
Kommuninformation
Upphandling 
Måndagen den 7 mars
Välkommen till informations- och dialogmöte 
där aktuella upphandlingar för snittblommor, 
inköp personbilar, vinterväghållning kommunala 
vägar, beställningsresor buss, terminalglasögon 
och måltids-/fikacatering kommer att diskuteras.
För mer information och anmälan kontakta Peter 
Severin Larsson på peter.larsson@laholm.se 
senast måndag kl. 08.00.
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Samrådsmöte 
Tisdagen den 15 mars 2022 kl. 18.30, 
Strandhotellet i Mellbystrand 
Samhällsbyggnadsnämnden i Laholm bjuder in 
till samrådsmöte på Strandhotellet i Mellbystrand, 
kring förslag till detaljplan för Åmot 1:110 med 
flera, Mellbystrands centrum, Mellbystrand, 
Laholms kommun. 

Planområdet är beläget i Mellbystrands centrum. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra mötes- 
platser, bostäder, verksamheter och parkerings-
platser och samtidigt stärka en centrumkaraktär 
med hög arkitektonisk och gestaltningsmässig 
utformning. Platsen ska utvecklas med hänsyn 
till befintliga kulturmiljövärden samt säkerställa 
att dessa inte förvanskas.

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

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

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

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 samhälls-
byggnadsnämndens ordförande, tjänstepersoner 
från byggnadsenheten samt representanter från 
Laholmshem.  

Synpunkter och överklaganderätt 
För att lämna synpunkter och för att få rätt att 
överklaga så behöver du lämna in skriftliga 
synpunkter med namn, adress och fastighets- 
beteckning senast den 27 mars 2022 till: 
Samhällsbyggnadsnämnden
Laholms kommun
312 80 Laholm
samhallsbyggnadsnamnden@laholm.se

För att kunna överklaga detaljplanen behöver 
dina synpunkter ha lämnats in antingen under 
samrådstiden eller granskningstiden.

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