
Kommuninformation 
Demonstration av nytt källsorterings- 
system och utdelning av shoppingbagar 
12 maj – 7 september
Från den 12 maj till den 7 september kommer planeringskontoret 
att besöka orter runt om i kommunen för att visa upp de nya fler-
fackskärlen och dela ut shoppingbagar. Shoppingbagen är rejäl, i 
klimatsmart material och rymmer 30 liter. Ohlssons kommer ha en 
sopbil på plats och barnen får prova på att sitta i förarsätet. Orter 
som kommer besökas är:
Mästocka 12/5 kl. 10-12 Bygdegården 
Knäred 12/5 kl. 13.30-15.30 Konsum 
Laholm 6/6 nationaldagen i Stadsparken 
Mellbystrand 16/6 kl. 10-15 Mellby Center 
Hishult 14/7 kl. 10-12 ICA Nära 
Skummeslövsstrand 14/7 kl. 13.30-15.30 ICA Nära 
Våxtorp 7/9 Våxtorps marknad
Läs mer på  HYPERLINK ”http://www.laholm.se/kallsortering” 
www.laholm.se/kallsortering
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Årsmöte Genevadsåns vattenråd
Onsdagen 23 maj kl 18.00, Ordenshuset Göstorp 148
Anmälan senast 18 maj på tel 0430-152 46. 
Vattenrådet via Miljökontoret. Välkomna!

Plansamråd
Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm bjuder in till samråd
kring förslag till detaljplanerna:
• Detaljplan för Del av Mellby 15:1, Mellbystrand, 
• Detaljplan för Del av Åmot 2:4, Margaretavägen, Mellbystrand.
Detaljplanerna finns tillgängliga på Stadsbiblioteket, Humlegången 
6, Laholm. Öppet måndag-torsdag 8-19, fredag 8-17, lördag 10-13. 
Du kan också ta del av detaljplanerna på samhällsbyggnads- 
kontoret, Humlegången 6 Laholm, telefon 0430-15 000, eller på 
Laholms kommuns hemsida www.laholm.se/bo, miljö & trafik/
planer och utredningar/pågående detaljplaner.
Detaljplanerna är på samråd enligt 5 kap 11 §, plan- och bygglagen
(PBL 2010:900). Samråd sker även kring gjorda behovsbe-
dömningar som visar att planförslagen inte innebär betydande 
miljöpåverkan.
Del av Mellby 15:1, Mellbystrand
Ett samrådsmöte kommer att hållas i Mellbystrandsskolans matsal, 
sjöfågelvägen 15, kl.18:30 den 16/5 2018.
Delen av Mellby 15:1 som planläggs ligger i södra Mellbystrand, 
intill Kolonivägen och Måsvägen, och sträcker sig med en grön kil 
ner mot stranden. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för uppfö-
rande av små bostäder som riktar sig till målgruppen 55+ på delar 
av det område som tidigare har varit planlagt för natur- 
ändamål. I området föreslås det uppföras ca 25–30 bostäder i form 
av sammanbyggda hus, så som radhus, parhus och kedjehus. Bo-
städerna kan uppföras i ett och ett halvt våningsplan och föreslås 
anpassas till omgivande bebyggelse, där varje bostad får egen 
privat trädgård med carport och förråd i direkt anslutning. Mark 
inom planområdet avsättas också till någon form av samhällsservi-
ce. Syftet är även att ändra huvudmannaskapet av allmän plats till 
kommunalt huvudmannaskap inom planområdet.
Under samrådsmötet ges information om detaljplanen och ni kan 
lämna era synpunkter på förslaget. Inbjudna är sakägare, fastig-
hetsägare och andra som har ett väsentligt intresse av frågan. Om 
hyresgäster eller andra boende berörs är fastighetsägaren skyldig 
att informera dessa. På samrådsmötet medverkar miljö– och bygg-
nadsnämndens ordförande och tjänstemän från samhällsbyggnads-
kontoret samt en plankonsult från WSP.
Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen, försedd med 
tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning, senast 
den 21 juni 2018, till miljö- och byggnadsnämnden i Laholms 
kommun, 312 80, Laholm. För att kunna överklaga detaljplanen 
behöver dina synpunkter ha lämnats in antingen under samrådsti-
den eller granskningstiden.
Del av Åmot 2:4, Margaretavägen, Mellbystrand
Två samrådstillfällen kommer att hållas i stadshuset, samhälls-
byggnadskontoret. Under samrådstillfällena är ansvariga tjänste-
män från samhällsbyggnadskontoret närvarande.
• 22 maj 2018 kl.10:00-12:00
• 24 maj 2018 kl.13:00-17:30
Syftet med detaljplanen är att ändra användning av allmän plats-
mark, natur, till kvartersmark, bostäder. Detaljplanen ska möjlig-
göra användningen kvartersmark, bostäder, för ett redan ianspråk-
taget planområde där idag tre fritidshus står. För de obebyggda 
delarna av området kvarstår användningen, natur. Planområdet 
är beläget vid Margaretavägen i norra delen av Mellbystrand och 
ligger cirka 220 meter från strandlinjen. 
Under samrådstillfällena ges information om detaljplanen och ni 
kan lämna era synpunkter på förslaget. Inbjudna är sakägare, fast-
ighetsägare och andra som har ett väsentligt intresse av frågan. Om 
hyresgäster eller andra boende berörs är fastighetsägaren skyldig 
att informera dessa.
Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen, försedd med 
tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning, senast 
den 4 juni 2018, till miljö- och byggnadsnämnden i Laholms  
kommun, 312 80 Laholm. Efter samrådstidens slut och när ärende-
na har behandlats i miljö- och byggnadsnämnden förbereds detalj- 
planerna för granskning.
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