
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
Folkhälsocentrum
Öppettider sportlovet 19-25 februari 2018
Måndag  kl. 08.30-19.30
Tisdag  kl. 06.00-19.30**
Onsdag  kl. 08.30-18.00*
Torsdag  kl. 06.00-19.30**
Fredag  kl. 08.30-19.30
Lördag  kl. 10.30-15.30
Söndag  kl. 10.30-15.30

*Relaxkväll  kl. 18.00-20.00
**Morgonsim kl. 06.00-08.00
Aqua Track och Handen i bassängerna måndag-fredag,  
kl. 09.30-15.30

Dags att söka Feriearbete 2018
För dig som är folkbokförd i Laholms kommun och går åk 1 och 
2 alternativt är född 2000 och 2001 finns nu möjligheten att söka 
feriearbete. Arbetet utförs i kommunens verksamheter eller i 
föreningslivet. 
Mellan den 19 februari och 18 mars registrerar du din ansökan 
elektroniskt via www.feriebas.se/laholm. Mer information kan du 
läsa på www.laholm.se/feriebas.
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Samrådsmöte
Måndagen den 5 mars 2018 kl. 18.30
Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm bjuder in till samrådsmöte 
i Skoskumsgården, Stora Strandvägen 37, kring förslag till:
Detaljplan för Skummeslöv 3:17 m.fl., Laholms kommun. 

Planområdet består av ett villaområde som är beläget i centrala
Skummeslövsstrand, söder om Stora Strandvägen. Syftet med de-
taljplanen är att ge de boende i området byggrätter som blir bättre 
anpassade till fastigheternas storlek samt att genom bestämmelser 
bekräfta befintlig användning av kvarters- och allmän platsmark. 
Detta görs genom att restriktionerna för bebyggelse ändras och 
att den totala tillåtna byggnadsarean höjs. Detaljplanen syftar 
även till att ändra huvudmannaskapet för gator och gångvägar 
inom planområdet, från enskilt till kommunalt huvudmannaskap. 
Allmän plats PARK bibehåller enskilt huvudmannaskap.

Detaljplan finns tillgängligt på Stadshusets bibliotek, Humle-
gången 6, Laholm. Öppet måndag-torsdag 8-19, fredag 8-17 och 
lördag 10-13. Du kan också ta del av detaljplan på samhälls- 
byggnadskontoret, telefon 0430-150 00, eller på Laholms  
kommuns hemsida: www.laholm.se → bo, miljö & trafik → 
planer och utredningar → pågående detaljplaner

Detaljplanen är på samråd enligt 5 kap 11 §, plan- och bygglagen
(PBL 2010:900). 

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 byggnadsnämndens ordförande och tjänstemän från samhälls- 
byggnadskontoret samt en plankonsult från WSP.

Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen, försedd med 
tydlig namnunderskrift, adress och fastighetsbeteckning, senast 
den 16 mars 2018, till miljö- och byggnadsnämnden i Laholms 
kommun, 312 80 Laholm.

Efter samrådstidens slut och när ärendet har behandlats i miljö- 
och byggnadsnämnden förbereds detaljplanen för granskning. 
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