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

Kommuninformation
Medborgarservice och övriga 
verksamheter
Onsdag 29 maj öppet kl. 08.00-15.00.
Torsdag 30 maj, Kristi himmelsfärdsdag stängt.
Onsdag 5 juni öppet kl. 08.00-15.00.
Torsdag 6 juni, Nationaldagen stängt.

Fira Sveriges nationaldag i  
Laholms stadspark den 6 juni!
Torsdagen den 6 juni firar vi Sveriges nationaldag 
i vår prisbelönta stadspark! Dagen börjar med 
barnparad som utgår från Laholms stadsbibliotek 
kl. 08.45 och som sedan tågar vidare mot scenen 
i stadsparken. Program på scen, där Rebecca 
Sellergren är konferencier:
Kl. 09.15 Bebisceremoni
Kl. 10.00 Strandteatern spelar ”Den magiska 
kistan”
Kl. 10.45 Kulturskolan, Kulturfunkis spelar 
”Callisto – Min egen måne”
Kl. 11.30 S:t Clemens kyrkokör samt Kören för 
alla och Gospelkören sjunger
Kl. 11.45 Manskören sjunger
Kl. 12.00 Flagghissning, nationalsång och tal av 
Landshövding Lena Sommestad
Kl. 12.15 Dans till sköna toner med Ränneslövs 
Folkdansgille och Ränneslöv-Ysby kyrkokör
Kl. 12.45 Kulturskolans elever uppträder
Kl. 14.15 Trädgårdsquiz med Gunnel Carlson och 
Peter Bengtsson
Kl. 15.00 Musikteater för barn: ”I vår sånglåda”
Kl. 15.30 Pride: Lokala ungdomstalanger 
uppträder. 

Mat, dryck, utställare, försäljning kommer att 
finnas runt om i parken. Kulturskolans elever 
bjuder på musikunderhållning och liksom förra 
året kommer det finnas ett aktivitetsområde med 
bumperball, bungytrampolin, hinderbana och 
hoppborg. Fritt inträde. Se hela programmet på 
www.laholm.se

/KOMMUNSTYRELSEN

Samrådsmöte
12 juni 2019 kl. 18.30
Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm bjuder in 
till samrådsmöte i Caféterian i Stadshuset, våning 
1, kring förslag till Detaljplan för Bocken 10, 11 
och 12, Laholm, Laholms kommun. 

Kvarteret Bocken är beläget väster om Hästtor-
get, centralt i Laholms stad. Planförslaget syftar 
till att möjliggöra för flerbostadshus i ett centralt 
beläget kvarter. Syftet är även att planlägga 
befintligt kulturhistorisk värdefull bebyggelse 
och möjliggöra för centrumverksamheter och 
flerbostäder inom denna. 

Planförslaget innebär mindre förtätning av stads-
kärnan som möjliggör för fler bostäder med när-
het till service, vård, kollektiva förbindelser med 
mera. Befintlig bebyggelse med kulturhistoriskt 
värde skyddas och fler verksamheter möjliggörs 
i de befintliga lokalerna. 

Under samrådstiden finns planförslaget till-
gängligt på Laholms kommuns hemsida www.
laholm.se → bo, miljö & trafik → planer och 
utredningar → detaljplaner → pågående de-
taljplaner → Laholm. Detaljplanen finns också 
utställd i Stadsbiblioteket, Humlegången 6, 
Laholm. Öppettider måndag till torsdag  
kl. 10-19, fredag 10-17, lördag 10-13. Du kan 
även ta del av detaljplanen på samhällsbygg-
nadskontoret, Humlegången 6 Laholm, telefon 
0430-15 000. 

Detaljplanen är på samråd enligt 5 kap 11 §, plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900/2014:900). Sam-
råd sker även kring upprättad behovsbedömning 
som visar att planförslaget inte innebär betydande 
miljöpåverkan. 

Under samrådsmötet ges information om  
detaljplanen och ni kan lämna era synpunkter 
på förslaget. Inbjudna är sakägare, fastighets-

ägare och andra som har ett väsentligt intresse 
av frågan. Om hyresgäster eller andra boende 
berörs är fastighetsägaren skyldig att informera 
dessa. Från kommunen medverkar miljö– och 
byggnadsnämndens ordförande och tjänstemän 
från samhällsbyggnadskontoret. 

Eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftli-
gen, försedd med namn, adress och fastig- 
hetsbeteckning, senast den 28 juni 2019, 
till miljö- och byggnadsnämnden i Laholms 
kommun, 312 80 Laholm. Mail: miljo.och.
byggnadsnamnden@laholm.se För att kunna 
överklaga detaljplanen behöver dina synpunkter 
ha lämnats in antingen under samrådstiden eller 
granskningstiden.

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

/MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Samrådsmöte
13 juni 2019 kl. 18:30
Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm bjuder 
in till samrådsmöte i Mellbystrandsskolan, kring 
förslag till: Detaljplan för Åmot 1:51 m.fl., 
Mellbystrand, Laholms kommun. 

Planområdet är beläget i utkanten av Mellbyst-
rand centrum och avgränsas i norr av Rombergs 
väg och omges av bostadsbebyggelse i väster 
och söder, i öster avgränsas planområdet av en 
öppen yta av asfalt samt vegetation.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
flerbostadshus och radhus. Möjlighet ges för 
inrymmandet av centrumverksamhet i botten-
plan och delar av befintlig byggnation tillkomna 
i laga ordning legaliseras för att bli planenlig. 
Detaljplanen innebär att kommunen tar över  
huvudmannaskapet för allmän plats, vilket 
medför att kommunen kommer sköta driften av 
vägarna inom planområdet. 
Användningen av Åmot 1:122 som tidigare varit 
stugby ändras till bostadsändamål med möjlig- 
het att uppföra flerbostadshus eller radhus. 
Bebyggelse på Åmot 1:51,där Kirunakolonin 
är belägen, ändrar användning från centrum till 
flerbostadshus med möjlighet till centrumverk-
samhet i bottenplan. 

Under samrådstiden finns planförslaget tillgäng-
ligt på Laholms kommuns hemsida  
www.laholm.se → bo, miljö & trafik → planer 
och utredningar → detaljplaner → pågående 
detaljplaner → Mellbystrand. Detaljplanen finns 
också utställd i Stadsbiblioteket, Humlegången 
6, Laholm. Öppettider måndag till torsdag kl. 
10-19, fredag 10-17, lördag 10-13. Du kan även 
ta del av detaljplanen på samhällsbyggnadskon-
toret, Humlegången 6 Laholm, telefon 0430-15 
000.

Detaljplanen är på samråd enligt 5 kap 11 §, 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900). Samråd 
sker även kring upprättad behovsbedömning 
som visar att planförslaget inte innebär betydan-
de miljöpåverkan. 

Under samrådsmötet ges information om 
detaljplanen och ni kan lämna era synpunkter 
på förslaget. Inbjudna är sakägare, fastighets-
ägare och andra som har ett väsentligt intresse 
av frågan. Om hyresgäster eller andra boende 
berörs är fastighetsägaren skyldig att informera 
dessa. Från kommunen medverkar miljö– och 
byggnadsnämndens ordförande och tjänstemän 
från samhällsbyggnadskontoret. 

Eventuella synpunkter ska ha inkommit  
skriftligen, försedd med namn, adress och  
fastighetsbeteckning, senast den 28 juni 2019, 
till miljö- och byggnadsnämnden i Laholms 
kommun,312 80 Laholm. 
Mail: miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se
För att kunna överklaga detaljplanen behöver 
dina synpunkter ha lämnats in antingen under 
samrådstiden eller granskningstiden.

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

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN


