
Möte med politiker den 24 mars 2022. 

 

Bygdeföreningen hade bjudit in samtliga i kommunfullmäktige representerade 

partier till ett möte om Östrabys framtid. Följande politiker hade hörsammat 

inbjudan: 

S - Rinaldo Tirone och Per Persson-Landkvist  

SD – Stefan Borg och Johan Olin 

M – Mattias Jeppsson och Lars-Göran Ritmer 

SPI – Percy Hallquist och Gert Nyberg 

KD – Peter Andersson och Bo Lilja 

 

Till mötet kom ett 15-tal bybor. 

 

Partiföreträdarna fick först redogöra för sin syn på den framtida utvecklingen.  

Det konstaterades att partierna i mycket hade samma syn på vad som kunde 

stärka landsbygd och byar. Det var i första hand skola, kommunikationer, 

service men även att förbättra för näringslivet. Specifikt för Östraby ville man 

satsa på idrottshallen och få till stånd ändring av busshållplatsen, fast helst ha 

bussen genom byn. Några ville skapa äldreboenden. Det planerade äldre-

boendet i Hörby blir enbart ett demensboende. 

Några partier arbetar för att ungdomar borde få åka gratis med kollektiv-

trafiken inom kommunen (S) alternativt hela Skåne (KD). Flera partier (SPI, KD 

och S) framförde en vision om att det bör skapas en ringbuss i hela kommunen. 

 

Ombyggnad av idrottshallen kan bli verklighet som tidigast 2024 medan 

Trafikverket lovat göra något åt busshållplatsen vid rv 13 i år. Politikerna 

påpekade att det i budgeten finns pengar (totalt 1 Mkr) att söka om man vill 

genomföra något projekt i byn. Men då krävs engagemang och idéer från de 

boende.  

 

Från bybornas sida tog man upp bristen på möteslokal, skräpiga tomter och 

fastigheter med ständigt pågående byggarbete/förfallna fastigheter. Endast en 

av de närvarande politikerna hade hört talas om att kommunen betalar hyra för 

Möllagården utan att nyttja den och någon sade sig vilja undersöka saken. 

Mittskåne Vattens agerande kom också upp. Beträffande gång- och cykelväg 

Östraby-Västerstad-Askeröd ligger den frågan på Trafikverket enligt politikerna. 

Seniorboende i Östraby önskades. Skulle ge ökad trygghet och minskat behov 

av kostsam demensvård. 


