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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 Knäreds lokala utvecklingsplan har
sammanställts inom ramen för samarbetsprojektet LISA –
Landsbygdsutveckling I SkandinaviA.

3

SAMMANFATTNING
Knäred ligger i sydöstra Halland och socknen har ett invånarantal på ca 1900
personer. Orten är kanske mest känt för sin historia då det var här freden
mellan Sverige och Danmark slöts år 1613 och avslutade Kalmarkriget.
Landskapet domineras av skog med inslag av öppen mark. Krokån och
Lagan rinner genom Knäred och bidrar i hög grad till att försköna området.
Utanför samhället passerar väg 117 och inne i Knäred korsas vägarna 567/579
norrut och 580 österut.
Knäred är den naturliga serviceorten för de östra delarna av Laholms
kommun. Särskilt den allmänna servicen är väl utbyggd i form av skola, vård
och omsorg för unga och gamla, bibliotek och tempererat utomhusbad.
I Interreg-projektet LISA (Landsbygdsutveckling i Skandinavia) har invånarna
processat fram sin framtidsbild av Knäred –

”2020 är Knäred känt, inte bara för Freden i Knäred 1613 utan även för
det vackra läget vid Lagan med möjligheter till härligt boende, fiske och
spännande turism. Knäreds näringsliv växer och man har en god
kommundialog. Alla fastigheter i Knäred är nu anslutna till det fasta
bredbandsnätet och tillsammans med en väl anpassad service och
utökad kollektivtrafik, finns alla förutsättningar att bo och trivas i Knäred,
oavsett generation.”

4

BYGDEPROFIL
Knäred är ett naturskönt beläget samhälle med historiska värden. Tätorten
och socken tillhör Laholms kommun i sydöstra Halland, sedan 1974.
Samhället har en god servicenivå med bland annat hotell, butiker,
bensinmack och bank.
Orten förknippas sedan länge tillbaka med slutandet av Freden i Knäred år
1613. Freden som slöts mellan Sverige och Danmark avslutade Kalmarkriget
och än idag bidrar ortens historia till dess identitet.
Enligt SCB (Sveriges Statistiska Centralbyrå) räknas Knäred 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 Knäreds 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 Knäred

Knäred ligger i södra Halland intill ån Lagan och är det fjärde största
samhället i Laholms kommun. Orten ligger i en kuperad skogsbygd med god
tillgång till natur- och fritidsupplevelser. Väg 117 löper strax söder om Knäred.
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Landskapsbild
Knäreds landskap domineras av kuperad skogsbygd. Bland inslagen av
öppen mark finner man bland annat några av Hallands bäst bevarade
områden med rester av fornåkrar. Placeringen vid ett av södra Sveriges
största vattendrag, Lagan, gör att den omgivande naturen är mycket vacker.
Även Krokån som rinner genom Knäreds östra deI bidrar till en landskapsbild
som är uppskattad av såväl invånare som turister.
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Historia
Gammal kyrka

Ny kyrka

Karta från 1870

Knäred bestod på 1870-talet av några spridda gårdar och torp, samt gamla
och nya kyrkan.
På kartan från 1870-talet går huvudvägen parallellt med Lagan, över Krokån,
mellan gamla och nya kyrkan. Lagans ursprungliga sträckning är tydlig på
kartan från slutet av 1800-talet. För att ta sig över Lagan tog man en färja (se
bilden - färjeställe).
Knäreds gamla kyrka (från 1200-talet) var belägen intill prästgården cirka 300
m ifrån den nuvarande kyrkan (se bild ovan). På den gamla kyrkplatsen finns
endast grundmuren kvar av den gamla kyrkan. Grundmuren blev frilagd vid
utgrävningarna sommaren 1930. Där finns tre minnesmärken kvar över här
begravda präster: Prosten Montan, död 1785 (gravkor innanför, grundmuren),
kyrkoherde Lidbeck, död 1817 och kyrkoherde Larsson, död 1828 (järnstaket).
Freden i Knäred slöts den 20 januari 1613 (enligt Nordisk familjebok) mellan
Danmark och Sverige och avslutade Kalmarkriget 1611-1613.
Sammankomsterna inför freden hölls på en bro över en gränsbäck i trakterna
runt Markaryd. Fredsvillkoren var förutom en bekräftelse av 1570 års
Stettinfördrag, huvudsakligen följande: Båda rikena återställde de under
kriget gjorda erövringarna (Sverige: Jämtland och Härjedalen, Danmark:
Kalmar, Borgholm med Öland, o. s. v.). Som pant för det krigsskadestånd på 1
miljon riksdaler som Sverige skulle betala Danmark inom 6 år (Älvsborgs andra
lösen) behöll Danmark Älvsborg med städerna Nya och Gamla Lödöse samt
Göteborg. Även Askim, Hisingen, Sävedalen, Bollebygd, Ale, Vätle och
Flundre härader i Västergötland med alla dess inkomster behölls av
Danskarna som pant. Sverige avstod sina anspråk på Soneburgs slott och
7

avsade sig även: "Rättighet, höghet, härlighet, skatt eller uppbörd över
sjölapparna vid Västerhavet mellan Titis- och Varangerfjord", d.v.s anspråk på
norska och norrländska landsdelar. Både Sveriges och Danmarks kung skulle
ha rätt att bära vapnet tre kronor i sina vapensköldar, dock med "kondition
och förbehåll", att detta inte skulle användas som anledning till kommande
krig.
Alla invånare i Sverige och dess provinser skulle få idka handel i DanmarkNorge och vice versa och ingen tull skulle tas upp för svenskarnas personer
eller gods i Öresund.
En minnessten finns vid Sjöared mellan Knäred och Markaryd.
På kartan från 1923 kan man se hur industrialiseringen påverkade Knäred. När
järnvägen kom till Knäred växte byn betydligt och ortens centrum förflyttades
söderut. Kraftverksutbyggnaden kom att förändra Lagans sträckning.

Karta från 1923

Karta från 1960

På 1960-talet byggdes många småhus och villor i Knäred. Industrierna och
verksamheterna gick bra. Vägnätet utvecklades och Knäred blomstrade.
Fram till omkring 1974 var Knäred en egen kommun.
8

Infrastruktur
Järnvägslinjen Halmstad – Hässleholm går genom Knäred. Denna används
endast för godstransporter. En utredning om återförande av persontrafik på
järnvägslinjen har inletts av länstrafikbolagen i Skåne, Kronoberg och Halland.
I ett av utredningsalternativen förslås att persontrafik återupptas från Knäreds
station. Detta kan bli verklighet först när tunneln genom Hallandsåsen blir klar.
Knäred trafikeras av busslinjerna 223 Laholm – Knäred, 323 Knäred – Veinge By
– Halmstad och 325 Markaryd – Knäred – Veinge – Halmstad. I Knäred finns
också den efterfrågestyrda ”Närtrafiken” som drivs av Kronobergstrafiken och
främst är avsedd för glesbygdsboende.

Stationsvägen

Genom flyttningen av väg 117 från samhället till ett läge utanför, har
trafikmiljön förbättrats. Endast de allmänna vägarna 567/579 norrut till
Mästocka/Vrå och 580 österut till länsgränsen och Råstorp går numera
genom samhället. Dessa vägar har en mindre trafikmängd. Det finns endast
ett fåtal separata gång- och cykelvägar i Knäred. Den längsta sträckan finns
utmed södra sidan av väg 117, mellan Gamla Hishultsvägen och
Västraltsvägen.
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Befolkningsstruktur – vilka vi är
I Knäred bor omkring 1140 personer. Till skillnad från flera andra orter i Laholms
kommun är inpendlingen större än utpendlingen, inpendling; 366, utpendling;
272, vilket ger en nettoinpendling på 94 personer (2009).
Knäreds forskarring och hembygdsförening har tagit fram statistik på
befolkningsutvecklingen i Knäreds församling (är det samma som socken?)
från 1749 till 1990. Resultatet presenteras i tabellen nedan.
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Folkliv och föreningsliv
Innehållet bör kompletteras av byalaget.
Kortfattade beskrivningar av byalag och föreningar, gärna med respektive
förenings egna ord.

Friluftsfrämjandet Knäreds Lokalavdelning
Knäred-Hishults Hemvärnsförening
Knäredsalliansen
Knäreds Bygdegårdsförening
Knäreds Forskarring och Hembygdsförening
Knäreds Föreläsningsförening
Knäreds Idrottsklubb
Knäreds Jaktvårdskrets
Knäreds Kraftsportsklubb
Knäreds Samhällsförening
Knäreds Vävstuga
PRO Knäred
Vuxenskolan, Knäred
Upp till 13
www.knared.nu
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Bollaltebyggets Kulturminnesgård
Fyrlängad 1700-talsgård ca 7 km norr om Knäred. Boningshuset är en s.k.
ryggåsstuga. Uthusen är byggda i skiftesverksteknik och har som boningshuset
halmtak. Stugan är dragen till fest d v s har målade bonader, vävda drättar
och flätade lister finns uppsatta på väggar och tak. Gården förklarades som
byggnadsminne 1980.
Flammafallet
Ett vackert vattenfall längst norrut i Knäreds socken där Krokån kastar sig utför
trappstegsformade avsatser. Namnet Flamma kommer av sanka, släta, plana
åkrar. På strövstigarna kan man ta sig till Egernahults försöksgård där
Skogsstyrelsen driver och informerar om odlingsförsök.
Sjöaredsstenen
Historiskt är Knäred mest känd för den fred år 1613 som satte punkt för
Kalmarkriget. Minnessten över freden finns i Sjöared öster om Knäred på
vägen mot Hinneryd.
Fornåkrar vid Uddared
På båda sidor om väg 117 vid Uddared är de öppna markerna randiga. Små
låga stenrader delade upp de forntida åkrarna i avlånga, gröna stycken.
Detta är ett av Hallands bäst bevarade områden med rester av fornåkrar.
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Någon gång för över tusen år sedan delade järnåldersfolket in sin jord i smala
tegar (parceller). Styckena avgränsades med strängar av sten, och dessa
odlarmödans murar blev undan för undan högre och bredare, allteftersom
man kastade dit bumlingar från fälten.
Tjuvastugan
Ovanför den gamla vägen till Knäred ligger en grotta, som sägs ha varit tillhåll
för rövare. De utskjutande klipporna gav skydd mot regn och rusk, medan
bovarna väntade på förbipasserande vagnar. Stället är lätt att hitta, om du
vill studera banditernas väntrum och lagerlokal. En av Knäreds IK:s
vandringsleder går förbi Tjuvastugan.
Karl XI:s brunn
1673 samlade Karl XI och hans generaler sina krafter här inför den
förestående drabbningen med danskarna i slaget vid Fyllebro.
Marknadsbodar
Officiella marknader med ett brokigt folkliv hölls på denna plats från 1833 till
mitten av 1940-talet. Köpslåendet hade dock börjat redan hundra år tidigare
genom spontan handel efter gudstjänsterna. En av bodarna från 1920-talet
står kvar som minne från de dagar, då kommersen var livlig i den gamla
kyrkbyn.
Kyrkoruin
Knäreds kyrkohistoria är ovanligt intressant. Ruinen efter medeltidskyrkan,
daterad till 1200-talet, är markerad med ett högt kors. Här finns även en
gravsten efter den i bygden välkände prosten Benedictus Montan (Bengt
Svensson, 1705-1784), som friköpte många gårdar av utsocknes ägare och lät
sedan bönderna bruka jorden mot en ganska låg arrendeavgift. Dessa
montanska hemman inlöstes så småningom, och bönderna blev självägande.
Flammabadet
Flammabadet har en 25 meters bassäng med sex banor,
undervisningsbassäng och plaskbassäng för de minsta.
Hotell Freden
Hotell Freden ligger i centrala Knäred med närhet till många olika aktiviteter.
Erbjuder anordnande av fester, sammankomster och konferenser. Servering
för förhandsbokade sällskap.
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Service och näringsliv
Näringslivet är omfattande och har utvecklats positivt under senare år. Det
består av en dominerande industri, Knäreds Werkstads AB, samt ett vitalt
småföretagande. I Knäred finns bland annat hotell, mataffär, blomsteraffär,
bygghandel, fotoateljé, elaffär, bank, pizzeria och frisersalong. Orten har
anslutning till järnväg sträckningen Halmstad-Hässleholm. Knäreds samhälle är
den naturliga serviceorten i de östra delarna av Laholms kommun, med väl
utbyggd service, framförallt allmän service i form av skola, vård och omsorg
för alla åldrar, bibliotek, tempererat bad med mera.
Skola och förskola
Knäredsskolan F-6
Skolan i Knäred har i skrivandets stund plats för fler elever. I skolans
målsättningar ingår att verka för aktiva, kreativa och entreprenöriella
barn/elever bl. a genom att använda sig av Vygotskijs pedagogiska tankar
och företagsamt lärande som verktyg. De båda förskolorna, Dalkulla och
Nasse, har god beläggning.
Björklidens gymnasium
I Knäred ligger Björklidens gymnasium, en gymnasiesärskola med tre
yrkesprogram. Skolan startade hösten 2003. Fullt utbyggd omfattar
verksamheten 48 elever jämt fördelade på fyra årskurser. Skolan, som vänder
sig till ungdomar med funktionshinder, utformas efter individuella behov med
internatboende. Den individanpassade skolgången är en del i en
helhetslösning med fritiden, boendet och arbetet som övriga delar.
Utbildningen är fyraårig praktisk/teoretisk med tre olika inriktningar: storhushåll,
park och miljö samt estetiskt program.
Vård och omsorg
Särskilt boende finns på Björkebogården med 24 lägenheter samt 12
servicelägenheter i anslutning till huvudbyggnaden.
På Smedjebacken finns tre olika enheter. Höstglöd har 22 lägenheter för
särskilt boende. Backatorp, med sju platser, är avsedd för personer med
dementbeteende. Här finns även fyra platser för korttidsboende. Smedjan
rymmer elva platser för korttidsboende och rehabilitering.
Gruppboende för utvecklingsstörda, med totalt 15 platser, finns också på
orten liksom dagcenter. Det innebär att kapaciteten täcker såväl ortens
behov som det större kringområdets.
Brandförsvar
I Knäred pågår ett försök med funktionen FIP (Första Insatsperson). Det
betyder att styrkeledaren har eget fordon som han har med sig på
huvudarbetsplatsen och till hemmet under ledig tid. Detta gör att FIP kan åka
direkt på larm utan att först ta sig till brandstationen och insatstiden för första
person på olycksplatsen blir kortare. Personalstyrkan i Knäred består av
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1FIP/Styrkeledare och 4 brandmän, samtliga på deltid. Utryckningsstationen
har släck- och räddningsbil, tankbil och terrängbil med defibrillator samt båt,
motorspruta och ledningscontainer att tillgå.
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Möjligheter till utveckling
På kommunens hemsida, under Översiktsplan/Tätortsredovisning/Knäred
(februari 2011), finns en sammanfattning av de utvecklingsmål som finns för
orten.
”Ortens historia och dess natur bör kunna utnyttjas för utveckling av turismen.
Medborgarnas engagemang och känsla för orten kan vara en stark drivkraft.
Det starka näringslivet bör även kunna utvecklas genom kompletterande
verksamheter och utnyttjande av IT-teknik. Järnväg och väg 117 är
kommunikationer som med fortsatt utbyggnad kan bidra till näringslivets
utveckling. Ortens visuella identitet behöver förstärkas genom en upprustning
av stadsbilden i de centrala delarna, speciellt efter att väg 117 flyttats utanför
samhället.”
Markkapacitet
Vid tidpunkten för redigering av den lokala utvecklingsplanen (februari 2011)
finns det 16 lediga villatomter och 1 ledig industritomt i Knäred.
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NULÄGESBESKRIVNING/
UTVECKLINGSMÖJLIGHETER
Under denna del så lyfts styrkor och svagheter från bygdeprofilen in för att
beskriva Knäreds utvecklingsmöjligheter.
Vidare presenteras arbetsmetoden/medborgarprocessen som använts i
Knäred 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 Knäred inom ramen för projektet LISA.

SWOT enligt bygdeprofilen
Styrkor

Svagheter

Möjligheter
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FRAMTIDSVISION OCH MÅL
Under denna del presenteras ortens vision - I den bästa av världar hur ser
Knäred 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 att Knäreds utveckling fortsätter mot samma mål även efter det
att LISA projektet når sitt slutdatum.
Viktigt är även utsikten att utvecklingsplanen ska fungera som plattform vid
kontakt med kommunens företrädare, beslutfattare m.fl. vid förhandlingar
som rör Knäreds utveckling och framtid.

Vision och målsättningar
Vision
”2020 är Knäred känt, inte bara för Freden i Knäred 1613 utan även för det
vackra läget vid Lagan med möjligheter till härligt boende, fiske och
spännande turism. Knäreds näringsliv växer och man har en god
kommundialog. Alla fastigheter i Knäred är nu anslutna till det fasta
bredbandsnätet och tillsammans med en väl anpassad service och utökad
kollektivtrafik, finns alla förutsättningar att bo och trivas i Knäred, oavsett
generation.”
Visionens huvudsakliga fokusområden och deras respektive målsättningar:
Kommunikation: I sin strävan att förbättra kommunikationsmöjligheterna
arbetar man i Knäred med Tåg och Buss.
På kartan: Med ett Knäred på kartan i fokus arbetar man med
målsättningarna Marknadsföring, Helhetsgrepp på turism, Attityder samt
Besöksnäring i projektet LISA.
Näringsliv: I arbetet med näringslivet i Knäred läggs kraft på att stimulera
(Ny)företagande, Affärsutveckling i projektet LISA samt på försök att skapa fler
Arbetstillfällen.
Boende: I området som fokuserar på boendefrågan i Knäred ser man över
Attraktion, Ungdomsverksamhet, Mötesplatser, Flyttkedjan och Kommunal
service. Utöver detta sker arbete med aktiviteten Attraktivt boende i projektet
LISA.
Kommundialog: För att uppnå och underhålla en god kommundialog arbetar
man med Infrastruktur, Delaktighet och Kommunens attityd.
För att nå visionen behöver vi göra ett antal saker. Detta beskrivs i en
handlingsplan som finns i separat bilaga.
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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 Knäreds
Samhällsförening som har det övergripande ansvaret för planen och dess
innehåll. Samhällsföreningens 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.
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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.
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 för LISA-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
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
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.
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Affärsutveckling
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.
Besöksnäring
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.
Forskning
Inom projektet bedrivs forskning kopplad till aktiviteterna.

Knäredsprocessen
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.
I januari 2010 bjöd LISA-projektet tillsammans med Knäreds samhällsförening in
till en diskussion om visioner för Knäred. Ett 50-tal Knäredsbor samlades och
fick presentera sina visioner efter att ha samtalat kring “Vilka frågor är viktigast
att jobba med i Knäred framöver?”. 39 enskilda punkter lyftes fram som
viktiga frågor. Därefter fick varje deltagare i diskussionen fem markeringar
vardera att fritt placera vid de frågor som de ansåg var viktigast.

Bilder från stormötet 2010-

Här följer punkterna och därefter inom parentes hur många markeringar
punkterna fick:
* Bättre tåg- och bussförbindelser. (30)
* Stoppa vindkraftsutbyggnaden tills befolkningen är med på placeringen av
vindkraftverken. (17)
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*
Attitydförändring
från
kommunen;
helhetssyn
på
kommunen
kust/slätt/inland. (15)
* Marknadsföring av Knäred som historisk bygd, 400-årsjubileum av Freden i
Knäred. (14)
* Länsstyrelsens fiskerienhet, kommunen och kraftverksägarna kan satsa på att
få tillbaka laxen. Ställ i ordning den gamla fåran. (14)
* Sysselsättning (gärna till kvinnor). (12)
* Ungdomsverksamhet. (11)
* Turism, helhetsgrepp. (9)
* Skapa och utveckla bra mötesplatser; biblioteket, Hotell Freden och
Blankan. (9)
* Lokal stugförmedling/rumsuthyrning/boendeförmedling. (8)
* Ha kvar Hotell Freden! (8)
* Vindkraft - inget störande blink. (8)
*Infrastruktur. (7)
* Hur ser befolkningsstatistiken ut? - Få hit barnfamiljer. (7)
* Viltmarksmässa vartannat år. (7)
* Fast scen och lekplats på torget. (7)
* Upplysa turister om skyldigheter i allemansrätten. (7)
* Energiturim; kraftverk, biogas, småskalig vattenkraft, vindkraft. (6)
* Turistaktivitetspaket. (6)
* Behålla bra skola och förskola. (6)
* Dra till sig utländska turister/företag. PR-kampanj. (5)
* Bevara naturen. (5)
* Skönheten i Knäred - jobba med den tex premiera vackraste trädgården.
(5)
* Kommunen och länsstyrelsen kan hjälpa oss att stycka av tomter till
försäljning med vattennära läge. (4)
* Naturliga genvägar borde göras till riktiga gångar. Gör området mellan
Björkebogården och kyrkan till park. (4)
* Vi ska vara stolta över vårt samhälle. Vi har allt! (4)
* Utveckla boendet. (3)
* Behålla campingen. (3)
* Vindkraftens inverkan på turismen. (2)
* Hamn vid Lagan. (2)
* Vi invånare kan bli bättre på att marknadsföra oss själva. (2)
* Frivillig yrkesskola på fritiden för unga och äldre. (1)
* Uppmärksamma de turistattraktioner som finns utanför tätorten, innanför
kustlinjen. (1)
* Vandringsled längs Krokån. (1)
* Dansbana - fest 1 gång/år - bjuda in alla. (1)
* Skylta naturreservatet bättre. (0)
* Självbilden - Hur vi företagare kan lära oss ta bättre betalt. (0)
* Hur kommunicerar vi byarna emellan tex webbtidning. (0)
* Skidbacke i Timmershult. (0)
Barnen om Knäreds framtid
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Barnen i årskurs 5-6 på Knäredsskolan fick i december 2009 fått berätta om
sina framtidsvisioner genom att rita och beskriva Knäreds framtid.

Bilder från barnens visionsarbete i december 2009
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