
Kommuninformation

Samhällsbyggnadsnämnden i Laholm 
bjuder in till digitala samrådsmöten 
kring förslag till detaljplan för:

Vessinge 2:54 m.fl. 
Onsdagen den 9 februari kl. 18.30

Skummeslöv 5:13 och 4:5 
Tisdagen den 15 februari kl. 18.30 
Samrådsmötena kommer genomföras via Micro- 
soft Teams. Information om hur du deltar på 
samrådsmötet finns på: www.laholm.se/samrad

Under samrådsmötet ges information om detalj- 
planen och ni kan lämna era synpunkter på 
förslaget. Inbjudna är sakägare, fastighetsägare 
och andra som har ett väsentligt intresse av frå-
gan. Om hyresgäster eller andra boende berörs 
är fastighetsägaren skyldig att informera dessa.

Under samrådstiden finns planförslagen till-
gängliga på Laholms kommuns hemsida: 
www.laholm.se / bo, miljö & trafik / planer och 
utredningar / detaljplaner / pågående detaljplaner.

Planförslagen finns även utställda i Stadshusets 
entré samt tillgängliga på byggnadsenheten, 
Humlegången 6, Laholm. Telefon: 0430-150 00. 

Vessinge 2:54 m.fl. 
Planområdet är beläget i centrala Veinge och 
syftar till att utveckla Veinge stationsområde 

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

som kollektivtrafiknod, mötes- och service-
punkt. Syftet är även att tillskapa bostäder i 
form av flerbostadshus i 3–4 våningar samt att 
möjliggöra för utbyggnad av serviceboendet 
Solhemmet.

Skummeslöv 5:13 och 4:5 
Planområdet är beläget i östra Skummeslövs- 
strand. Detaljplanens syfte är att pröva markens 
lämplighet för bostäder inom fastigheten Skum-
meslöv 5:13 samt för besöksanläggning för 
vattensporter inom fastigheten Skummeslöv 4:5.

Planen möjliggör uppförande av cirka 200  
bostäder i form av flerbostadshus, friliggande 
och sammanbyggda enbostadshus. Planen möj-
liggör även anläggande av en besöksanläggning 
för vattensporter, huvudsakligen wakeboard och 
vattenskidor. 

Synpunkter och överklaganderätt
För att lämna synpunkter och för att få rätta 
att överklaga så behöver du lämna in skriftliga 
synpunkter med namn, adress och fastighets- 
beteckning senast den 25 februari 2022 till: 

Samhällsbyggnadsnämnden,
Laholms kommun, 312 80 Laholm. 

Mejl: samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se
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