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

Vallberga ligger i sydvästra Halland fördelat på de två socknarna Ränneslöv och Ysby. 
Samhället har ca 650 invånare varav ca 350 bor i tätorten. Orten har vuxit fram som 

stationssamhälle och serviceort för den omgivande jordbruksbygden. Med sin placering mitt på 
jordbruksslätten domineras landskapet kring Vallberga av odlad mark med inslag av 
grönområden, främst i anslutning till Edenbergaån. Vägarna 585 (nord-syd), 526 (öst) och 520 
(väst) korsas i Vallberga. Trots ortens ringa storlek finns här ett mycket uppskattat utbud av handel 
med bl. a två bagerier, gatukök och jourlivs. 
 

I en enkät till Vallbergaborna svarade man att 18 % är födda i Vallberga medan 82 % 

representerar ”inflyttade”. Inflyttningen har till lika stora delar skett från andra orter och städer 
utanför Laholms kommun som från den egna kommunen inklusive Laholms stad. Anledningarna till 
inflyttningen är främst familjen, fastighetspriser, naturen samt den mindre ortens känsla av 
gemenskap.  
 

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

”2020 har vi ett säkrare och tryggare Vallberga där vi aktivt bryr oss om varandra. Besökare och 
invånare välkomnas av en trivsam miljö och området kring gamla järnvägen liksom den centralt 
placerade parken hjälper till att göra hela Vallberga vackert såväl sommar som vinter.”  

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 

Vallberga är ett samhälle som ligger mitt på jordbruksslätten med närhet till både stadsliv och 

havsbandet. Tätorten, belägen i Ränneslöv socken och Ysby socken, tillhör Laholms kommun i 

södra Halland. Med hänsyn till befolkningsunderlaget har samhället ett bra utbud av handel med 

bl. a två bagerier, gatukök och jourlivs. Orten har vuxit fram som stationssamhälle och serviceort 

för den omgivande jordbruksbygden. Järnvägen har numera flyttats från samhället men 

servicefunktionen kvarstår. 

Enligt SCB (Sveriges Statistiska Centralbyrå) räknas Vallberga 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 Vallbergas 

geografiska förutsättningar och läge, ortens historiskt intressanta händelser och hur framväxten 

skett. Man identifierar vilka möjligheter som finns inom landskapsbilden; vattendrag, 

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 Vallberga 

    

  

Vallberga är centralt beläget inom Laholmsområdet i södra Halland. Samhället ligger mitt på 

jordbruksslätten med vattendraget Edenbergaån i norra utkanten av orten. De vägar som bildar 

en korsningspunkt genom Vallberga är gamla E6:an, Lögnäsvägen och Ränneslövsvägen. 

Orten har närhet till hav, fritidsaktiviteter, natur samt Laholms stadskärna.  

 

Tack vare sitt läge är orten attraktiv och den erbjuder ett bra och billigt boende med närhet till det 
mesta. 
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Avståndsbarometer Avståndsbarometer Avståndsbarometer Avståndsbarometer ---- Vallberga Vallberga Vallberga Vallberga  

 ..Strand/Hav - 5 minuter 

 ..Restaurang - 10 minuter 

 ..Golf - 10 minuter 

 ..Pub/Nattklubb - 10 minuter 

 ..E6/Motorväg - 5 minuter 

    

Avstånd i km från Vallberga Avstånd i km från Vallberga Avstånd i km från Vallberga Avstånd i km från Vallberga till närliggande större städertill närliggande större städertill närliggande större städertill närliggande större städer    

Laholm 7 km 

Halmstad 32 km 

Ängelholm 31 km 

Helsingborg 56 km 

Varberg 98 km 

Malmö 113 km 

Göteborg 160 km 
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Landskapsbild 

Landskapet kring Vallberga domineras av jordbruksmark, här hittar man exempelvis den högst 

klassade åkermarken i Laholms kommun. Edenbergaån rinner genom Vallberga i norr och bidrar 

starkt till att försköna grönområdet i ortens nordöstra delar. I den södra delen av Vallberga finns 

ett mindre grönområde, Grushålan, med bl. a lek- och grillplats samt boulebana.   

 

Historia 

Vallberga är ursprungligen uppbyggt kring jordbruket men kan även i grova drag indelas i före 
och efter järnvägens tillkomst. Skåne – Hallands järnväg invigdes lördagen den 9 maj 1885 
samtidigt som den sista skenan spikades fast. 

Under 1600 talet var större delen av Halland täckt av bok- och ekskog. Denna skövlades 
successivt, främst beroende på att man behövde timmer till skeppsbyggeriet.  
På 1700-och 1800 talet tillkämpade godsen det s.k. hoveriet, vilket innebar att godsägarna av 
sina frälsebönder kunde kräva ett obegränsat antal dagsverken på sin gård. I slutet av 1800 talet 
utgjordes böndernas odlingar mestadels av vallväxter och rotfrukter som foder till kreaturen.  

 

Resandet i Sverige tog fart på allvar under 1700 talet varpå många resenärer passerade södra 
Halland och trakterna kring Vallberga. De flesta vägar var i dåligt skick vilket gjorde resandet 
väldigt ansträngande. Arbetet med att aktivt kontrollera byvägarnas skick och se till att de hölls i 
gott skick påbörjades. Det kom dock att dröja fram till 1870 innan det bildades en särskild 
nämnd med syfte att upprätthålla vägarnas skötsel. Trots detta fortsatte vägarna och deras 
kondition att vara ett problem vilket ledde till att en vägförening bildades så sent som 1960.  
 

Vallberga är utpräglad lantbruksort där Vallbergagården är ett tydligt landmärke för byn. När 
Peter von Möller lät bygga Vallbergagården drog han in en större del av frälseböndernas jord till 
Vallbergagården och bönderna blev istället torpare. Södra Halland har en historia av att vara en 
fattig bygd och för att kunna överleva kombinerades självhushållningsjordbruk med 
hemproduktion av sådant som kunde säljas. En sådan tidig hemproduktion var stickningen, det så 
kallade binget. 
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Infrastruktur 
    

I Vallbergas centrala del bildar gamla E6, Lögnäsvägen och Ränneslövsvägen en korsningspunkt. 
Orten trafikeras av Hallandstrafikens linje 226 Båstad – Skottorp - Laholm samt linje 227/257 
Drakabygget – Våxtorp – Ränneslöv – Laholm. Den gamla banvallen utnyttjas som cykelbana till 
Laholm och Skottorp och det finns även en gång- och cykelbana till Ränneslöv. 
 

 

 

 

Befolkning – vilka vi är 

EnkätundersökningEnkätundersökningEnkätundersökningEnkätundersökning    

    

En enkätundersökning har gjorts bland Vallbergaborna inom ramen för LISA projektet för att 

skapa en bild av ortsbefolkningen och deras tankar om Vallberga. 

91 personer i åldrarna 31-50+ svarade på enkätfrågorna. Mer än hälften av de svar som kom in 

representerar åsikter från personer över 50 år. De frågor som ortsbefolkningen svarade på ålder, 

härkomst, kön, varför man valt att bosätta sig på orten, om man är aktiv i någon förening, hur 

många föreningar, hur långt man har till arbetet, vad som skulle göra Vallberga mer attraktivt att 

bosätta sig i, vad som är bäst och vad som är sämst med Vallberga.  

 

Vallberga ligger under genomsnittet när det gäller den åldrande befolkningen 63 år och uppåt, 
och över genomsnittet när det gäller den yngre befolkningen 0-18 år. 

Denna tendens visar på en yngre befolkning jämfört med Laholms kommun och resten av landet.  
 

Som kuriosa vid tiden för sammanställning av denna utvecklingsplan, i valtider 2010, kan 
nämnas att utav Vallbergas 650 invånare är 547 röstberättigade. 50 av dem, eller 9,1 procent 
om man så vill, ger Vallberga det högsta antalet förstagångsväljare bland valdistrikten i Laholms 
kommun. Jämför man exempelvis med Laholms centrum är bara 3,8 procent förstagångsväljare. 
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Detta visar på en procentuell fördelning där det finns ett bra underlag av unga människor i just 
Vallberga. Just detta gör Vallberga unikt i jämförelse med andra tätorter i samma storlek. 
 

Hälften av de som arbetar i Vallberga har mindre än 10 km till sitt arbete, och endast 8 % 

pendlar mer än 60 km till sitt arbete. Det visar på ortens närhet till allt samt ett gynnsamt 

företagsklimat i området. 

    

    

    

Här redovisas enkätens frågor och svarsfreHär redovisas enkätens frågor och svarsfreHär redovisas enkätens frågor och svarsfreHär redovisas enkätens frågor och svarsfrekvens:kvens:kvens:kvens:    

    

1. Hur gammal är du?1. Hur gammal är du?1. Hur gammal är du?1. Hur gammal är du?    

 

 

 

2. 2. 2. 2.     
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3.3.3.3.    

 

4. Om du svarade nej på förra frågan, var kommer du ifrån?4. Om du svarade nej på förra frågan, var kommer du ifrån?4. Om du svarade nej på förra frågan, var kommer du ifrån?4. Om du svarade nej på förra frågan, var kommer du ifrån?    

 

 

5. Varför har du valt att bosätta dig på din ort?5. Varför har du valt att bosätta dig på din ort?5. Varför har du valt att bosätta dig på din ort?5. Varför har du valt att bosätta dig på din ort?    

Markera med siffror 1-7 vad som är viktigast för dig. 1 är det viktigaste. 

1. 1. 1. 1. Familjen 

2. Hus och tomtpriser 

3. naturen 

4. Liten ort 

5. Gemenskap 

6. service 

7. föreningslivet 

Annat: 

• 10 minuter till stranden 

• Arbetet 

• Bott på orten tidigare 

• Bra för barnen 

• Kärleken 

• Hittade ett passande hus 

• Hittade en ledig lägenhet 

• Nära till allt 

• Startade ett företag här 

• Tillfällighet     
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6. Är du aktiv i någon förening? I så fall hur många föreningar?6. Är du aktiv i någon förening? I så fall hur många föreningar?6. Är du aktiv i någon förening? I så fall hur många föreningar?6. Är du aktiv i någon förening? I så fall hur många föreningar?    

 

 

8888. Vad skulle göra din ort mer attraktivt att bosätta sig i?. Vad skulle göra din ort mer attraktivt att bosätta sig i?. Vad skulle göra din ort mer attraktivt att bosätta sig i?. Vad skulle göra din ort mer attraktivt att bosätta sig i?    

Markera med siffror 1-7 vad som är viktigast. 1 är det viktigaste. 

 

1. Lägre brottslighet 

2. Billigare boende 

3. Bättre kommunikationer  

4. Aktivare näringsliv 

5. mer fritidsaktiviteter 

6. Bättre service 

7. Bättre vägar 

Annat: 

• bättre utemiljöer 

• fiberoptik 

• fler aktiviteter för unga 

• fler lägenheter för unga 

• mer natur 

• ett mer välstädat centrum 

• trivsellokal 

• skola med trygg utbildning 

 

 

 

144 personer pendlar till Vallberga för sitt arbete, medan 280 pendlar från sin bostad i 
Vallberga till arbete på annan ort. Detta ger en nettoutpendling på 136 personer (2009).    
    

 I enkätundersökningen till de 91 Vallbergaborna ställdes frågan - Hur långt har du till arbetet? 

Nedan följer ett diagram som visar på pendlingstätheten och arbetsmarknaden inom en radie av 

10 km från Vallberga 
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Slutligen ställdes två frågor över vad som är bäst och sämst med orten, svaren presenteras nedan.  

 

Vad är bäst med din ort? Vad är bäst med din ort? Vad är bäst med din ort? Vad är bäst med din ort?     

Bra läge, närheten till mycket, stranden, fortfarande en affär på orten, billigt boende, Signes café, 

många butiker, hjälpsamma grannar, alla känner alla, Boulebanan, närhet till basservice, havet 

och naturen, nära motorväg och större städer, Sibylla, nära till allt men ändå lite utanför 

centralorten, litet, skolan 

 

Vad är sämst med din ort? Vad är sämst med din ort? Vad är sämst med din ort? Vad är sämst med din ort?     

Kriminaliteten, städa upp centrum, service som försvinner, för lite träd, blåsigt, kommunikationer, 

bredband och busstider, för få lägenheter, för lite fritidsaktiviteter, rädslan för nysvenskar, för få 

arbetstillfällen, motionsstråk saknas, ingen förskola, ingen gemensam lokal, lönsamhet för den 

gröna näringen, många misskötta tomter och öde hus, viljan att ställa upp i olika sammanhang, 

skräpigt, trist och grått, tung genomfartstrafik  
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Folkliv och kultur 

Innehållet bör kompletteras av byalaget.  

Bland Vallbergas samlingsplatser kan nämnas BK Walldias klubblokal samt Grushålan, där det 

finns isbana/boulebana, grillplats och lekplats. Varje år anordnas en rad olika arrangemang på 

orten såsom julmarknad, midsommarfest och boulemästerskap (arrangemangen beskrivs bäst av 

byalaget).  

FöreningslivFöreningslivFöreningslivFöreningsliv    

Innehållet bör kompletteras av byalaget. Kortfattade beskrivningar av byalag och föreningar, 
gärna med egna ord.  

BK Walldia 

Vallberga byalag 

Vallberga gymnastikförening 

Vallberga/Ysby Skol-IF 

Turism  

EdenbergaånEdenbergaånEdenbergaånEdenbergaån    

 

Fiskarterna lax, öring gädda, abborre och ål finns utplacerade i Smedjeån och Edenbergaån. 

Fiskekort krävs och finns att köpa på ett flertal ställen i Laholms kommun. Barn under 12 år får 

fiska gratis om målsman har gällande fiskekort. Kontakta turistbyrån för vidare information. 

VallbergabadetVallbergabadetVallbergabadetVallbergabadet    

Intill Vallberga skola ligger det tempererade friluftsbadet Vallbergabadet. Bassängen är 25 meter 
lång med fyra banor. 
 

Rännenäs GårdRännenäs GårdRännenäs GårdRännenäs Gård    

 

På Rännenäs Gård mellan Vallberga och Skottorp finns möjlighet att rida på lugna hästar i härlig 

miljö. Man utgår från handikappanpassad ridning och skräddarsyr ridturen efter kundens behov. 
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Service och näringsliv  

ServiceServiceServiceService    

    

Vallbergaskolan FVallbergaskolan FVallbergaskolan FVallbergaskolan F----6666    

Vallbergaskolan kan i dagsläget ta emot fler elever. Utöver ordinarie verksamhet finns även ett 

fritidshem, Arken, på Vallbergaskolan. Barnen får använda både slöjdsalar, idrottshall och 
musiksal på sin fritid och personalen på fritidshemmet arbetar även på skolan.  

Vård och omsorgVård och omsorgVård och omsorgVård och omsorg    

Vård och omsorg sker i form av hemtjänst och hemsjukvård. Särskilt boende för äldre finns 
närmast på Randerslund i Ränneslöv, ca 3 km bort.  

SäkerhetSäkerhetSäkerhetSäkerhet    

Närheten till Laholm innebär att brandförsvarets insatstid för utryckning till Vallberga är relativt 
kort. 

NäringslivNäringslivNäringslivNäringsliv    

    

Vallberga har vuxit fram som stationssamhälle och serviceort för den omgivande 
jordbruksbygden.    
Förr fanns ett äggpackeri och ett stort ostmejeri på orten. Idag sker tillverkning av naturmedicinen 
Kan Jang i det gamla mejeriets lokaler. Det traditionella jordbruket lever kvar men spelar en 
mindre roll än tidigare.  Förutom omfattande service för lantbruksnäringen finns bland annat 
bibliotek, bageri, kiosk, radio och TV butik, jourbutik, reklamföretag, lanthotell, bygghandel och 
växtbutik mm.   

    

Det finns 36 företag registrerade i Vallberga varav ungefär en tredjedel representeras av företag 
inom blandat jordbruk, service till denna samt handel med jordbruksutrustning.  
 

Antal anställda på företagen i Vallberga: 

18

11

3

0

3

1 0

0 anställda

1 - 4 anställda

5 - 9 anställda

10 - 19 anställda

20 - 49 anställda

500 - 999 anställda

Uppgift saknas
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Bergmansgårdens caféBergmansgårdens caféBergmansgårdens caféBergmansgårdens café    

Sommarcafé och bar i stallmiljö med både ute- och inneservering.  

 

Signes Café och KonditoriSignes Café och KonditoriSignes Café och KonditoriSignes Café och Konditori    
Café och bageri med inredning i lantlig stil. Utöver försäljning av bröd, bakverk och 
smörgåstårtor serveras även bl. a baguetter och pastasallader. 

 

Vallberga gatukökVallberga gatukökVallberga gatukökVallberga gatukök    

Servering av dagens rätt, hemlagat potatismos och vegetariska alternativ samt möjlighet att 
beställa smörgåstårtor och landgångar. I angränsande lokaler finns även ett jourlivs. Under 
sommarhalvåret finns det möjlighet att avnjuta sin måltid på uteserveringen.  
 

Vallberga BageriVallberga BageriVallberga BageriVallberga Bageri    

Anrikt konditori med hembakat bröd, bakelser och tårtor. Här finns även kafé i unik tidsbevarad 

miljö samt ett minilivs. 
 

Vallberga LantmänVallberga LantmänVallberga LantmänVallberga Lantmän    

Ett av de större företagen på orten är Vallberga Lantmän.  
Vallberga Lantmän bildades redan 1904. En förening vars ändamål då liksom nu är att köpa in 
produkter för att tillgodose bl.a. lantbrukare. 
Från uppförandet av den första byggnaden 1904 har verksamheten vuxit sig större och idag har 
företaget tagit i bruk en mycket modern foderfabrik. Därigenom har de en kapacitet på minst 
80.000 ton foder per år. Totalt uppgår den årliga försäljningen till ca 250 miljoner kronor 
 

Svenska Örtmedicinska InstitutetSvenska Örtmedicinska InstitutetSvenska Örtmedicinska InstitutetSvenska Örtmedicinska Institutet    

I Arlas före detta mejerier tillverkas numera bland annat Kan Jang av Svenska Örtmedicinska 
institutet.  

 

Pottor och pyntPottor och pyntPottor och pyntPottor och pynt    
Butik med dekorationer, sidenblommor, eterneller och torkade växter. Försäljning av krukor och 
keramik samt självplockning av eterneller. Även gårdsbutik med försäljning, främst kål av olika 
sorter. På gården har man odlat och sålt grönkål i mer än 20 år 

 

Vallberga Tur och ReturVallberga Tur och ReturVallberga Tur och ReturVallberga Tur och Retur    

Antik och loppis med bl. a märkesporslin, nysilver och glas. 
    

Wrångarps gårdWrångarps gårdWrångarps gårdWrångarps gård    

Mellan Vallberga och Skottorp ligger idylliska Wrångarps Gård. Wrångarps Gårdsbutik 
erbjuder egna lokalt producerade produkter såsom ägg, potatis och specialiteten spettkaka till 
försäljning i en lantlig miljö. Till butiken hör café och restaurang med unik sparrismeny. 
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Möjligheter till utveckling  
 

Under rubriken Utvecklingsmål i kommunens översiktsplan för Vallberga skrivs följande:  

”Ortens roll som centrum för omgivande jordbruksbygd kan förstärkas genom till exempel 
utveckling av dess livsmedelsindustriella traditioner och med serviceverksamheter för jordbruket. 

Centrum, vid fyrvägskorsningen, behöver rustas upp ur såväl ur trafiksäkerhets- som miljömässig 
synpunkt. De västra och östra delarna av samhället behöver knytas samman. Det tidigare 
stationsområdet och närliggande byggnader utgör resurser som kan nyttjas för olika centrum- och 

aktivitetsändamål. Samhället bör ges en grönare karaktär genom kompletterande 
trädplanteringar.”  

Vallberga är nästa ort i ordningen att få ta del av den s.k. tätortsmiljon som årligen används för 
insatser kopplade till planfrågor i kommunens tätorter. Tidigare år har exempelvis Hishult och 
Knäred fått sin centrummiljö förskönad. Under 2010 har Laholms kommun fört en dialog med 
invånare i Vallberga för att ta del av önskemål på hur resurserna skall användas. Planerna för 
Vallberga innefattar att göra fyrvägskorsningen säkrare samt att göra området i anslutning till 
denna attraktivare. Arbetet kopplat till tätortsmiljonen kommer att ske under 2011. 

 

En sammanfattning av Bygdens karaktär 

Vallberga kan sammanfattas med att vara en liten tätort med stor närhet till det mesta. 
Med sitt läge erbjuder orten underbara naturupplevelser med närhet både till inland med sjöar 
och skog och kust med sandstränder och hav. Orten kännetecknas av god företagsamhet och en 
relativt ung befolkning. Närheten till Laholms stad och andra tätorter gör att servicenivån är god 
samt att pendlingsavståndet för nästan hälften av de ortsbor som pendlar är mindre än 10 km. 
Vallbergas utbud av handel med bl. a två bagerier, jourlivs och gatukök ökar ortens attraktivitet 
samtidigt som de utgör en mötesplats för ortsbefolkningen.    
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NULÄGESBESKRIVNING OCH 

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 

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

Vidare presenteras arbetsmetoden/medborgarprocessen som använts i Vallberga 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 Vallberga inom ramen för 
projektet LISA. 
 

Bygdeprofilens Styrkor och Svagheter: 
    
LägetLägetLägetLäget    

Styrka:    närhet till natur, hav och större stad. 

Svaghet: tungt trafikerad genomfart 

    

Landskapsbild Landskapsbild Landskapsbild Landskapsbild     

Styrka: saknas 

Svaghet: saknas     

    

HistoriaHistoriaHistoriaHistoria        

Styrka: saknas 

Svaghet: saknas     

    

InfrastrukturInfrastrukturInfrastrukturInfrastruktur        

Styrka: saknas 

Svaghet: saknas     

    

BefolkningBefolkningBefolkningBefolkning    

Styrka: positiv trend, många ortsbor är nyinflyttade från andra orter, ung befolkning 

Svaghet: en negativ prognos och trend på befolkningsökningen fram till 2020 

    

PendlingPendlingPendlingPendling    

Styrka: hälften av ortsbefolkningen pendlar mindre än 10 km, nära till Laholm, Halmstad 

Svaghet: dåliga kollektivtrafikförbindelser 
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Idrott och kulturIdrott och kulturIdrott och kulturIdrott och kultur    

Styrka: varierade idrottsanläggningar 

Svaghet: saknas underlag 

    

FöreningslivFöreningslivFöreningslivFöreningsliv    

Styrka: saknas underlag 

Svaghet: över hälften av ortsbefolkningen är inte medlem/aktiv i en förening 

    

TurismTurismTurismTurism    

Styrka:    saknas underlag 

Svaghet: saknas underlag 

    

Service och handelService och handelService och handelService och handel    

Styrka: bra basservice, bra företagsklimat – ett företag registrerat på var fjärde arbetsför ortsbo 

Svaghet: ingen förskola, avsaknad av hemsidor till ett stort antal serviceinrättningar 

 

 

 

 



 

 

19

FRAMTIDSVISION OCH MÅL 

Under denna del presenteras ortens vision - i den bästa av världar hur ser Vallberga 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 Vallbergas 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 

Vallbergas vision: 

”2020 har vi ett säkrare och tryggare Vallberga där vi aktivt bryr oss om varandra. Besökare ”2020 har vi ett säkrare och tryggare Vallberga där vi aktivt bryr oss om varandra. Besökare ”2020 har vi ett säkrare och tryggare Vallberga där vi aktivt bryr oss om varandra. Besökare ”2020 har vi ett säkrare och tryggare Vallberga där vi aktivt bryr oss om varandra. Besökare 
och invånare välkomnas av en trivsam miljö och området kring gamla järnvägen och invånare välkomnas av en trivsam miljö och området kring gamla järnvägen och invånare välkomnas av en trivsam miljö och området kring gamla järnvägen och invånare välkomnas av en trivsam miljö och området kring gamla järnvägen liksom den liksom den liksom den liksom den 

centralt placerade parken hjälper till att göra hela Vallberga vackert såväl sommar som vinter.”centralt placerade parken hjälper till att göra hela Vallberga vackert såväl sommar som vinter.”centralt placerade parken hjälper till att göra hela Vallberga vackert såväl sommar som vinter.”centralt placerade parken hjälper till att göra hela Vallberga vackert såväl sommar som vinter.” 

Visionens huvudsakliga fokusområden och deras respektive målsättningar: 

Tryggt & säkert: Med ett tryggt och säkert Vallberga i fokus kommer man att arbeta med 

Bevakning och Infrastruktur. 

Bryr oss: Fokus ligger på att kunna säga att ”I Vallberga bryr vi oss” och detta uppnås genom att 
koncentrera sig på Attityder och Värdskap. 

Näringsliv: Vad gäller Vallbergas näringsliv kommer man att satsa på Nyföretagande. 

Attraktivt: Genom att arbeta med områdena Kommunikation, Utsmyckning och Faciliteter 
förbättras Vallbergas attraktivitet.  

Boende: Vallberga kommer att se över utvecklingsmöjligheter vad gäller boende genom att 
koncentrera sig på frågorna Fler lägenheter, Mötesplatser samt Kommunal service.  

 

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 den lokala utvecklingsplanens åtgärder och målsättningar berör många personer, grupper 

och organisationer, inte minst Laholms kommun. Alla berörda är också delansvariga för genomförande 

och resultat. Det är Vallbergas byalag som har det övergripande ansvaret för planen och dess 

innehåll. Byalagets viktigaste uppgift är att se till att åtgärderna fördelas, hamnar där de 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 för LISAHuvudmålen för LISAHuvudmålen för LISAHuvudmålen för 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.  
Affärsutveckling Affärsutveckling Affärsutveckling 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. 
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. 
ForskningForskningForskningForskning 

Inom projektet bedrivs forskning kopplad till aktiviteterna.  
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Vallbergaprocessen  

Inom projektet LISA och tidsramen fram till nu (november 2010) har en del arbete gjorts med att 
mobilisera Vallbergas engagemang och gemensamma krafter. Ett antal möten har ägt rum på 
orten och enkätundersökningar har genomförts samtidigt som bakgrundsinformation till 
Vallbergas bygdeprofil tagits fram. 
 

Stormöte mars 2010Stormöte mars 2010Stormöte mars 2010Stormöte mars 2010    

 

Ett trettiotal punkter lyftes fram som viktiga i Vallberga under mötet den nionde mars 2010 när 
Vallberga byalag tillsammans med LISA bjöd in till stormöte. 
Varje deltagare blev tilldelade fyra markeringar att fritt placera vid de frågor som de ansåg var 

viktigast.  

Här följer punkterna och inom parentes hur många markeringar punkterna fick: 
 

• Park/rekreationsområde mellan gamla stationsbyggnaden och Fyrkanten.(22)* Gång 

och cykelbro över ån.(20) 

• Åtgärda trafikdelaren vid skolan som är felbyggd.(17) 
• Gångstig längs ån.(14) 

• Gångstig mellan Brohuset och Örjanssons.(11) 

• Polisen oftare synlig i Vallberga.(9) 

• Gatlampa på Målargränd.(8)  

• Bankomat.(8) 

• Stor gymnastikhall med riktig läktare.(8)* Bänkar vid Boulebanan och vid Åleden.(7) 
• Konstutsmycka ”silon”.(7) 

• Övergångställe med lampor som blinkar när någon tryckt på knappen och vill gå 
över.(7) 

• Vidta åtgärder mot fastighetsägare som missköter sina fastigheter.(6) 

• Rondell mitt i city.(5) 

• Planlägga industrimark.(5) 

• Cykelbana västerut.(5) 

• Ungdomshus som har öppet 7 dagar i veckan.(4) 

• Bättre busslinjer till Laholm och Båstad.(4) 

• Bättre underhåll: skyltning, städning, gräsklippning, snöplogning.(4) 

• Bredare utbud av lägenheter.(3) 

• Park vid sanbergsområdet med springvatten.(3) 

• Vinterperiod; stjärnor på lyktstolparna, Sommarperiod; flaggor.(3) 

• Säkrare vägar och säkrare genomfart. (Utryckningsfordon – övergångställe) Genomfart 
utanför byn för tung trafik.(3)* Informationstavla.(2) 

• Konstgräsplan.(2) 

• Park mitt i centrum på ”torget”.(2) 

• Åtgärda tomten vid gamla föreningshuset.(2) 
• Idrottsföreningen, gymnastikförening-en och byalaget kan tillsammans utveckla 

klubbstugan på Wallevi, så att den till exempel också kan användas som bygdegård. (1) 

• Få tillbaka tätortsskyltar 


