
Materialet är framtaget i projekt LISA -  
Landsbygdsutveckling I SkandinaviA 2010.  

 

”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.” 

HANDLINGSPLANHANDLINGSPLANHANDLINGSPLANHANDLINGSPLAN    

VallbergaVallbergaVallbergaVallberga    
(Bilaga till den lokala utvecklingsplanen) 

Lokal utvecklingsplanLokal utvecklingsplanLokal utvecklingsplanLokal utvecklingsplan    

VALLBERGAVALLBERGAVALLBERGAVALLBERGA    
    

Planen visar hur lokalbefolkningen vill att bygden skall utvecklas. 
Innehållet har tagits fram och prioriterats av alla dem som valt att 
engagera sig i processen.  

Arbetet med planens åtgärder och målsättningar berör många per-

soner, 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 åtgär-
derna fördelas, hamnar där de bäst hör hemma och faktiskt genom-
förs. 

 

I denna folder fokuserar vi på åtgärder som kan behövas för att 
närma sig den önskade framtidsbilden, visionen för Vallberga.    



Tryggt och Säkert   Åtgärd/uppgift 
Infrastruktur. Förbättra för säkerhets 
skull 

 Uppvakta ansvariga för att få en gång- & 
cykelbro över ån 

  Uppvakta ansvariga för att få trafikdelaren 
vid skolan ombyggd 

  Uppvakta ansvariga för att få ett bevakat 
övergångsställe i stora korsningen 

Prio 

Hög 

Hög 

 

Bevakning. Ökad fysisk bevakning  Ta reda på hur man får polis att, i förebyg-
gande syfte, synas oftare 

 

Bryr oss   Åtgärd/uppgift Prio 

Attityder. Vara mer tillmötesgående 
mot varandra och helheten 

 Vidta åtgärder mot fastighetsägare som 
missköter sina fastigheter 

 

Värdskap. Vallberga skall uppfattas 
som mer välkomnande och gästvänligt 

 Söka finansiering och sätta upp välkomst- 
och välkommen åter skyltar vid Brohuset/
infarter 

 

  Påverka kommunen för att få skötseln av 
infotavlan att fungera 

 

Näringsliv   Åtgärd/uppgift Prio 

(Ny)företagande. Stimulera till att nya 
företag etableras och befintliga ut-
vecklas 

 Undersöka på vilket sätt företagandet kan 
stimuleras och agera därefter 

 

Affärsutveckling (LISA). Aktivt samar-
beta med projektets arbetsområde 
affärsutveckling 

   

Handlingsplan - till Vallbergas lokala utvecklingsplan 

Attraktivt   Åtgärd/uppgift Prio 

Utsmyckning. Försköning av sam-
hällsmiljön 

 Påverka kommunen till att anlägga park/
rekreationsområde vid centrum/
stationsbyggnaden/Fyrkanten och Sand-
bergsområdet 

Hög 

  Undersöka möjligheter för att anlägga gång-/
löparslinga längs ån 

Hög 

  Undersöka möjligheter för att anlägga gång-
stig längs ån samt Brohuset/Örjanssons 

 

  Uppvakta kommunen för att få bänkar vid 
boulebana & Åleden 

 

  Undersöka möjligheter för att silon kan 
konstutsmyckas 

 

Kommunikationer. Förbättring  Påverka berörda för att utveckla cykelbana 
västerut 

 

  Påverka berörda för att få bättre busslinjer/-
tider till Båstad och Laholm 

 

Boende   Åtgärd/uppgift Prio 

Kommunal service. Skall förbättras  Påverka så att det installeras en gatlampa på 
Målargränd 

 

  Undersöka möjligheterna för att det blir bättre 
underhåll rörande skyltning, gräsklippning, 
plogning etc 

 

Lägenheter. Bredare utbud  Försöka påverka beslutsfattare så att det 
byggs mer bostäder 

 

Mötesplatser. Flera skall skapas  Med gemensamma krafter utveckla klubbstu-
gan 

 

Attraktivt boende (LISA). Aktivt sam-
arbeta med projektets arbetsområde 
kopplat till attraktivt boende 

   


