
Hos Medborgarservice kan du få hjälp med dina kommun- 
ärenden, telefon 0430-150 00. På Stadsbiblioteket finns till-
gång till dator och Internet. Laholms kommun www.laholm.se

Kommuninformation

Medborgarservice och övriga  
verksamheter
Tisdagen den 5 juni öppet kl. 08.00-15.00
Onsdagen den 6 juni, Nationaldagen, stängt.

Nationaldagsfirandet i Stadsparken 
6 juni
Den 6 juni firar vi som vanligt nationaldagen i vår prisbelönta 
stadspark. Förutom att Stadsparken fyller 10 år firar vi att Laholms 
kommun nått visionen om 25 000 invånare och därmed bjuds det på 
25 000 mm tårta ca kl. 12.15. Firandet börjar som vanligt kl. 10.00 
där Strandteatern bjuder på en familjeföreställning. Barnen uppmanas 
att hålla utkik efter Skillatrollet som dyker upp på olika platser i par-
ken under dagen. Kl. 10.30 tar Gunnel Carlson, Peter Bengtsson och 
Peter Korn med alla som vill på den traditionella parkvandringen. 
Habibiz spelar dansbandstoner med influenser från mellanöstern  
kl. 15.15 och kl. 17.00 är det Pridekonsert med hip hopartisten  
Maxida Märak. Mat, dryck, utställare, försäljning kommer finnas 
runt om i parken. Som vanligt bjuder Kulturskolans elever på musik-
underhållning och liksom förra året kommer det finnas ett aktivitets-
område med bumperball, bungytrampolin, hinderbana och hoppborg. 
Fritt inträde så klart. Se hela programmet på www.laholm.se

Krisberedskapsveckan
I Laholms kommun uppmärksammas kampanjen med bland annat 
monter på Våxtorps marknad, tillsammans med flera frivillig- 
organisationer, i morgon fredag, kl. 08.00-18.00 och med öppet hus 
på brandstationen på lördag, kl. 10.00-13.00.
Läs mer om krisberedskap på www.laholm.se/om-kommunen/trygg-
och-saker/

/KOMMUNSTYRELSEN

Plangranskning
Se under rubriken Kungörelser

Samråd om hastigheter i Mellby- 
strand och Skummeslövsstrand
Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun har tagit fram ett 
förslag om ändrade hastigheter inom tätbebyggt område i Mellbyst-
rand och Skummeslövsstrand. Före beslut skall förslaget enligt  
trafikförordningen ges ut på samråd, det vill säga väghållare och ägare 
till mark som berörs ska ges möjlighet att yttra sig om förslaget.  

Förslaget som beskrivs nedan finns tillgängligt i sin helhet på  
www.laholm.se

Gränsen för tätbebyggt område, och därmed området för 
kommunalt beslut om hastighet justeras och utvidgas. Mellbystrand 
utvidgas till att även innefatta Kulladalsstigen samt utbyggt industri-
område vid Idévägen.
Skummeslövsstrand utvidgas till att även innefatta utbyggda  
områden vid Allarp och nordöst om Skoskumsgården.

40 kilometer i timmen inom tätbebyggt område
Inom tätbebyggt område får fordon inte föras med högre hastighet än 
40 kilometer i timmen.

30 kilometer i timmen utanför skolor och förskolor
Vid områden utanför skolor och förskolor får fordon inte föras med 
högre hastighet än 30 kilometer i timmen. Detta gäller vid: 
Nyckelpigans förskola vid Hökagården.
Mellbystrandsskolan F-6.
Guldgruvans förskola vid Stora Strandvägen
Allarps förskola vid Valhallavägen

70 kilometer i timmen
På den del av väg 518, genom Mellby industriområde, som ligger 
inom tätbebyggt område, får fordon inte föras med högre hastighet 
än 70 kilometer i timmen.

Synpunkter på förslaget skall ha inkommit skriftligen, försedd med 
tydlig avsändare samt styrkt väghållaransvar, senast den 1 augusti 
2018, till Laholms kommun, miljö- och byggnadsnämnden,  
312 80 Laholm.
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