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Arkitektpromenad är en ny ”metod” att på ett närvarande och konkret sätt, samla in 
idéer och synpunkter från lokalbefolkning. I det här fallet gäller det ”första intrycket” 
när du kommer till Knäred från väg 117 - Knäreds huvudentré. 

 

Medverkande 

Från LISA-projektet medverkade Sabina Uzelac (planarkitekt), Eva Djupfors 
(landskapsarkitekt, Vatten och Samhällsteknik AB) och Reino Jacobsson (projektledare 
LISA) och Laholms kommun representerades av Therese Ehrenborg (kultursekreterare) 
och Lars Ingemarsson (webbredaktör laholm.se). 12-15 Knäredsbor med bl a repre-
sentanter från Knäreds samhällsförening och Knäreds forskarring, var med på hela 
eller delar (därav intervallet 12-16 personer) av promenaden. 
 

Vi samlades vid återvinningsstationen där Sabina hälsade oss välkomna och tillsammans med Eva och Reino för-
klarades syftet med promenaden och hur det är knutet till LISA-projektet (Landsbygdsutveckling I SkandinaviA). 

Start 



 

Väg 117 

Informationstavlor, med både karta över industriområde och turistinformation, behövs från båda riktning-
arna vid väg 117 (t ex vid Trafikverkets info-plats från väster och Putsered från öster) samt Hishultsvägen 
och Prästgårdsvägen. 
Dammarna vid väg 117/Hishultsvägen  
Detta lilla område borde skötas om bättre. Samhällsföreningen ansvarar idag men det borde hanteras av 
kommunen.  

Stationsområdet/Återvinningsstationen 

Tillsammans med miljöstationen är det Knäreds fulaste plats! 
Borde vara en park, ett finrum. 
Godsmagasinet tyckte man skulle bevaras på plats, kanske 
som ny vänthall? 

Hur blir det med hänsyn till eventuella tågstopp? 

Flytta sophanteringen, kanske till Industrivägen eller Källvä-
gen (Teknik & Service). Klipp häcken (Teknik & Service). Slå 
gräset (Trafikverket). 
Trädridån mellan väg 117 och stationsområdet döljer för 
mycket av vyn mot Knäred, gör gluggar. 
Lagan 

Skapa fler möjligheter att se eller komma ner till Lagans vat-
ten. 

Fontän eller behålla naturligt flöde? 

Vore effektfullt och fint att belysa vattenyta och växtlighet på utvalda platser. 
Gör en småbåtshamn bakom gamla Konsum. 
Ta bort nedfallna träd från Lagan i närheten av bron (Statkraft?). 
Finns det ”trevligare” alternativ till skylt - ”Vattenskyddsområde” (se 
bild). 

Sätta upp vepor på lyktstolpar, likt som i Laholms stad, på bron eller 
t.o.m. hela vägen upp till hotellet och förbi. 
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Här nedan redovisas områdesvis de idéer och synpunkter som kom fram under promenaden. Med få 
undantag är det ortsbefolkningen som är källa för innehållet och det uppfattades som hela gruppens 
samtycke om inte annat anges.  
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Mellandelen 

Miniparken, som ligger på privat fastighet (ägare Jan-Erik Eriksson), är iordningställd med ideella krafter 
och samhällsföreningen sköter om platsen.  
- kompletteras med belysning? 

- kompletteras med grillplats? 

- kan kommunen ta över eller köpa tomten och ta över skötseln och eventuellt utveckla platsen? (skicka 
medborgarförslag?) 
Busshållplatsen 

Turistinformationstavlan är nyligen borttagen - kommer det en ny? Borde absolut finnas! Inklusive industri-
marksinfo. (Kommunen) 

Busskuren behöver renoveras. Ny kommunlogobild. Nytt tak. Målas. Komplettera med bänk att kunna 
sitta på. (Kommunen) 
Bygg staket mot slänten, som man även kan 
sitta på. 

Plantera ett träd, en blodbok typ som finns vid 
stationsområdet. 

Cykelstället behöver ett nytt tak, kanske det 
finns begagnad bockplåt att få tag på. 
Anslagstavlan behöver ny skiva att fästa affi-
scher på. (KIK)  
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Diskussion om fontänen - ful och utan konstnärlig utsmyckning eller ”helig” och av lokal känslomässig 
betydelse?  
Therese Ehrenborg presenterade idé om att ansöka pengar för att utlysa en konstnärstävling, där Knä-
redsborna kan vara med och rösta, och sätta upp ett nytt konstverk med koppling till kommande 400-

årsjubileum. Ersätta nuvarande fontän eller hitta annan central plats? 

Hotellet vill ta ned sin skylt från taket och återställa hotellets fasad i ursprungligt skick, och fick tips att 
kontakta Maja på Kulturminne Halland. 
Man uttryckte stolthet över torget och var mycket nöjda med resultatet av ”tätortsmiljonen”. 

Övrigt 
Man upplever problem och stor olycksrisk på Stationsvägen, mest pga höga hastigheter och få eller då-
ligt placerade övergångsställen. 
I fråga om vad som bör prioriteras mer än annat så var man överens om att Stationsområdet, Lagan och 
Busshållplatsen var viktigaste områdena att försköna. Även idén om nytt konstverk fann stort gehör. 
I diskussionerna förekom några synpunkter och idéer som berörde privata fastigheter. Vi väljer att sam-
manfatta dessa här som en vänlig uppmuntran till var och en som vill och kan, att fundera på om det finns 
åtgärder att göra på sin egna tomt och hus, som positivt kan bidra till ett ännu trevligare helhetsintryck av 
Knäred. 
 

Arkitektpromenaden avslutades med fika och sammanfattning på Hotell Fredens uteservering. 
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Vid tangentbordet/Reino Jacobsson 
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Vad händer sedan då? 

LISA-projektet kommer att: 
- titta lite närmare på givna förslag och idéer, för att bedöma genomförbarhet 
- försöka ta reda på vem som kan vara mest ansvarig för respektive förslag och kontakta vissa av dem 

- eventuellt undersöka olika möjligheter till finansiering 

- om aktuellt med projekt, försöka hitta lämplig projektägare och eventuellt hjälpa till att göra ansökan 
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