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Byalagsträff Hasslöv 2019-11-13

• Välkomnande och introduktion

• Hänt senaste åren

• Invånardialog/enkätsvar

• Lugnarohögen (Jonas)

• Tomter, bostäder

• Trafiksäkerhet

• Gång- och cykelväg

• Kollektivtrafik

• Tätortspeng, byalagsinfo (Ameli)

• Avrundning



Vad har hänt i Hasslöv senaste åren?

(Alla)

• Nya hus har byggts

• Tätortspeng: utegym, plantering, fotbollsmål mm

• Lugnarohögen renoveras

• Budget för förstudie GC-väg

• ??
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Kommunens styrning och ledning

Vision



Kommunens styrning och ledning

HUR

Vision

VAD



Så kan du påverka
• Kontakt med politiker

• Ungdomsforum, funktionsrättsrådet, 

pensionärsrådet

• Brukarundersökningar

• Företagsträffar

• Synpunkter, felanmälan

• Träffar med byalag



Landsbygdsutveckling, Näringslivsenheten

Landsbygdsutveckling

• Utgår från varje bygds förutsättningar 

och tar tillvara på dem för att bidra till 

bygdens utveckling. 

• Underlätta företagande på 

landsbygden, stötta nya typer av idéer 

som kommer från olika aktörer.



Landsbygdsutveckling, Näringslivsenheten

Landsbygd

- alla områden/orter/byar 

förutom Laholms tätort



Landsbygdsutveckling, Näringslivsenheten

Störst fokus på

Lots / kontaktperson

Byalagsmöte och invånardialog

- landsbygdsdialog

Byalagsråd

Projekt



Landsbygdsutveckling, Näringslivsenheten

Landsbygdsdialog och byalagsmöte

Planering med 

byalaget, plus 

enkät

Sammanställning 

enkät

Förmöte med 

byalaget

ev. byavandring

Uppföljning

Publicering

Genomförande

Byalagsmöte

- återkoppling och 

genomgång av 

enkät

Byalag

Område



Landsbygdsutveckling, Näringslivsenheten

Förslag områden / byalag

Göstorp/Veinge/Mästocka

Skogaby/Ahla

Knäred

Ysby

Ränneslöv/Edenberga

Hishult

Våxtorp

Genevad

Lilla Tjärby

Mellbystrand

Skottorp

Skummeslövsstrand

Vallberga

Hasslöv



Invånardialog/enkätsvar 

• Bäst med att bo i/kring Hasslöv

• Största utmaningen

• Förslag till kommunen

• Förslag till invånarna

• Gynnar näringslivet

• Byabladet



Antal besvarade enkäter: 24

• Kvinnor 58 %

• Män 42 %

Enkätsvar



Bäst med att bo i/kring Hasslöv

• Naturen / 21

• Lugnt & tryggt / 10

• Nära till… / 9

• Gemenskap / 7

• Litenhet, fint / 6

• Skola & förskola / 2

Enkätsvar



Största utmaningen

• Kollektivtrafik, bilberoende / 19

• Brist på cykelväg(-ar) / 11

• Trafiksäkerhet / 4

Enkätsvar



Förslag till kommunen

• Cykelbana (Ö Karup) / 16

• Kollektivtrafik / 4

• Ordna tomter, bostäder / 4

• Värna om skola / 2

• Cykelstigar i naturen / 2

• Öppna Lugnarohögen / 2

• Vägunderhåll / 2

Enkätsvar



Förslag till invånarna själva

• Engagera sig lokalt / 7

• Prata gott om, ambassadör / 2

• Hålla rent, tryggt / 2

Enkätsvar



Gynnar näringslivet

• Satsa på turismen / 2

• Kollektivtrafik / 2

• Cykelbana (Ö Karup) / 2

Enkätsvar



Byabladet

Tips

• Info om tävlingar, träning

• Info om Per Langös promenader

• Personreportage

Enkätsvar

Så vill vi läsa Byabladet i framtiden



Lugnarohögen 

(Jonas)
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Pågående stora bygg- och planeringsprojekt
= bostäder

= verksamheter



Tomter och bostäder

Det planeras inte fler 

kommunala tomter i 

Hasslöv just nu



Trafiksäkerhet

• Nollvisionen = grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

• Laholms kommun ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet på kommunala vägar. 

(Kommunala, statliga och enskilda vägar)

• Process

1. Synpunkter kommer in till kommunen 

2. Trafikräkningar → underlag för trafiksäkerhetsarbete

3. Utredning av behov

4. Prioritering av åtgärder utifrån budget

Laholms kommun: medborgarservice@laholm.se

Trafikverket: https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/

Planeringsenheten

mailto:medborgarservice@laholm.se
https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/


Trafiksäkerhet

Väg 115 - Trafikverket
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Gång- och cykelväg
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Gång- och cykelväg



Kollektivtrafik



Hallandstrafiken

Mål: 

”Kollektivtrafiken i Halland ska bidra till hög attraktivitet 

och en hållbar samhällsutveckling”

Strategi och principer

• Koncentration i stråk där förutsättningarna för ökat 

resande är störst. 

• Stråk kompletteras med grundläggande 

resmöjligheter för hela länet för att stödja en socialt 

hållbar utveckling. 

• Resbehov styr utvecklingen av kollektivtrafiken

• Västkustbanan är prio 1

Mål och uppdrag



Hallandstrafiken

• Kollektivtrafikplanen tas fram årligen 

och har som syfte är att beskriva hur 

Hallandstrafiken ska utveckla 

verksamheten de kommande tre 

åren.

• Framtagandet av kollektivtrafikplanen 

sker i dialog med kommunerna i 

länet. Kollektivtrafikplanen utgör även 

Hallandstrafikens underlag till Region 

Hallands budgetprocess. 

• I Kollektivtrafikplanen görs också en 

uppföljning på utvecklingen för ett 

antal utvalda nyckeltal med fokus på 

framförallt marknadsandel, resande 

och nöjdhet. 

Kollektivtrafikplan



Trafikplanering

Hallandstrafiken

Generellt är naturligtvis ekonomi och kostnadseffektivitet 

betydelsefullt då stora delar av finansieringen är 

skattemedel från vår ägare Region Halland.

Som resenär påverkar man enklast genom att lämna sina 

önskemål och synpunkter på hallandstrafiken.se/kontakta-

oss.”
Carl Schalén

Trafikutvecklare

”När det finns anledning att ändra avgångar eller turtäthet är resenärsnyttan 

viktigast. Men viktigt är även anslutningar till andra bussar och tåg och 

tillgång till fordon (ett fordon har flera uppdrag på en dag). Att ändra en 

enstaka tur kan tyckas enkelt men kan få stora konsekvenser för andra 

avgångar. 



Tätortspeng och byalagsinfo 

(Ameli)



Landsbygdsutveckling, Näringslivsenheten

Tack för idag – på återseende!


