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Din ålder 

Namn  Antal  %  

- 15 år  0  0  

16 - 25 år  1  4,5  

26 - 50 år  11  50  

51 - 65 år  6  27,3  

66 -  4  18,2  

Total  22  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (22/22)  

 

 

 
Ditt kön 

Namn  Antal  %  

Kvinna  10  45,5  

Man  12  54,5  

Annat alternativ  0  0  

Total  22  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (22/22)  

 

 

 



 

  
Vad tycker du är bäst med att bo i eller kring Knäred?  Vad är de främsta tillgångarna/fördelarna? 

Naturen  

Ett litet samhälle, trivsel, fin natur, alla ställer upp för alla som betyder trygghet. vi har ju både tandläkare, sjukvård( 
som vi hoppas blir bättre)affär, bank, hotell, badet och campingen m,m.  

Livet på landsbygden är den största fördelen  

Lugnet, naturen, tryggheten att många känner/ känner till varandra. Suverän matbutik med kunnig, trevlig och 
serviceminded personal. Lagom liten skola med engagerade föräldrar och bra personal. Närhet till bibliotek.  

Närheten till naturen.Affären och vår skola.Hotellet.Kvarnfallet, bron och hela området där omkring det har blivit så 
bra, där har vi varit mycket sedan det blev klart .Lagavallen och Flammabadet. I ett lite samhälle känner man de flesta 
människor det är en trygghet.  

Litet trevligt samhälle med stor potential,nära till fin natur å med kvarnfallet som fokus, sen har vi en fin skola å 
utomhusbad med fin camping en alldeles utomordentlig konsumbutik som man ska vara väldigt rädd om.  

Lugnet, naturen, tryggheten skola och förskola.tandläkare,lekplatserna,idrottshallen, hotellet, frissan,sjukhemmet, 
äldreboendet,kyrkorna, flammabadet, idrottsplasen, tennisplanen, föreningarna, KONSUM, vattendragen- att kunna 
fiska och paddla! All sevice som går att få i byn är värdefull och nödvändig för att bo här!  

Närheten till naturen. Mindre samhälle, där mina barn själva kan gå till skolan. Aktivt föreningsliv  

Skogen och lugnet  

Närhet till naturen, närhet till att resa; mitt emellan E4 o E6, nära till Kastrup. Men i första hand naturen med allt vad 

som finns här skog o vatten.  

Ligger bra utmed väg 15Tillgång till sjukhemet Många företag i byn  

FlammabadetNära till andra län och kommunerFörskolaSkolaButiker  

Fins det mäst nödvändiga man behöver i affärs utbud . Naturen och landskap  

Fint naturskönt område  

Naturen  

Tyvärr är det inget som är bäst längre  

Naturen.  

Naturen promenerad slingorna.  

1. Natur, oförstörd miljö2. Tillgång till billiga hus i samhället  

Servicen till affär, bibliotek, bank, bussförbindelser, läkarstation (fungerande), apotek, åldringsvård och naturen.  

Potentialen i värdehöjning av fastigheter om förbindelser, järnväg, blir verklighet... :-)  

Naturen  

 
Vad är största utmaningen (svårast) med att bo i eller kring Knäred? 

Vägar  

Att vi inte är sedda och hörda av dom som leder Laholms kommun, att man vill att gles bygden ska försvinna, att man 

vill att allt ska vara utåt Laholm, Skummeslövs strand o Mellbystrand.Vi får inte glömma den stora utmaningen för oss 
som bor kring Knäred det är våra vägar att dom inte skötts och görs vid.  

Vägstandarden är så fruktansvärt dålig utanför tätorten, man känner sig övergiven av Komunen.  

Mycket dåliga bussförbindelser! Det upplevs ofta att vi utanför Laholm och Mellby/Skummeslöv tyvärr inte är 
prioriterade. Det saknas många gånger en likvärdighet.  

Bussförbindelsen är under all kritik mellan Laholm, Halmstad och Markaryd.  

Kollektivtrafiken mellan Laholm Halmstad och vårt smålänska Markaryd.  

Bristen på kollektivtrafik, apotek och vårdcentral, många äldre blir utan viktig medecin i flera dagarAlla väntar på att 
region halland ska ta tag i frågan om tågstopp i knäred och veinge, men de verkar skrämmande ointressanta! 



Kommunen jobbar ju på bra!  

Svårt att åka kollektivt. Svårt att få kommunen att satsa på byn. Såsom att få fritidsledare hit. Och nu tal om att 

stänga bibliotek.  

Att man behöver körkort om man bor i knäred för att bussarna är värdelösa och ni har lovat tåg, när det väl sker det 

ser vi väl om 6 år till.  

Vi behöver järnväg. Bra infrastruktur är bästa stödet åt landsbygden. Politikerna säger att man vill stötta landsbygden, 
men det är trots allt centralorten som gäller. Det är tack vare Knäredsbornas envetna kamp vi har Krokåslinganmed 

hängbron. Det är tack vare privat arbete vi får en VC igen.  

Långt till närlivs/bemannad bensinstation på kvällar och morgnar.  

KollektivtrafikKnäreds rykte som inte är så positivtNärheten till andra län och kommuner är en utmaning vid val till 
förskola och skola samt skolskjuts. Avstånden till högstadium och gymnasieskola.  

Ta sig hit och ifrån utan bil . Många med andra kulturer och detta kan bli svårt att uppfostra sina egna barn när andra 
gör olika . Svårt att få hit poliser i tid eller över huvud taget när det händer saker . Aktiviteter lägger ner här och 
flyttas till större orter så 10 bilar ska köra iväg istället för att en bil kör hit .( är alltid längre hit ) Ungboms verksamhet 

finns inte längre och då ska dom ta sig här ifrån utan att det finns bussar .  

Dåliga förbindelser  

Dåliga kommunikationer om man inte har tillgång till bil. Alla har inte det.  

Dåliga kommunikationer med tex Laholm Halmstad markaryd  

Man måste ta bilen när man ska någonstans  

Lokaltrafiken funkar inte Tågtrafiken .  

1. Vikande samhällsfunktioner. Apoteket lades ner. Vårdcentralen nedgraderades till filial, biblioteket kan dras in, ett 
våningsplan på Björkebogården utnyttjas inte trots att människor står i kö till äldreomsorgen. Knäred måste ges 
möjlighet att kunna ta hand om människor i alla åldrar.2. Industrialiseringen har kommit av sig, stagnerande 
arbetsmarknad och ekonomi. Antalet boende i Knäred är konstant sedan år 2000, medan arbetstillfällen och 
bostadsutbudet har minskat. Lågt intresse för företagsetableringar i kommundelen och enbart 15 av 106 företag är 
registrerade som arbetsgivare.  

Planeringen ifrån kommunen bör stå fast, och attman ej tar bort fungerande enligt ovan, om viäntligen får ett tågstopp 
till byn.  

Kommunikation, för att kunna bedriva verksamhet så krävs kommunikation. Gäller järnväg till Hässleholm. Fiber, sätt 
fart på IP-Only eller anlita annan aktör för fiber. Snart är ju koppartråden borta och då blir man ju ʺblindʺ i det digitala 

samhället.  

Att bo på landet är en utmaning i sig. Inlandet får inte samma förutsättningar som resten av kommunen.Ökande 
brottslighet och otrygghet.  

 
Vilka idéer och förslag har du på vad kommunen bör göra för att utveckla Knäred till att bli mer attraktivt? 

Ligga på om järnvägsstationen och hyreshus  

Att det satsas lite på att renovera och förbättra äldreboende, bygger fler hyresbostäder, järnvägen. Kanske lite 
evenemang så andra kommer och upptäcker Knäred. Fixa ett servicehus åt campingen så den får vara kvar.  

Förbättra vägarna  

Satsa på bättre bussförbindelser! Visa att Knäred är viktigt. Låt biblioteket vara kvar.  

Få igång tågstoppet i Knäred, som vi har blivit lovade så länge i flera år och där händer fortfarande ingenting.Och ha 
lägenheter till våra ungdomar, som det är idag så får de inga lägenheter för att ʺny ʺ svenskar går före. Vi har väldigt 
många i Knäred på både gott och ont.Rusta upp vår skola.Öppna fritidsgård.Få igång ljusslingan nere vid Lagavallen  

Först och främst måste tåget komma igång efter allt snack allt hade blivit så mycket bättre,bygga mer bostäder till 
våra ungdomar eftersom, alla lediga lägenheter blir upptagna av våra alltför många nysvenskar i byn,rusta upp skolan 
som är sliten av mycket barn,  

Sjukvård- att en sjuksköterska kunde kunde vara tillgillgänglig alla vardagar för alla invånare. Apoteksfilial. Utöka 
bibliotekets öppettider och göra den till en mötesplats med ett cafe som kunde skötas av de som är utanför 
arbetsmarknaden, ex nystarsjobb, med föresläsningar, bokprat, speakers corner, barn som vill uppträda, vernissage , 



bildverstad, det finns säker många ideer.för öppna lördagar el.dyl. bygga upp några permanenta torgstånd på torget 

för försäljningar en dag per vecka. Attraktiva sjönära tomter till försäljning. Bygga en båtplats/ brygga vid 
stationsområdet. Bygga servicehus vid campingen. Marnadsföra cykel och vandringsleder, naturguider på somrarna. 
Kvarnen är fantastisk och dess naturområde. Bygga bostäder, exempel på björlidentomten.  

Bevara biblioteket. Ta hit fritidsledare någon kväll i veckan. Ordna så tåget stannar.  

Ta fram tågen eller bättre bussförbindelser  

Järnväg, bostadsbyggande  

Mer pengar/energi till sjukhemet samt skolanBygga fler bostäderInte lägga ner/satsa mindre pengar då här i knäred 
finns fler företag om man jämför med tex Allarp. Lyssna på företagen.  

Ha ett samarbete med andra län och kommuner kring förskola, skola och skolskjuts, så att barnen kan få fler 
valmöjligheter av vilken förskola samt skola de kan gå i.  

Fixa buss och tåg . Belysning på våran slinga så vi oxå kan röra på oss när det blir mörkt. Halva är det ju belysning på 
. Fixa lite snyggt på infarterna till knäred och i byn . Göra vårat fina utomhusbad mer attraktivt för oss och turister 
som vi faktiskt oxå har gått om i knäred tex, öppet lägre på kvällar som ni har på inomhusbadet i Laholm . Ett 

utomhus gym .  

Mer kollektivtrafikKom igång med järnvägsbyggeVar rädd om landsbygden se till få hit apotek igen se till 
läkarestationen inte stängsHålla landsbygden vägarna mycket bättre är mycket undermåliga nu med stora farliga 
hålorSe till fiber byggs ut så alla har detVara mer närvarandeKanske plädera ut en kvaeterspolis som är här 3 till 5 

dagar i veckan så kan försöka få bort buset mer  

Bättre bussförbindelser med Laholm/Halmstad.Även bussar som går på helgerna utan att behöva beställa. Få igång 
tågtrafiken snarast.Behålla vårt bibliotek.  

Se till att alla ( gäller hela kommunen å Sverige) invandrare , ny svenskar eller vad vi nu skall får säga utan att bli 
klassad rassist. Måste köra sig att det finns inte bara gåvor man måste lära sig att det finns saker man måste göra.  

Snabba på tåget  

Tågstopp omgående Busstrafiken utökas Kiosk, Café nere vid den gamla stationen. Ungdomsverksamhet  

1. Kommunen måste under alla omständigheter fortsätta att driva biblioteksfilial i Knäred. Biblioteket kan bli navet för 

ett framtida kunskapscentrum/makerspace som drivs av medborgarna i och kring Knäred. 2. Kommunen måste 
utveckla och intensifiera dialogen med Region Halland så att vård- och omsorgsfunktionen drivs företrädesvis av 

stabila offentliga aktörer.3. Kommunen måste även fortsättningsvis satsa relativt omfattande medel på att utveckla 
Knäreds skola. Kunskap är vägen ur den ekonomiska stagnationen.  

Långsiktiga mål.  

Hållplats Järnväg, Nu.. inte om 2-3-4-? år, hur svårt kan det vara att få till en snabb, relativt enkel trafiklösning, se 
vad som fungerar och utveckla tågtrafiken utifrån det. Få fart på IP-Only  

Se till att förlägga vissa kommunala arbeten till Knäred om möjligt. Smedjebacken kan exempelvis laga mat till andra 

delar av kommunen i större utsträckning. Medverka till att rusta upp delar i Knäred som är eftersatt så att man inte får 
en negativ spiral med ett samhälle i förfall.Ge bidrag till att rusta upp slingor och vandringsleder i och kring 
Knäred.Knäred har en fin natur och den bör man lyfta fram.  

 
Vilka idéer och förslag har du på vad invånarna själva kan göra för att utveckla Knäred? 

Gynna ortens service, som handel och övrig service.  

Det görs rätt mycket redan av folket som bor i Knäred, det som behövs är ju att vi blir uppmärksamma av kommunen.  

Stötta en redan hårt arbetande samhällsförening. Använda sådant som redan satsats på tex området runt Kvarnfallet. 

Låna böcker på vårt fina bibliotek, delta i sammanhållande aktiviteter tex kvällar på Hotellet, cykelfesten och annat för 
att skapa en ökad gemenskap i samhället.  

Stanna kvar och bo här och vara rädda om vår natur , affär och skola.  

Vara rädd om det vi har så att vi kan göra bättre reklam för turistnäringen,att vi gynnar våra butiker i byn så inte dom 
försvinner  

Vi kan göra mycket, engagera oss i frågor som berör oss, se bara hur engagerade mönniskorna i byn blev när alla 
flyktingarna från syrien kom. Delta i evenemang som anordnas och i föreningsliv, där föds mycket gott, se bara hur vi 



har kommit igång med pickleball som fyller idrottshallen på kvällarna! Föreläsningsföreningen fyller bygdegården  

Engagera sig i föreningar.  

Tåg och mer saker att göra i knäred. Ni ska sluta med att lägga ner saker i små byar bara för att laholm är huvud byn.  

Vi gör hela tiden ngt se tidigare svar. Skulle denna frågan ställas till de som bor i centralorten Laholm? Knappast!  

Gemensamt komma med idéer för förbättringar. Ett forum  

Att besöka våra aktiviteter om det blir några . Vi gör redan mycket här privat . Försöker hålla liv i tex fotboll , vackra 

kvarnfallet där namn sitter på vem som har hjälpt till att sponsra .  

Får vi bara rätta styrmedel och pengar så finns garanterat vilja ibland knäredsfolk hjälpa till  

Café där alla åldrar kan mötas.  

Som ovan  

Mer engagemang i knäred  

1. Om kommunen bevarar biblioteket skulle invånarna kunna starta och utveckla ett kunskapscentrum/makerspace där 
människor kan diskutera nya lösningar på de utmaningar som Knäred möter. Dessa kan vara samhälleliga eller 

teknologiska. Kommunen behöver tillhandahålla en öppen lokal och bibliotekarien skulle kunna öppna och stänga i 
samband med bibliotekets öppetttider.2. Invånarna utveckla Knäreds bestående naturprofil genom att ge orten en 
uttalad miljöprofil. Klimatneutrala transporter med tåg kan vara ett första steg, men det är viktigt att Knäredsborna 
själva tar över initiativet.  

Vi har våra föreningar, som många är engageradei. Samtidigt har enkäts fyllt i tidigare med mångabra förslag, titta på 
den igen.  

Utveckla och marknadsför Samhällsförändringens hemsida mer.Den har blivit mycket bättre men hittas nog inte så lätt 
av turister och besökare.  

 
Vad skulle behövas för att gynna näringslivet i och kring Knäred? 

tågstopp, önskedröm fler arbetes möjligheter. Låta sjukhemmet få vara kvar. Skola barnomsorg får byggas ut och kan 
ge bra stöd till kommande generation.  

Bygg servicehus på campingen som är viktig för turismen i Knäred.  

Ett tågstopp så det blir lätt för alla att ta sig till ifrån Knäred.  

FÅ INGÅNG TÅGET ÄR DET ABSOLUT VIKTIGASTE  

Tågstopp gynnar näringslivet att etablera sig här. Stöd till de företag som vill satsa här.  

Bostäder och mer jobb. Aktiviteter för arbetslösa  

Järnväg ochbostäder.  

Aktraktiva priser.Bygga större bensinstation med möjlighet att tvätta bilen. Brukar bli en mötesplats för bilintresserade 
samt motorcykel åkare.  

Bättre kollektivtrafikBättre rykte  

Tåg och bussar . Arbetstillfällen butiker . Turism  

Mer stöd i vissa situationer med kunskap och ekonomi  

Fler industrier kanske.  

Bättre utbyggnad av internet tele m.m  

Bättre kommunikation, Buss, Tåg.Allmän upprustning av KWA 1 och 2 .Om det är privat ägt i dag så bör ägaren rusta 
upp lokalerna KWA 1, 2 är en skam för Knäred Bygg ut Coop Bemanning Bensin mack  

1. Att den utlovade bredbandsuppkopplingen snabbt kommer på plats både i och utanför Knäred. Detta är en 

likabehandlingsfråga, men även en företagsutvecklingsfråga.2. Ett kunskapscentrum/makerspace (se ovan) kan 
fungera som ett ställe där nya företagsidéer kan diskuteras och testas på andra. Kräver en begränsad kommunal 
insats.3. Ett mentorssystem där utflyttade Knäredsbor som har insikter i företagande återknyts till bygden som 
mentorer för unga företagare här. Kräver en minimal kommunal insats.  

Bra förbindelser, behålla våra samhällsfunktioner.  



Få fart på IP-Only, eller anlita annat bolag för fiber.hållplats järnväg, hur ska man snart kunna använda en fossilbil.  

 
Vilken typ av bostäder tycker du bör byggas för att bäst locka fler att välja just Knäred? 

Namn  Antal  %  

Enfamiljshus  9  47,4  

Radhus/parhus  14  73,7  

Flervåningshus  8  42,1  

Mindre lägenheter med stora gemensamma 

utrymmen  
6  31,6  

Annat (skriv vad)  3  15,8  

Total  40  210,5  

 

 

Svarsfrekvens  

86,4% (19/22)  

 

 
 

Annat (skriv vad)  

lägenheter som ungdommen har råd att bo i.  

Ungdomslägenheter  

Alla typer av bostäder behövs.  

 



Halland ska vara den bästa livsplatsen. Du som bor i Halland, när du ser dig omkring i samhället, vad tycker 

du fungerar bra eller inte så bra? Vad är viktigast för dig för att Halland ska vara bästa livsplatsen? 

Kommunikation och hälsovård.  

trafik förbindelser från lands bygden till stor orterna.  

Tågstopp i Knäred och Veinge hade varit kanon.  

Att tåget ska börja rulla mellan knäred halmstad så man kan lämna bilen hemma om man blir sugen på en öl eller två, 
ps vi ska ju värna om vår miljö mvh en som tror på byn KNÄRED  

Ska hela halland vara den bästa livsplatsen måste det finnas service i byn för invånarna.läkare, bvc, apotek 
sjukgymnadtik, tandvård osv Och bra kommunikationer, bygg ut beställningstrafiken.. vi vill ju vara här men också 
kunna ge sig in till stan för mat och kulturupplevelser!  

Bra kollektivtrafik. Fungerande fritidsgårdar med fritidsledare även på mindre orter. Främja föreningsliv. Fritidsgårdar 
och föreningsliv kan hjälpa barn och ungdomar att hitta samhörighet. Fungerande skola och vård.  

Tryggheten i samhället blir sämre.  

Försöka få igång sjukvården mer så de som är sjuka behöver vård och ekonomiskt stöd verkligen får det skall inte 
behöva hänga på anhöriga skall göra detta då blir det lätt anhörig blir också kanske sjuka och utbrända mer 
sjukskrivningar och mentala psykiska problem sätt in resurser och hjälp i tidigt stadie kanske vissa lagar behövs 

ändras på  

Det är viktigt för mig att lätt kunna komma ut i naturen och det tycker jag det gör här i Halland.Vi har både skog o 

strand i vårt landskap.  

Stora skillnader mellan kust och inland och otillräckliga insatser för att jämna ut dem.  

Att läkarvård, åldringsvård fungerar. Nyanländamåste erhålla samhällsinformation hur vårt landfungerar, för att vi ska 
kunna mötas.  

Vägar och kommunikation måste fungera. Man måste kunna köra på vägarna utan att bilarna går 
sönder.Mobiltäckningen måste förbättras även i inlandet.Alla måste ha möjlighet till en bra internetuppkoppling.  

 

 


