg. Bra för studenter till exempel som idag har svårt att få tag i
boende i Karlstad. Med en direktlinje till universitetet skulle Björneborg
kunna bli ett alternativ –jättebra!



Joel berättar att planeringsavdelningen genom Petra Okanovic har
påbörjat ett detaljplanearbete för ett strandområde i Björneborg
(Skogsvik). Det handlar om att reglera ett bryggområde i närheten av
badplatsen.  Kommer planen också innebära sjönära tomter?  Nej,
inom ramen för den här detaljplanen kommer det inte att inrymmas.
Men i Översiktsplanen kan det komma att bli aktuellt.



Medskick från politiken var ett antal frågor om vad det finns för olika
aktiviteter i Björneborg och vilka förutsättningar som finns och hur det
skulle kunna gå att jobba vidare och utveckla nya möjligheter. 
Fritidslokalen är inte alltid idealisk. Det är öppet 2 dagar i veckan. Där
är många ungdomar. Lokalen är lite för liten. Det har också flera gånger
varit stängt när barnen är lediga. Folkets hus skulle kunna användas fler
gånger i veckan. Huset skulle kunna vara mer levande… (så tänker och
tycker även styrelsen för Folkets hus i Björneborg). De är öppna för
förslag, med hjälp på vägen.
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Under sommarlovet har barnen i Björneborg inte så mycket att göra i
jämförelse med inne i Kristinehamn. Finns det inga anställda som skulle
kunna jobba?



Det finns nog ett generellt problem i föreningslivet att det är svårt att få
tag på aktiva ledare (problem oavsett idrott/förening). Idella krafter
håller på att försvinna. Men det borde kunna finnas ”ledarmaterial”
bland de som kommer som nyanlända och har mycket ”tid över”.?! Det
kanske skulle kunna behövas någon typ av ”mentorsverksamhet”, om
någon finns som skulle kunna driva och ta tag i frågan. Det är annars
svårt att få med sig folk.



Vore bra om politiska ledningen skulle kunna visa upp sig här också
ibland.



Björn Kjärrulf informerar om fiberutbyggnaden på landsbygden i
området runt om Björneborg och tillägger också att mer information
kommer att gå ut från IP Only till de som tecknat sig för ”villa-fiber”
inom tätorten Björneborg. Eftersom många tecknat sig redan hösten
2014 så bör information gå ut inom kort där det framgår vad som gäller,
om det kommer igång någon byggnation redan nu under våren 2016.



Tom Johansson (Renhållningen) informerar om den nya
återvinningsstationen i Björneborg. I kommunens avfallsplan står det
att andelen avfall som går på deponi ska minska. Återbruk är en ny
tanke som arbetats in som fraktion på den nya återvinningsstationen.
Det blir invigning nu i vår och det kommer att vara bemannat till en
början och ökade öppettider jämfört med tidigare. Det har också
påbörjats ett arbete med att se över infoskyltar på olika språk. 
Kommer behållarna vid COOP att försvinna?  Förr låg ansvaret på
återvinning av förpackningar helt på kommunerna men numer ligger
det på FTI (Förpacknings- och tidningsindustrin) även om nuvarande
regering anser att ansvaret ska övergå till kommunerna. Beslut i frågan
väntas eventuellt under året.



Frågan ställs av Tom angående om det i Björneborg finns något intresse
av att vara med och ta hand om det som kommer att lämnas in vid
”återbruks-stationen”. Det måste i så fall ske organiserat via exempelvis
en förening.



Alexander tar tillfället i akt och presenterar VA-avdelningens uppdrag i
kommunen och beskriver vad som återstår av de aktuella VAsaneringsprojekten i Björneborg. Reparation av Björneborgs vattentorn
som läcker vatten. I nuläget inget konkret svar på hur det ska lagas
eftersom det gäller att ha godkända material. I maj kommer
Gjuterigatan köras igång som saneringsprojekt följt av sista gatan i
området ( ). Det planeras att ta hand om skolan också i sommar där
mycket är felkopplat och det bör inte kommunens egna fastigheter vara.

Övriga synpunkter under allmän frågestund


Vi försökte starta upp en ”by-led” med skyltningar av sådant man ser
längs vägen.  Stefan tar med sig frågan.

4



”Udden”- där har det funnits en grillplats. Om det skulle gå att få till en
rastplats med vindskydd skulle det kunna vara en bra turistgrej.



Har någon kontrollerat vattenkvalitén i Vismen? Kan kommunen kolla
kvalitén? Vem tar prover? Det har tidigare varit en bra fiskesjö.
Karlskoga fiskevårdsförening säljer fiskekort på sin del av sjön. 
Stefan kollar vidare.



Ny iläggsramp. Kommunen var snabba att fixa material.



Gocko och ”Näset” är fina badplatser också längs sjön, men
igenväxta/skuggiga.  Stefan tar med sig frågan/kollar upp. När det
gäller Gocko-området så är det ett nytt beslut om naturvårdsområde där
länsstyrelsen kommer att ordna till med parkeringsplatser osv. för att
tillgängliggöra området.



En fråga som kommit upp i facebookgruppen är att Björneborg saknas i
den nya turistbrochyren/kartan.  Kritiken har vidarebefordrats till
turistbyrån.



Påminnelse om att kolla upp möjligheter till att göra isplan.  Vid tar
med oss frågan vidare.

