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INLEDNING 
En lokal utvecklingsplan visar en bygds historia, nuläge och framtidsmöjligheter.  
Det är ett dokument som beskriver ortens bygdeliv, näringsliv och besöksnäring samt möjligheter 
till utveckling. Men framförallt är tanken att det ska ge en gemensam plan att kraftsamla kring och 
förena ortsbefolkningens engagemang och vilja för att öka attraktiviteten på landsbygden. 
Planen fungerar också som ett stöd för ortsborna i deras kontakt med kommunens tjänstemän och 

andra parter, i frågor som rör förändringar i bygden. 
Utveckling är något som ständigt är i förändring och den lokala utvecklingsplanen kommer att 

behöva uppdateras ibland för att även i framtiden fylla sin funktion och bidra till just utveckling. 
Materialet som utgör stommen till Hishults lokala utvecklingsplan har sammanställts inom ramen 
för samarbetsprojektet LISA – Landsbygdsutveckling I SkandinaviA. 
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SAMMANFATTNING  
Hishult ligger i sydöstra Halland och socknen har ca 1020 invånare, varav ca 350 bor i tätorten. 

Hishult är i modern tid kanske mest känd för sin konsthall. Landskapet domineras av skog, varav 

en stor del består av produktionsskog. Smedjeån rinner genom Hishult och bidrar i hög grad till 

att försköna området. Vägarna 530 (öst-väst), 513 (syd) och 534 (norr) korsas i Hishult. 

 

Hishults stora glansperiod var under tidig medeltid då hela trakten var föremål för järnproduktion 
och försåg det danska riket med råmaterial. Även namnet Hishult menar vissa forskare skall ha sitt 

ursprung från denna verksamhet. 

 

I en enkät till Hishultsborna svarade man att 40 % är födda i Hishult medan 60 % representerar 
”inflyttade” och inflyttningen har främst skett från andra orter och städer utanför Laholms kommun, 

men ca 30 % har flyttat in från Laholms kommun eller stad. 

Anledningarna till inflyttningen är främst naturen, familjen, gemenskapen, liten ort och 
fastighetspriser. 
 

Trots att orten bara har 350 invånare stoltserar man med ett bra handels- och serviceutbud med 

bl a två gästgiverier, bensinstation, deltidsbrandkår och bank. 

 

I Interreg-projektet LISA (Landsbygdsutveckling i Skandinavia) har byborna processat fram sin 
framtidsbild av Hishult –  

”2020 är vi i Hishult stolta över vår goda dialog med tjänstemän och politiker i Laholms kommun. 
Nu är Hishult lika väl och ofta omtalat som kommunens kustnära tätorter. Efter satsningar på 
boendealternativ, kollektivtrafik, äldreomsorg och deltidsbrandkår upplever vi Hishult både tryggt 
och attraktivt för alla generationer. Tack vare den nyrenoverade skolan, passande bostäder och 

arbetstillfällen väljer även barnfamiljerna Hishult och hjälper på så vis till att säkra ortens framtid.” 

Man har också enats om vilka målsättningar och åtgärder som är prioriterade för att nå visionen, 
se mer i separat handlingsplan.
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BYGDEPROFIL 

Hishult är ett naturskönt beläget samhälle med historiska och kulturella värden. Tätorten och 

socken tillhör Laholms kommun i södra Halland sedan 1974.  

Med hänsyn till befolkningsunderlaget har samhället en god servicenivå med bland annat två 
gästgiverier, butiker och bank. 

Förr förknippades orten med slöjdkunnande. Idag uppmärksammas den framför allt för sin 
konsthall, som verkligen har satt Hishult på kulturkartan. Här visas samtidskonst som årligen lockar 
tiotusentals besökare. 

 

Enligt SCB (Sveriges Statistiska Centralbyrå) räknas Hishult som en tätort; ett tättbebyggt område 
med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter. 

                                   

Hur och varför en ort utvecklas är svårt att sätta fingret på. Sociala, kulturella och fysiska 
förutsättningar har stor betydelse. 
Genom att göra en bygdeprofil synliggörs Hishults geografiska förutsättningar och läge, ortens 
historiskt intressanta händelser och hur framväxten skett. Man identifierar vilka möjligheter som 

finns inom landskapsbilden; sjöar, grönområden och kulturmiljöer. Även statistik över befolkning 
och infrastruktur (vandring, cykelleder, kollektivförbindelser) tas upp. En annan viktig del av 
bygdeprofilen är att visa på befintlig service på orten, fritidsaktiviteter och möjligheter till turism. 
 

Här ligger Hishult 
 

 

 

Avstånd i kilometer från Hishult till närliggande städer 

Laholm 21 km 

Markaryd 22 km 

Örkelljunga 22 km 

Halmstad 46 km 

Helsingborg 68 km 

Malmö 125 km 

Göteborg 182 km 
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Landskapsbild 

Hishults landskap domineras av skog, varav en stor del består av produktionsskog. I området 
finns såväl våtmarker som en rullstensås, Getaryggarna. Strax väster om Hishult ligger 
Oxhultasjön vars småöar och uddar flitigt nyttjas för friluftsliv. På en av uddarna finns ruinerna 
efter Sjöboholms sätesgård och även en grillplats. Ån Smedjeån rinner genom Hishult och bidrar, 
inte minst, till att försköna den etapp av Hallandsleden som går genom orten.  
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Historia 
Hishults stora glansperiod sker under tidig medeltid då hela trakten blir föremål för järnproduktion 
och förser det danska riket med råmaterial. Runt om i markerna ser man fortfarande spår efter 
denna verksamhet. Framför allt ger det sig tillkänna genom de otaliga slaggvarpar som 

förekommer längs Smedjeån och i anslutning till sjöarna. Även namnet Hishult menar vissa 
forskare skall ha sitt ursprung från denna verksamhet då förleden i Hishult eller som det skrevs på 
1400-talet Izhwltte kommer från det tyska ordet för järn, nämligen Eisen. Det ökade välståndet 

förde även med sig att den första kyrkan byggdes och för att sammankalla folket till gudstjänst 
behövdes klockor.  

En av få platser i Sverige där man har belägg för att arbetet genomfördes på plats är just Hishult. 
Alldeles utanför kyrkogårdsmuren lät man gjuta den första kyrkklockan vilket skedde någon gång 
på 1300-talet. Kyrkklockorna figurerar även i den muntliga traditionen då det strax nordost om 
kyrkan och i anslutning till ån finns en plats där man vill mena att klockan sänktes ner när 

danskarna kom på plundringståg. Likaså skall kyrkan, enligt en annan tradition, varit illa utsatt då 
en jätte inte uppskattade klockringningen utan kastade en sten mot kyrkan. Han missade målet 
med någon kilometer men det kanske är förklarligt då han stod på Hallandsåsen. Varför stenen 
idag kallas för ”Fjälasten” är däremot okänt. 
Hishult var under dansk tid ett eget län, som bl.a. omfattade delar av nordligaste Skåne 

 

 

Hishults KyrkHishults KyrkHishults KyrkHishults Kyrkaaaa    

Sedan den gamla kyrkan revs i början av 1900-talet finns det mycket lite som vittnar om den 
historiska tiden i Hishult. Men tack vare att trakten har varit skogsbevuxen under en längre tid kan 

man på vissa platser se spåren efter ett mer ålderdomligt odlingslandskap. I första hand ger det 
sig tillkänna genom en stor myckenhet av odlingsrösen. För att frilägga odlingsbara ytor han man 
under långa tider samlat samman stenarna i små rösen och strax söder om byn kan man 
fortfarande beskåda denna odlingsnit. En annan form av odlingslämningar utgörs av 10-15 meter 

breda åkerterrasser som också vittnar om ett mer organiserat och strukturerat tillvägagångssätt. 
Odlingsformen introduceras under medeltid och ännu idag finns spåren kvar i landskapet, bland 
annat i trakten kring Linghult. 
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Infrastruktur 

Hallandstrafikens linje 228 trafikerar sträckan Laholm-Ysby-Hishult samtliga vardagar. 

Vägarna 530 (öst-väst), 513 (syd) och 534 (norr) korsas i Hishult. 

På kommunens hemsida under Översiktsplan/Tätortsredovisning/Hishult står vid dagens datum 
(november 2010) följande att läsa:  

 

”Väg 530, det vill säga vägen om Markaryd, går rakt igenom samhället. Många Hishultsbor 

upplever den som störande och den är en olycksrisk. 
Störnings- och olycksrisker på grund av trafiken genom samhället bör åtgärdas. Väg 530 bör 
med fördel byggas om till miljöprioriterad genomfart. 
För att i viss mån kompensera det geografiska läget krävs förbättrade kommunikationer och 
utbyggnad av IT-förbindelser. Under hösten 2005 får också orten bredband.” 
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Befolkning – vilka vi är 
BefolkningsstrBefolkningsstrBefolkningsstrBefolkningsstrukturukturukturuktur    

I orten Hishult bor strax över 350 invånare och inom Hishults församling strax över 1000 
människor. 

 

Befolkningsmängden är fördelad över följande åldrar: 
 

 

StatistikStatistikStatistikStatistik    

Utbildningsnivå i Hishult församling år 2007 

  Man   Kvinna Total 

Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 84 48 132 

Förgymnasial utbildning 9 år 74 49 123 

Gymnasial utbildning högst 2-årig 117 108 225 

Gymnasial utbildning 3 år 60 61 121 

Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år 23 27 50 

Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre (exkl. 

forskarutbildning) 
24 12 36 

Forskarutbildning 2 1 3 

Uppgift saknas 9 5 14 

Ingår ej i utbildningsregistret 164 152 316 

Total 557 463 1020 
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Åldersfördelning i Hishult församling år 2007 

  Man    Kvinna Total 

0 år - 5 år 22 25 47 

6 år - 10 år 27 16 43 

11 år - 15 år 35 32 67 

16 år - 20 år 36 32 68 

21 år - 25 år 27 19 46 

26 år - 30 år 19 12 31 

31 år - 35 år 18 17 35 

36 år - 40 år 35 30 65 

41 år - 45 år 47 35 82 

46 år - 50 år 40 34 74 

51 år - 55 år 44 20 64 

56 år - 60 år 27 28 55 

61 år - 65 år 51 36 87 

66 år - 70 år 32 26 58 

71 år - 75 år 23 26 49 

76 år - 109 år 74 75 149 

Total 557 463 1020 

 

 

Bor i villa eller lägenhet i Hishults församling år 2007 

  Man    Kvinna Total 

Uppgift saknas 3 1 4 

Småhus  515 434 949 

Flerbostadshus 39 28 67 

Total 557 463 1020 

 

 

Civilstånd i Hishult församling år 2007  

  Gift Ogift Skild Änka/Änkling Total  

Man    195 281 55 26 557  

Kvinna 194 173 37 59 463  

Total 389 454 92 85 1020  
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EnkäterEnkäterEnkäterEnkäter    

En enkätundersökning har genomförts i Hishult under våren 2008 för att skapa en bild av 
ortsbefolkningen och deras tankar om Hishult.  
150 personer svarade på enkätfrågorna i åldrarna 31- 50+. Hälften av de svar som kom in 

representerar åsikter från de som är över 5 år. 
Utav alla som svarade så är 40 % födda i Hishult medan 60 % representerar ”inflyttade” 
Hishultsbor. Inflyttningen har främst skett från andra orter och städer utanför Laholms kommun 
men ca 30 % har flyttat in från Laholms kommun eller stad.  
De frågor som ortsbefolkningen svarade på är ålder, kön, härkomst, varför man valt att bosätta 

sig i Hishult, om man är aktiv i någon förening, hur många föreningar, hur långt man har till 
arbetet, vad som skulle göra Hishult mer attraktivt att bosätta sig i och slutligen vad som är bäst 

och vad som är sämst med Hishult. 

Under följande rubrik redovisas resultatet som visar på befolkning och vad som kännetecknar en 
Hishultsbo. 

  

Anledningarna till inflyttningen är varierande. Men de inflyttade själva pekar på följande orsaker 
till valet av bostadsort. 

1. Naturen 

2. Familjen 

3. Gemenskapen 

4. Liten ort 

5. Fastighetspriser 
6. Service 

Andra orsaker som även nämns är kärleken, tidigare jobb i Hishult, började en ny fas i livet, 
skolan och bor i mitt före detta fritidshus. 

I enkäten kunde även utläsas att ca 60% av ortsbefolkningen är aktiv i någon förening. 
Mer än hälften av Hishultsborna har mindre än 10 km till sin arbetsplats och endast 6% pendlar 
mer än 60 km dagligen. 
 

Folkliv och kultur 
Innehållet bör kompletteras av byalaget.  
Hishult kännetecknas av att vara en liten ort med stort kulturutbud, mycket tack vare Konsthallen 
och dess utställningar som lockar besökare året om. Det finns ett antal årligt återkommande och 
välbesökta arrangemang:  
Torgdagen 

Sockensvängen 

Sparbanksdagen 

Öppet hus hos brandkåren 

(arrangemangen beskrivs bäst av byalaget) 
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Föreningsliv 
Innehållet bör kompletteras av byalaget.  
Kortfattade beskrivningar av byalag och föreningar, gärna med respektive förenings egna ord. 
Hishults byalag 

Hishults gymnastikförening 

Hishults kyrkliga Arbetskrets 

Hishults pensionärsförening 

Kornhult/Hishult FF 

 

Turism  
Hishult är mest känt för Konsthallen, vida berömt för sina utställningar och omnämnt bl. a som 

"lilla Louisiana". Här pågår en mängd olika utställningar året runt. I trädgården finns en 

skulpturpark. Konsthallen är belägen mitt i Hishults samhälle, alldeles invid kyrkan tillsammans 
med den Gamla Gästgivaregården (se nedan), och här finns även ett café. Konsthallen 
etablerades 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjöboholms ruinSjöboholms ruinSjöboholms ruinSjöboholms ruin  

På en holme i Oxhultssjön, strax väster om Hishults by, ligger ruinen efter herresätet Sjöboholm. 
Gården, som är klassad som fornminne, härstammar från 1400-talet. Fram till sitt förfall på i 
mitten av 1800-talet passerade olika ägare revy, bl a Ivar Axelsson Thott, Gertrud Grip och 
Major Ekenstéen.  
Gamla bronGamla bronGamla bronGamla bron  

Gamla bron byggdes på 1870-talet och är en stenbro med tre spann. Bron går över Smedjeån 

och är belägen vid Hishults norra infart. 
GammelgårdenGammelgårdenGammelgårdenGammelgården Denna ryggåsstuga kommer ursprungligen från Eskilstorp i Östra Karup och 
dateras till omkring 1730. 

Kyrkan i Hishult Kyrkan i Hishult Kyrkan i Hishult Kyrkan i Hishult     
Hishults vackra kyrka är belägen på en kulle i Hishults kyrkby. Kyrkomiljön utgörs av kyrka, 
kyrkogård, bårhus samt ett förråd. Nedanför kullen, söder om landsvägskorsningen ligger 
prästgården.  
Kyrkan uppfördes 1902 efter ritningar av Adrian C Petterson och är A Pettersons sjunde och sista 
kyrka i Halland. Till skillnad från Vinbergs kyrka med fasad av råhuggen granit, vilken A 
Pettersson ritade två år tidigare, är fasaderna på Hishults kyrka putsade med dekorationer i tegel. 

Kyrkan är utformad i en för sekelskiftet typisk arkitektonisk stilblandning. De romanska stildragen, 
t.ex. i form av de trekopplade rundbågeformade fönsterpartierna, dominerar dock såväl interiör 

som exteriör.  Inredningen är dock äldre än från 1902 med bl.a. en dopfunt från 1621. 
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Varje dag klockan 18 och varje lördag klockan 12 spelas en psalm med kyrkklockorna. En 
automatisk informationskiosk agerar guide och berättar om kyrkans historia. Kyrkan håller öppet 
för allmänheten under juni, juli och augusti. 

 

Marknadsföring av Hishult 
Trots sitt ringa befolkningstal ligger Hishult i framkant när det gäller att marknadsföra sig och sin 
bygd.  
Under denna rubrik har vi samlat ett antal Internet sidor där Hishult marknadsför sig. 
www.hishult.se  

På ortens hemsida finns en förteckning över de evenemang som sker under året och som är av 
intresse både för ortsborna och för besökare. 

Ytterligare en sida med nyheter och uppdaterade händelser av intresse finns på 
http://hishult.just.nu/  

På följande hemsida kan läsa om Hishult och möjligheten att hyra en stuga. 
http://stuguthyrning-sverige.novasol.se/stuguthyrning-Sverige-Halland-Hishult.nsf 

På följande sätt beskrivs Hishult på Novasols hemsida:  
”Högt till himlen och långt till horisonten. Sådant är Hishult i Hallands län på Sveriges västkust. 
För både stora som små finns det massor av saker att göra i områdets sköna natur. Hishult är 
bland annat känt för sin imponerande konsthall, där man kan se verk av mer eller mindre kända 
nordiska konstnärer.  

Området i den östra delen av Laholms kommun är upplagt för sportfiske med många åar och 
insjöar. Här kan ni kasta ut fiskelinan efter kvällsmaten och hoppas på det bästa. Det finns 
dessutom många fina vandringsleder med det finns även goda möjligheter till kanotsegling, 
mountainbike och ridning.”  
 

LOPPIS i HishultLOPPIS i HishultLOPPIS i HishultLOPPIS i Hishult    

Den årliga loppisen i Hishult har funnits sedan 1983. Fotbollsföreningen Kornhult/Hishult står 
som arrangör och arbetar hela året med insamling av saker och organisation kring 
arrangemanget. Med ett snitt på 4-5000 besökare per år ger loppmarknaden ett bra ekonomiskt 
bidrag till fotbollsföreningens verksamhet.  
Marknadsföring av loppisen sker på följande hemsida: 
http://www.svenskaloppisar.se/visaloppisviaannanloppis.asp?id=2796  

 

Service och näringsliv 
FöFöFöFörskola och skolarskola och skolarskola och skolarskola och skola    

Hishultsskolan (F-6) kan ta emot fler elever. Sak samma gäller Åkerlyckans förskola. På sikt måste 
fler yngre familjer flytta till orten för att skolans omfattning skall kunna bibehållas. 
 

Vård och omsorgVård och omsorgVård och omsorgVård och omsorg    

På orten finns särskilt boende för gamla, Granhem. Byggnaden rymmer nio servicelägenheter och 
i anslutning till denna finns ytterligare elva servicelägenheter. Hemtjänst och hemsjukvård finns.  
 

SäkerhetSäkerhetSäkerhetSäkerhet    

Orten har en lokal deltidsbrandkår med 2 styrkeledare och 8 brandmän anställda. Personalen 

vid deltidskåren i Hishult har ingen beredskap utan kommer om de har möjlighet. Andra stationer 
larmas också till olyckan för att säkra att den hanteras om Hishultsstyrkan blir för liten eller uteblir. 
Fordon: 
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8410 Släckbil med 3000 liter vatten och 300 liter skum 

 

 8440 Tankbil med 7000 liter vatten 

    

NäringslivNäringslivNäringslivNäringsliv    

    

Det finns 139 företag registrerade i Hishult varav närmare en tredjedel sysslar med jordbruk i 
någon form. Två andra näringar som sysselsätter vardera ca tio procent av företagen är 
skogsförvaltning och butikshandel.  
 

Antal anställda på företagen i Hishult: 
 

Hishult

110

20

3
4

1

0

1

0 anställda

1 - 4 anställda

5 - 9 anställda

10 - 19 anställda

20 - 49 anställda

500 - 999 anställda

Uppgift saknas

    

    

Trots att orten bara har 350 invånare stoltserar man med ett bra handels- och serviceutbud. 

Sedan 2010 finns en bensinmack i Hishult 

 

Det finns två gästgiverier och ett konditori, ett flertal butiker med hantverk och porslin, ett litet 
lokalt mejeri, café och lanthotell. 
 

ICA Nära Hishult  

Hishults ICA-butik fungerar som något av ortens nav genom sin roll som ombud samt för att en av 
Hishults två anslagstavlor sitter i butiken.   
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Sparbanken Boken  

Utanför banken sitter den andra av Hishults anslagstavlor, vilka är viktiga kanaler för information. 
Banken har som sponsor varit till stor hjälp för föreningsliv och lokala arrangemang på orten.   
 

Dina Försäkringar Lagadalen 

Försäkringsbolaget har ett lokalt kontor i Hishult. 

 

Hishults Gamla Gästgiveri 
Hishults Gamla Gästgiveri är beläget mitt i samhället i anslutning till Konsthallen och dess 

skulpturpark. Här finns, förutom servering, ett grafikgalleri, bokhandel och shop.  
 

Hishults Nya Gästgiveri 

På Hishults Nya Gästgiveri kan man njuta av traditionella rätter - mat som hör det halländska 

köket till - i en mysig miljö. Lunch eller dagens rätt serveras varje vardag, på söndagar ett 
dignande smörgåsbord och det bjuds även gåsamiddag och julbord efter årstid.  

 

    

 

Holmana Gårdsmejeri 
I detta mejeri på landet tillverkas den berömda Boels blå. Osten kan köpas i gårdsbutiken och 
avnjutas på hembakat bröd i caféet. 
 

Kvarnen Kornhult  

Strax öster om Hishult finns Kvarnen Kornhult.  Kvarnen håller öppet främst sommartid och 
erbjuder bl. a måleri-, glas- och trä-verkstäder med "work-shops". Här finns också ett galleri med 
flertalet utställningar varje säsong. I caféet serveras så väl varma som kalla rätter. För den som 
vill, erbjuds boende i rum eller lägenhet.  

 

Oxhults vindkraftpark 

I Oxhult, ca 2,5 km väster om Hishult finns en vindkraftanläggning om 12 verk anlagd.  
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Möjligheter till utveckling 
På kommunens hemsida, under Översiktsplan/Tätortsredovisning/Hishult (november 2010), finns 
en sammanfattning av de utvecklingsmål som finns för orten.  
 

”Hishults och dess omgivningars karaktär och innehåll ger ytterst goda möjligheter för utveckling 
av natur- och kulturturism. Invånarnas engagemang och känsla för sin ort spelar en stor roll i detta 
sammanhang. Lokal samverkan, både mellan enskilda entreprenörer och med kommunen, bör 
eftersträvas för att utnyttja varandras styrka och för att optimalt ta tillvara befintliga resurser.” 

 

 

 

Markkapacitet Markkapacitet Markkapacitet Markkapacitet     
Vid tidpunkten för redigering av den lokala utvecklingsplanen (november 2010) finns det 15 
lediga villatomter i Hishult. Vad gäller industritomter finns för närvarande ingen ledig mark. 
 

En sammanfattning av bygdens karaktär 
Hishult är en liten tätort med ca 350 invånare beläget i vackra omgivningar i södra Halland. 

Bygden daterar anor så långt tillbaka som från 1100 talet. Orten är kanske mest känd idag för 
Konsthallen som lockar besökare till utställningar året om. Men trots sin ringa storlek så har 
Hishult mer än Konsthallen att erbjuda besökare som intresserar sig för kultur och historia såsom ” 
Gamla bron”, Hishults kyrka och Sjöboholms ruin. 
Serviceutbudet på orten är varierande och närheten till större städer gör bygden attraktiv för 
boende. 

Hishult ligger i framkant när det gäller att marknadsföra sin ort och bygd och kan gärna lyftas 
fram som ett gott exempel. 
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NULÄGESBESKRIVNING OCH 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 
Under denna del så lyfts styrkor och svagheter från bygdeprofilen in för att beskriva Hishults 
utvecklingsmöjligheter.   
 

Vidare presenteras arbetsmetoden/medborgarprocessen som använts i Hishult inom ramen för 
projektet LISA för att få fram underlag till utvecklingsfrågor. 
 

Nulägesbeskrivningens huvudfokus är ortsbefolkningens tankar, idéer och förslag till utveckling 
med utgångspunkt från möten och enkätundersökningar som ägt rum i Hishult inom ramen för 
projektet LISA. 
 

Styrkor och Svagheter  
 

Läget: 

Styrka: närhet till natur 
Svaghet: Väg 530 

 

Landskapsbild: 
Styrka: saknas 
Svaghet: saknas 
 

Infrastruktur: 

Styrka: Nyinstallerade bredband 

Svaghet: dåliga kollektivtrafikförbindelser för ungdomar och pendlare 

 

Befolkning: 
Styrka: 
Svaghet: stor andel åldrande befolkning 

 

Pendling: 

Styrka: hälften av ortsbefolkningen pendlar mindre än 10 km 

Svaghet: dåliga kollektivförbindelser för pendlare 

 

Idrott och kultur: underlag om idrott saknas 

Styrka: ett rikt och intressant kulturutbud 

Svaghet:  
 

Föreningsliv: 
Styrka: underlag saknas 
Svaghet: över hälften av ortsbefolkningen är inte medlem/ aktiv i en förening 

 

Turism och marknadsföring: 
Styrka: ett stort utbud av sevärdheter, en mycket bra hemsida, bygden figurera på ett antal 
hemsidor och marknadsför sig i olika sammanhang 
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Svaghet: ingen samverkan för turismen 

 

Service och handel 

Styrka: bra bas service utbud 

Svaghet: ingen pizzeria, gatukök etc 

 

Näringsliv: 

Styrka: mobiliserat intresse för en företagarförening i Hishult 
Svaghet:  
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FRAMTIDSVISION OCH MÅL 
Under denna del presenteras ortens vision - I den bästa av världar hur ser Hishult ut år 2020? 

 

Till denna vision kopplas sedan en framtida handlingsplan som består av konkreta förslag på 
åtgärder, kompetensutveckling och rådgivning inom LISA projektet men även efter projekttidens 
slut.  

 

Det är viktigt är att Hishults utveckling fortsätter mot samma mål även efter det att LISA projektet 
når sitt slutdatum och att orten strävar efter sina mål och vision fram till 2020.  

 

Viktigt är även utsikten att utvecklingsplanen ska fungera som plattform vid kontakt med 
kommunens företrädare, beslutfattare m.fl. vid förhandlingar som rör Hishults utveckling och 
framtid. 

 

Vision och målsättningar 
 

HishultsHishultsHishultsHishults Vision Vision Vision Vision    

”2020 är vi i Hishult stolta över vår goda dialog med tjänstemän och politiker i Laholms kommun. 
Nu är Hishult lika väl och ofta omtalat som kommunens kustnära tätorter. Efter satsningar på 
boendealternativ, kollektivtrafik, äldreomsorg och deltidsbrandkår upplever vi Hishult både tryggt 
och attraktivt för alla generationer. Tack vare den nyrenoverade skolan, passande bostäder och 
arbetstillfällen väljer även barnfamiljerna Hishult och hjälper på så vis till att säkra ortens framtid.” 

 

Visionens huvudsakliga fokusområdenfokusområdenfokusområdenfokusområden och deras respektive målsättningarmålsättningarmålsättningarmålsättningar: 
Väl omtalat: I sin strävan att bli en ur alla aspekter väl omtalad ort satsar Hishult på 
Marknadsföring, Evenemang och Besöksnäring inom projektet LISA. 

Tryggt & Attraktivt: Med ett tryggt och attraktivt Hishult i fokus arbetar man med frågorna 
Säkerhet, Samlingslokaler, Ungdomar och (Kommunal) service. 

Näringsliv: I sitt arbete med näringslivet i Hishult läggs kraft på att stimulera (Ny)företagande, 
Affärsutveckling i projektet LISA samt på olika Nätverk. 

Boende: I området som fokuserar på boendefrågan i Hishult ser man över Kommunikationer, vad 
som behövs när det kommer till Mer boendealternativ samt deltar aktivt i arbetet med Attraktivt 

boende i projektet LISA.  

Kommundialog: För att uppnå och underhålla en god kommundialog satsar man på Information 
och aktiviteter för att få Mer uppmärksamhet på Hishult som ort.  
 

För att nå visionen behöver vi göra ett antal saker. Detta beskrivs i en handlingsplanhandlingsplanhandlingsplanhandlingsplan som finns i 

separat bilaga. 
 

Ansvar för den lokala utvecklingsplanens fortlevnad 
Arbetet med planens åtgärder och målsättningar berör många personer, grupper och 
organisationer, inte minst Laholms kommun. Och alla berörda är också delansvariga för 
genomförande och resultat. Det är Hishults byalag som har det övergripande ansvaret för planen 
och dess innehåll. Byalagets viktigaste uppgift är att se till att åtgärderna fördelas, hamnar där de 
bäst hör hemma och faktiskt genomförs. 
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LISA – ETT GRÄNSÖVERSKRIDANDE PROJEKT  
 

 

Namnet LISA står för Landsbygdsutveckling I SkandinaviA och projektet är ett treårigt projekt 
inom Interreg IVA programmet – utveckling av Kattegatt – Skagerack regionen. 
 

De tre skandinaviska regioner som samarbetar inom projektet är Region Halland, Region 
Midtjylland i Danmark och Knutepunkt Sörlandet i Norge. Under dessa tre regioner medverkar 
ett antal kommuner och Högskolor i respektive land. 

 

 

LISA har en total budgetram på 3.664.430 Euro för hela perioden och alla tre länderna.  

 

Inom Laholms kommun har orterna Hishult, Knäred och Vallberga valts ut för att delta i LISA 

projektet. 
 

Projekttid 
Projektet startade juni 2009 och pågår fram till och med juni 2012. 
 

Syfte 
Syftet med projektet är att få företag, föreningar, boende och myndigheter att samverka bättre för 

utveckling av attraktiviteten, arbetstillfällen och företagande på landsbygden. Projektet LISA är en 

form av ”hjälp till självhjälp”, genom att kraftsamla och stimulera till nytänkande för landsbygdens 
utveckling och samarbete mellan boende, näringsliv, föreningsliv och kommun.  
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Framtagande av en lokal utvecklingsplan är första steget inom projektet LISA och syftet med 
utvecklingsplanen är att skapa ett övergripande dokument över bygdens historia, nuläge och 
utveckling mot en gemensam vision. 

 

Genom att kartlägga och synliggöra ortens lokala krafter, önskemål och visioner i en lokal 
utvecklingsplan kan projektet LISA bidra med stöd till landsbygdsutveckling via rådgivning till 
handling och kompetensutveckling under pågående projekttid men även efter projektslut. 
 

LISAs projektmål 
 

Projektet LISA har som mål att få igång utveckling på landsbygden i ett gränsregionalt samarbete 
mellan Norge, Sverige och Danmark. Tanken är att vi ska lära av varandra i de olika 

grannländerna. 

 

Huvudmålen förHuvudmålen förHuvudmålen förHuvudmålen för LISA LISA LISA LISA----projektet är: projektet är: projektet är: projektet är:     
Metodutveckling för framtida arbete med landsbygdsutveckling 

Positiv utveckling av landsbygden 

Engagerade invånare 

Motverka frånflyttning, öka attraktiviteten och inflyttning 

Underlätta för näringsliv och besöksnäring 

Gränsöverskridande utbyte av samarbetet 
 

Aktivitetsområden inom LISA 
 

Projektet LISA är indelat i olika aktivitetsområden. 
 

Mobilisering och utveckling Mobilisering och utveckling Mobilisering och utveckling Mobilisering och utveckling     
Under denna fas har stommen för den lokala utvecklingsplanen utarbetats genom konkretisering 
av visioner och planer hos ortens företag, föreningsliv, ungdomar och övrig befolkning.  
 

Attraktivt boende Attraktivt boende Attraktivt boende Attraktivt boende     

Människors val av bostadsort styrs alltmer av en önskan om god livsmiljö. Bra boendemiljöer får 
därför större betydelse för en orts attraktionskraft. Viktiga funktioner i en attraktiv boendemiljö är 

arbete, samhällsservice av olika slag, goda kommunikationer och möjligheter till ett rikt fritidsliv. 
Under denna fas arbetas det med att utveckla metoder för hur orten skall kunna bli mer attraktiv 

för inflyttning och boende.  
 

AfAfAfAffärsutveckling färsutveckling färsutveckling färsutveckling     
Projektet främjar nätverkande både lokalt och över landsgränserna inom projektet, för att hitta 
goda exempel att inspireras av. 
Näringslivets utveckling stimuleras bl. a genom rådgivning till företagarna. 
 

BesöksnäringBesöksnäringBesöksnäringBesöksnäring  

Aktiviteten ska stimulera till samarbete med olika turistaktörer samt bidra till att göra orten mer 
attraktiv för turister.  

Aktiviteten skall även hjälpa till att identifiera målgrupper och samordna marknadsföring. 
 



 

 

22

ForskningForskningForskningForskning 

Inom projektet bedrivs forskning kopplad till aktiviteterna.  

 

Hishultsprocessen  

Inom projektet LISA och tidsramen fram till nu (november 2010) har en del arbete gjorts med att 
mobilisera Hishults engagemang och gemensamma krafter. Ett antal möten har ägt rum på orten, 
enkätundersökningar har genomförts, modellbygge med skolans elever, företagare har intervjuats 
och deras önskemål om en företagarförening har lyfts fram samtidigt som bakgrundsinformation 
till Hishults bygdeprofil tagits fram. 
 

Stormöte Hishult 2 mars 2010Stormöte Hishult 2 mars 2010Stormöte Hishult 2 mars 2010Stormöte Hishult 2 mars 2010    

LISA projektet bjöd in till stormöte tillsammans med Hishults byalag. En diskussion som leddes av 
processledare Margareta Ivarsson. 
22 enskilda punkter lyftes fram som viktiga frågor i Hishult. Därefter fick varje deltagare i 
diskussionen vars fyra markeringar att fritt placera vid de frågor som de ansåg var viktigast. Här 

följer punkterna och därefter inom parentes hur många markeringar punkterna fick: 
* Mer lägenheter. (39) 
* Bättre bussförbindelser – Laholm, Markaryd, Örkelljunga och Knäred. (27) 
* Arbetstillfällen i Hishult. (26) 

* Marknadsföra Hishult på ett positivt sätt – turister, boende och besökare. (25) 

* Utveckling av skola och barnomsorg. Ev. profilering. (21) 
* Planlagda industritomter. (17) 
* Företagsförening med mentorer för nya/yngre företagare. (11) 
* Bilda barnpassningsgrupp. (11) 
* Ha kvar kommunalhuset i Hishult. Kulturminnesmärkt B. (11) 

* Idrottshall (som man får hyra). Veta vilka regler som finns för hyra av gympalokaler i Laholms 
kommun. (10) 

* Det finns ett gym. (4) 
* Lådbilsrace mellan Ica och ån för barn mellan 6-15 år. (4) 

* Gör väg 530 till huvudled ur säkerhetsperspektiv. (4) 
* Staket runt lekplatsen vid stora vägen (Markarydsvägen). (3) 
* Samarbeta med Knäred när det gäller kommunikationer. (Tåget) (2)  
*Samlingslokal/bygdegård som inte är kopplad till kyrkan. (2) 

* Introduktionsprogram för inflyttade. (2) 
* Bilda Hishultsparti. (2) 
* Bredare vägar - pendling. (0) 
* Informera om vad trygghetsboende i Laholm betyder/innebär. (0) 
* Bibliotek (0) 

* Skylta upp Hishult från väster. Småskyltar i byn. (0) 
 

EnkäterEnkäterEnkäterEnkäter med önskemål och Hishultsbornas syn på Hishults utveckling 

År 2008 gjordes en enkätundersökning i Hishult. Resultatet har använts som en del av grunden i 
arbetet med den lokala utvecklingsplanen.   
Vad skulle göra din ort mer attraktiv att bosätta sig i?  
1. Bättre kommunikationer 

2. Bättre vägar 

3. Mer fritidsverksamhet 
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4. Bättre Service 

5. Aktivare näringsliv 

6. Billigare boende 

7. Lägre brottslighet 

 

Andra viktiga aspekter som även nämndes var önskan om bredband, fler arbetstillfällen, fler 
lägenheter för äldre och unga, mer aktiviteter för unga, fler bussar på kvällar, bättre 
bussförbindelser till Markaryd och Laholm (i dagsläget måste man ha bil för att bo i Hishult), 
bättre vägar för de som pendlar, barnomsorgen skola och dagis, bibliotek, bättre transporter, 

sporthall, samlingslokal, satsa mer på naturen, marknadsföring av orten. 
Slutligen ställdes två frågor över vad som är bäst respektive sämst med Hishult, svaren 
presenteras nedan. 
 

Vad är bäst med Hishult? 

Naturen, gemenskapen, tryggheten, affär/ café och bank, lugnt, Konsthallen, Idrottsföreningarna, 
litet, närhet till större orter( inom 2 mil) bykänsla, byalaget, karaktären, alla känner alla, kyrkan 
och skolan, frihet, fiske, billigt boende, tystnaden, trivsamheten 

 

Vad är sämst med Hishult?/ Vad kan förbättras? 

Kommunikationer, vägar, service försvinner (ingen tandläkare, inget bibliotek, ingen post), ingen 
bygger därav ingen inflyttning, dåligt med lägenheter, ingen pizzeria/restaurang/kiosk, inga 
aktiviteter för ungdomar, kommunen glömmer bort Hishult – de är inte intresserade av inlandet, 

ingen samlingsplats, bredband, brist på engagemang, gymnastiksalen, äldrevården som 
försvinner, 30 km hastighet förbi skola dygnet runt, brottslingar, vindkraftverken. 

 

 

 

Bilaga Handlingsplan 


