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Landsbygdsdialog Hishult 20190903 - enkätsvar 

 

Din ålder 

Namn  Antal  %  

- 15 år  0  0  

16 - 25 år  3  7  

26 - 50 år  22  51,2  

51 - 65 år  10  23,3  

66 -  8  18,6  

Total  43  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (43/43)  

 

 

 
Ditt kön 

Namn  Antal  %  

Kvinna  23  53,5  

Man  20  46,5  

Annat alternativ  0  0  

Total  43  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (43/43)  

 

 

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

Naturen  

Det finns en mataffär i byn.  

Litenheten, lite folk, mkt natur att vistas i utan att stöta på folk hela tiden.  

Miljön nära till skogen , inte så mycket trafik så det går bra att cykla , bra att det finns en skola o dagis i hishult , bra 
att det finns en Ica affär och bank ,att det finns räddningstjänst brandkår , bra med alla småföretagare ,  

Fridfullt! Nära till naturen.  

Jag tror att bäst med att bo i hishult är naturen.  
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Främsta tillgången är att det finns en bank, ICA butik och bensinmack.  

Lugnt och inte så mycket turism.  

Naturen, lugnet, skola, bank, affär, nära till slätten och havet.  

Lugnt o skönt. Tyvärr är det så att enda gången kommunen bryr sig om Hishult är när dom ska ta in skattepengarna.  

Det är en mysig by där alla känner alla, skulle aldrig kunna tänka mig å bo någon annan stans.  

Naturen, gemenskapen  

Vi har det ganska lugnt och en fantastisk sammanhållning i byn.  

Det är ett mysigt samhälle där alla känner till alla! Affären och cafet är guld värt, vi behöver bara ett utebad, det är 

det enda vi saknar, hade vi fått ett utebad så hade bygden blomstrat ännu mera. Vi är ett samhälle att kämpa för ❤  

Naturen, gemenskapen och bygdekänslan  

Skola affär bank o bensinmack.  

Vackert och fortfarande ganska tryggt  

Skolan, fotbollsföreningen & gemenskapen. Nära till det mesta, Markaryd, Laholm, Ängelholm, havet som fina sjöar. 
Fin natur.  

Här finns vacker natur. Skola. Affär. Bank. Bokbuss. Konsthall. Företag, både små och stora. Bilverkstäder. 

Nöjesställe som Kvarnen i kornhult. Kyrklig verksamhet för barn. Fritidsgård. Engagerade människor! 
Hembygdsförening. Många barnfamiljer som håller landsbygden levande! Fotbollsförening! Mycket trevlig gemenskap, 
alla hälsar på varandra. Så länge man har bil så är det enkelt att ta sig till större orter. Närma till bad, både sjö och 
bassäng.  

Fantastisk miljö, ny skola/förskola med fantastiskt engagerade lärare, bra by-sammanhållning, trevliga människor. 
Starka ideella krafter (byalaget, fotbollsföreningen, idrottsförening etc). Banken, konsthallen och kvarnen. Osv. osv  

Naturen  

de är bra.  

Bra sammanhållning och engagerade bybor  

Lugnt , natur skönt , tro det om ni vill men nära till E4 oE6 Markaryd Laholm Ängelholm och Helsingborg . Härlig skola 
m.m.  

Bäst är naturen, gemenskapen och tillgång till samhällsviktiga funktioner. Detta finns främst pga av andan hos 
människorna som alltid fått ”slåss” för sina rättigheter.  

Lugnt läge med fin skola och de nödvändigaste samhällsfunktionerna så som affär,bank och brandkår.  

SkolaAffärenBankenLika nära till E6 som E45:an  

Lugnt o skönt samhälle  

Ica bank bensin service kultur och turistbesöksmål. Det känns så gemytligt med fin skola äldreomsorg och kor mitt i 
allt. Precis som det ska va. Jag är väldigt imponerad av lilla Hishult o allt engagemang de finns här.  

Nära till naturen. God sammanhållning. Fin stämning på förskolan och på fritidsaktiviteter  

Gemenskapen o lugnet.  

Gemenskap och tryggt närma till natur.  

Natur,lugnet.Tillgång nära till arbetsplatser Laholm, Markaryd, Örkelljunga. Bra priser på hus. Skolan har en fin 
utemiljö , men har blivit alldeles för liten. Skulle ha rivit Bikupan och bygggt förskola där , istället för att sätta upp en 

massa paviljonger.  

Bra miljö. Lugnt. Underbar natur.Trygghet.I mindre orter som Hishult hjälper man varandra  

Nära naturen, vacker omgivning. Nära till både Helsingborg, Ängelholm, hamnstad. Mindre ort som ger en trygg och 
familjär stämning i förskola/ skola och föreningar.  

Trivsamt och lugnt. Alla känner alla. Man hjälps åt.  

Samhörigheten,man bryr sig.  

Nära till natur, cykelturer utan att riskera livet.Promenader i skog o mark. Svamp- o bärplockning. Kört sagt friluftsliv 
men på privat initiativ.Att skolan finns här F- 6  
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Lagom stort, härlig natur, bank, Ica-butik, Konsthall. Sedan vår fina skola blev klar så har en föryngring skett i byn! 

Alla åldrar är det bästa för fin sammanhållning och aktiviteter..  

Natur, tystnad, kamratskap, samarbete med grannar och bekanta, vår lilla skola med fantastisk personal, livskvalitet, 
gemenskapen. Tur att inte alla inser hur härligt det är att på på landet i Hishult!Driftighet och företagsamhet präglar!  

Liten skola med fokus på barnen. Trevligt litet samhälle med bra gemenskap.  

Liten trevlig skola, mysigt litet samhälle  

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

Att ta sig från och till byn. Laholms kommun och hallands län satsar bara på dem största byarna/städerna som 
gynnar dem själva mest och där det bor flest invånare. Till exempel Hishult är en by som laholm inte bryr sig om, 

medans andra byar i kommunen får hundrarusentals kronor för att bygga fritidssaker.  

Att Laholms kommun kommer och förstör och försämrar Hishults intryck genom att tex bygga lägenhetskomplex i 
betong i en by med tillmestadels tegel eller trä.  

Bor man så här måste man kunna transportera sig själv. Detta i sig ser jag inte som någon utmaning utan det är ju 
ett medvetet val om man vill bo så här. Största problemet som jag ser det är att landsbygden utarmas och det satsas 

mindre och mindre skattepengar här ute i skogen. Politikernas dröm verkar vara att alla skulle vilja bo i tätorter så de 
kan ”glömma” oss ”lantisar” Vägnätet är ingen höjdare någon gång på året, dåliga vägar med mkt tjälskador som 
bara bötas i mer och mer. Under vintertid är det ofta långt mellan snöröjningsturerna.  

Lägenheter till unga o äldre , bussförbindelser jobb  

Dåliga kommunikationer! Dåliga vägar.  

KommunikationHishult ligger inte väster om Laholm  

Det fins bara en bus åker ock tillbaka till hishult  

Ambulans tar alldeles för lång tid vid ett hjärtstopp 16minuter och brandkår från skånes fagerhult tog 18 

minuter.Inget alls från Hishults brandstation och varför skall det finnas här då det inte används, kostar bara pengar. 
Tryggheten måste ökas för vi i hishult. Mer polisiär närvaro, gärna en lokal polis här. Det måste bli slut med 
narkotikapåverkade som kör avställda oskattade oregistrerade bilar och gör inbrott trots att folk är hemma. Önskar 
att det fanns fiber uppkoppling här i Hishult,IP-only lyser med sin frånvaro med sin utlovade fiberdragning i byn. Har 

väntat nu i 5år!  

Dåligt med kommunikationerna.  

Kommunikationer, arbetstillfälle.  

Dåligt med kollektivtrafiken..  

Att vi kommer sist på prioriteringarna inom Laholms kommun, det är så många vägar som skulle behövas göras vid 
men det tänker inte ni på som bor i stan för där har ni allt!  

Att bygga nytt på granhemstomten åt de gamla. Vägarna infalla väderstreck är katastrof.  

Att vi måste kämpa för det mesta för tex skola, förskola social service mm.Politikerna säger att hela kommunen ska 
leva, men ändå satsas det mycket mer på kustområden.  

Finns inget hinder, vi kanske mått bra av att ha högstadiet här. Liten högstadieskola hade varit skönt om barnen 
kunde välja, nu är de tvungna att åka t Våxtorp som är en ʺtungʺ skola.  

Kollektivtrafik/bra vägarFrågor kring för liten skola och förskolaTräningsmöjligheterLång väg till närmaste sjukvård  

Svårt att ta sej till o från om nan inte har bil.  

Kommunikation vägar å telenät  

Kommunikationen, kan inte ta sig någonstans utan bil. Att det alltid känns som man måste kämpa för att det ska få 
leva kvar eller att man ska kunna bo kvar här. Antingen för att skola/förskola hotas lägga ner och i nästa stund så har 
man inte en chans att få en plats på förskolan. Inte lätt att vara småbarnsfamilj och satsat allt på att bo här ute och 
så vet man inte om skolan kommer finnas kvar....  

Största utmaningen är att kunna ta sig till Hishult med kommunala kommunikationer, bussförbindelser är dåliga!  

Tråkigt med gamla hus som står och förfaller (bl.a. några hus mitt i Kornhult). Digital kommunikation (fiber eller 
4G/5G) är inte fullt utbyggt. Kollektivtransporter (bussar eller transport efter behov)  
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Dåliga förbindelser med lokaltrafik i samband med ökande bränskepriser gör det dyrt att pendla. Friheten för 

körkortslösa blir också inskränkt pga detta.Nordanåvägens hastighetsbegränsning hålls ej. Många farliga situationer 
uppstår när bilar kör i hög fart genom hishult, även omkörningar är vanliga. Extra farligt för mindre barn. Då 
poliskontroll inte är trolig skulle ett flertal farthinder behövas för att förhindra olyckor.  

vet ej  

Att någon vågs bygga bostäder på orten  

Att få kommunen att även titta inåt landetoch se hur mycket barn somföds och flyttar in här varje år. Redan nu bör 

man göra en plan för skolan som om några år är för liten.  

Dåliga bussförbindelser  

Dålig bussförbindelserVägarna är inte så braIngen vårdcentral.  

Dåliga kommunikationer  

Är väl isf avstånd till jobbmöjligheter  

Avstånden  

Bostäder, vägarna,  

Långa pendlings avstånd.  

Buss förbedelse för äldre , skolungdomar.  

Dåliga kommunikationer.Laholms Kommun glömmer ytterområdena,Det leder till sämre service  

Dåligt med kollektivtrafik för pendling. Både för arbetande och studerande.  

Svårt att få kollektivtrafik att fungera.  

Dåliga vägar.Lite mer aktiviteter,sånt som kommunen ordnar i Laholm vill vi också ha tillgång till.  

Att man måste ha 2 väl fungerande bilar i familjen.Att man saknar fler aktiviteter för barn o ungdomar.Att det saknas 
ett äldreboende med vettig hyra för ensamstående o sysselsättning aktiviteter för ʺ gamlagamlaʺ utöver vad 

väntjänsten gör.Använd ʺfyrklövernʺ för de äldre även ʺ Stengärdetʺ de kan behöva renoveras men är funktionella för 
äldre.  

Att vår by INTE ses av Laholms kommun! Vi har inte samma prioritet som exvis Knäred el Våxtorp! Helt GALET med 
att först bygga en ny fin skola i denna fina miljö och att sedan komma med förslag att den skall läggas NED! Absolut 

helt GALET!  

Kommunikationer. Barnen i Hishult är helt utestängda från aktiviteter som musikskola, andra sporter än fotboll pga 
att de inte kan komma till Laholm om de har föräldrar som jobbar heltid. Kommunens satsning på gratis simskola var 
jättebra, men eftersom vi inte har den på orten och ingen skjuts ingick var det ett litet hån mot Hishultsbarnen. Vi är 
många som arbetar heltid...Gymnasieungdomar i Kornhult och österut har mer än 6 km till bussen i Hishult och ändå 
har Hallandstrafiken ställt in den delen av ryggen. Borde inte kommunen erbjuda matar skjutsar då. Om jag förstått 
rätt så har man rätt till ersättning om man är mer än 6 km från skolan. Vad gäller om man är mer än 6 km från 
bussen?  

Långt till de flesta arbetsplatser och dåliga möjligheter att pendla. Vägarna är under all kritik vintertid.  

Dålig snöröjning  

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

Förbättra kollektivtrafiken. UtegymMer evenemang  

Ni kan börja med att sluta bygga fula lägenhetshus och jag vill gärna kunna spela tennis igen tack.  

Satsa på skolan/förskolan som blev ”urvuxen” ganska snabbt. Satsa på lägenhetsbyggen så att ungdomar har 

någonstans att bo utan att behöva skuldsätta sig med husköp. Låt oss som bor utan kommunikation värd namnet få 
göra högre avdrag på skattesedeln för att köra till jobbet. Kunna stötta och hjälpa entreprenörsandan för att få nya 
arbetstillfällen på orten samt behålla de här finns.  

Bygga lägenheter med träfasader , ( så det finns täckning för mobilen inomhus ). Sälja tomterna till billigare priser , 
sänk anslutnings avgifterna för vatten o avlopp,  

Bättre kommunikationer.Bättre underhåll på vägen till Laholm bla.  

Stötta byalaget  
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Jag träffade inte många folk i Hishult men jag tror at de är snälla  

Fler bostäder billiga hyreslägenheter och villor.Konditori och vårdinrättning hade varit bra.Kommunen måste bli bättre 

på att informera nyinflyttade vad som finns att göra (friluftsliv), ta tex fiskemöjligheter var nånstans det finns. Som 
ny i byn får man absolut ingen information om nåt. de äldre skulle haft nån aktivitet bingolokal eller nåt med fika och 
de yngre skulle ha en fritidsgård.  

Se till så att de obebyggda tomterna säljs. 1 krona/tomt, byggnation inom ett år och en dag annars återgår tomten.  

Bättre förbindelser med Laholm. Se till att företag etablerar sig på orten. Möjlighet att bygga hus/fritidshus runt 

Oxhultasjön/Smedjeån. Trycka på länsstyrelsen så informationen om Sjöboholms slottsruin blir bättre.  

Satsa mer på barnen som tex bygga ut skolan som dom byggde för liten. Lite framförhållning. Ordna så de äldre 
slipper flytta över hela kommunen när de inte kan bo kvar i sina hus  

Ni bör gynna oss mer, bygga ny förskola eftersom det kommer allt fler barn å flyttar hit fler barnfamiljer, ett ridhus 
hade ju aldrig varit fel, stöttat de som vill starta företag här.  

Äldreboende  

Nummer 1 är att inte lägga ner skolan - då kommer byn dö ut och inga yngre vill köpa hus och flytta hit.Man ska 

tänka miljövänligt men är det verkligen det att skjutsa skolbarnen långa vägar - som dessutom kommer få mycket 
längre skoldagar och inlärningen kommer troligtvis bli sämre.Se till så alla får fiber.  

Utebad, Hishult växer redan men det vi saknar är ett bad, visst sjöarna är superfina men att åka t Laholm lr Knäred 
är kostsamt, lägger hellre de pengarna på Hishult..  

UtegymExpandera skola och förskola, stora årskullar som inte kommer få plats..  

Fler bostäder. Fixa med fiber. Vägunderhåll. Bussförbindelser  

För det första bygga ut förskola/skola så att man kan våga bo här och få plats. I övrigt mer att göra. Tennisbanan 
saknar vi, var där mycket på somrarna innan. Utegym, sporthall.. För ungdomarna är det nog också någonstans att 
vara efter skoltid. Vi är en småbarnsfamilj utanför Norra Össjö och saknar lekplats inom rimligt avstånd. Kör ofta till 

Markaryd istället och passar då på att handla där. Hade gärna sett något närmre, finns många familjer kring Norra 
Össjö/Kornhult.  

Behåll skolan! Bygg för äldre, en-plans alltså! Många vill bo kvar! Öka kommunikationer till Hishult, fler tider att åka 

på alltså. Låt tåget stanna i Knäred och gör kommunikationer till/från Knäred! Ordna så att det fortsätter finnas 

vårdcentral och tandvård i Knäred!Låt landsbygden leva ❣️  

Säkerställa skolans framtid är det absolut viktigaste för byn. Många yngre flyttar hit eller stannar kvar, en skola är ett 
måste för en livskraftig by. Göra me reklam för Hishult med omnejd, både som turistmål men också ett ställe att 
bosätta sig på.... med fin natur, starkt föreningsliv och en hög livskvalité.... där det är enkelt att pendla till Laholm, 

Markaryd, Halmstad, Ljungby, Hässleholm, Ängelholm etc.  

Framförallt inte stänga ner skolor. Även skol och förskolmat ska tydligen vara under all kritik.Bra förhållanden på 
skola är största incitamenten för att göra en kommun attraktiv. Hur kommer det sig att privata förskolor klarar av att 

ha små barngrupper samt ordentligt bra mat, så mycket barnen orkar äta samt lagat av kock på skolan, medan 
kommunens förskola har stora barngrupper samt undermålig skolmat?  

Fler industrier, fler bostäder och fler affärer.  

Bygg en paddelbana utomhus. Eftersom vi har långt till de som ligger i centrala Laholm. Bygg nya fina attraktiva 
lägenheter. Gungor på tages park.  

Svårt inget svar  

Se över nedfarten till badplatsen vid Storesjö. Att ha en kommunal badplats som folk inte besöker pga dåligt med 

parkeringsplatser samt att får man möte längs vägen så kan den ena bilen bli tvungen att backa många meter är 
synd.Även satsa på padel och ett utegym, i förlängningen behövs även en ny gymnastikhall.  

Bygga större skola.Bostäder.Multiarena (padel,tennis,bandyplan,basket m.m)Rusta upp 
lekparken.VårdcentralTandläkare  

Bygga hyreslägenheterPaddelbanaUtegymRusta upp lekplatserLocka hit företag som kan etablera sig och ge 
arbetstillfällen  

Det går alldeles för fort på vägen genom samhället. Ordna så att det går långsammare med t ex ”bulor”.  

Fortsätta värna om skolan, kulturen, bönderna och småföretagarna.  

Buss till Markaryd  



6 

 

Bygga fler bostäder, se till att vi har bättre vägar. Ett utegym.  

Bygga ut skolan. Är där gott om plats på skolan kommer barnfamiljer direkt.  

Bygga 1- 2 planslägenheter vid Södra Tvärvägen / Krämaregränden . Närheten till affär. Helst in till  

Samma service för de som bor i Hishult som i Centralorten.  

Utöka kollektivtrafiken, bygga lägenheter/radhus så äldre och ungdomar kan fortsätta bo kvar i byn. Bevara 
hishultskolan som F-6.  

Inte lägga ner skolan. Bygga ett service hus (ålderdomshem) med 8-10 lägenheter för både ensamma och par. Sänka 
hyrorna för vanliga lägenheter med 1000 kr, så att 70 plus flyttar från sin hus och släpper dem till ungdomarna. 
Kustnära prissättning funkar inte på landet. Höj priserna där efterfrågan är stor och sänk där efterfrågan är mindre.  

Bygg bostäder.Nämn om att det finns mycket iHishult,natur,fiske,badm.m.  

Se ovan samt utöka utveckla allmänna kommunikationer. Påverka så fiber blir utbyggt snarast!SKOLAN måste bli 
kvar!  

Försöka sprida till andra hur bra det är att bo här! Därför bygga fler boenden, exvis radhus och nya hyreshus! Vi bor 
centralt, når Laholm, Ängelholm, Halmstad inom 45 min! Att slippa köer och känna trygghet är mycket viktigt! 

VIKTIGT att få nya innevånare och fler arbetstillfällen!  

Bygga lägenheter för att frigöra hus.Kommunikationer till Laholm. Kommunstyret måste börja behandla inlandet som 
likvärdigt med kusten. Bara för att vi valt inlandet (ja, vi har faktiskt valt det helt frivilligt och föredrar det framför 

havet eller lilla stan Laholm) så ska vi inte bli behandlade som andra klassens medborgare. Ser man till 
befolkningstäthet kommer vi alltid att komma sist. Liten ort på väldigt stor yta. Vi har massor med utländska turister 
på sommaren som älskar det vi har. Kommunen kunde gärna satsa på ungdomsjobb för att ge service åt dessa 
turister sommartid.  

Bygg ut skolan. Ha någon verksamhet för barn och ungdomar i hishult.  

Bygga ut skola  

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

vet inte  

Lyfta väck baracken som står på tennisplanen.  

Som alltid krävs det eldsjälar när det kommer till att få nånting gjort som inte innebär en lönecheck för utfört arbete. 
Jobb och familj tar mycket av den tid man har och kanske en och annan hobby. Byalaget är ju en jättebra kärna på 
orten, dock kvittar det hur engagerade och påhittiga medlemmarna i styrelsen är om inte vi ute i byn med omnejd 
ställer upp och visar något intresse när det anordnas något trevligt.  

Att vara mera aktiv på sociala medier o göra egna reklam om vad som händer i hishult o sprida informationen ,  

Tala med byalaget!  

De gör redan mycket utan hjälp  

I Hishult finns det inget gym.Transportmedel är mindre än andra området .  

Driva frågan om bättre kommunikationer.  

Skapa aktiviteter för småbarnsföräldrar och ungdomar.  

Gå hårdare åt på kommunen.  

Stärka gemenskapen än mer  

Vi gör redan allt, o vi växer..  

SamhällsträffarGemensamt göra utegym  

Invånarna är redan duktiga. Kommunen måste bidra.  

Tillsammans driva/bygga/underhålla tennisbana/utegym. Ett sätt att både aktivera befolkning och att umgås på ett 
enkelt och roligt sätt att kunna träna när man själv vill.  

Handla lokalt! Bygg och renovera! Engagerade sig i föreningarna. Vårda den natur vi har här! För fler barn!  

Fortsätta med ett starkt byalag och föreningsliv. Satsa på att försköna området, kanske ta över hus som förfaller i en 
förening för att renovera och behålla (behövs bidrag och andra medel för att det ska fungera).  
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vet ej  

Tycker invånarna gör mycket redan och alltid är engagerade.  

Våga starta företag bla.  

Invånarna idag gör redan tillräckligt, här finns oerhörd drivkraft. Ibland räcker de med mindreekonomiska bidrag så 
löser byborna det själva.  

Finns redan stort engagemang från många invånare i byn med olika aktiviteter spritt över året. Möjligt bättre 
uppslutning från invånarna när något anordnas.  

Händer mycket i Hishult genom ideella föreningar m,m men det skulle behövas fler som engagerar sig  

vara lyhörda om vad andra skulle vilja ha här och våga ta initiativ att lösa det isf.  

Tycker byalaget gör mycket  

Hjälpa till ideellt. Vill man ha förändring får man göra det själv.  

Hishult har ett bra byalag som är engagerad för bygden .  

Handla det mesta i byns affär.  

Vi har en del väl fungerande föreningar.Tycker vigör mycket redan.  

Våra aktiva i föreningslivet. När fibern finns ordna kurser i datorhantering o mobiltelefonhantering.  

Sprida hur fin vår by är!  

Vi gör otroligt mycket själv hela tiden. För min del görs det via engagemang fotbollsföreningen. Bästa sättet att bidra 
till byn är att engagera sig i någon av våra föreningar. Det ger mycket på ett personligt plan, skapar nätverk och ger 

mycket till byns invånare.  

Föräldragrupp i hishult  

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

vet inte  

Vet inte är inte prio 1  

Se svar ovan.  

Något större företag som ville satsa här så arbets möjligheterna blev fler  

Se tidigare allt.  

Det behövs fler inflyttade till Hishult.  

Förbättra väghållningen, även på mindre vägar. Modernisera elförsörjningen och motarbeta höga nätavgifter.  

Sänk priset för tomtmark för företag som vill etablera sig i Hishult.  

Mer stöd från kommunen.  

Fixa vägarna.  

Tjatig.. Utebad, Hishult behöver behålla folk på sommaren.. sen kommer näringslivet upptill det..  

Bostäder buss bättre vägar  

Kommunikationsmedel. Svårt att jobba här om du måste ha bil. Samarbete med markaryds kommun. Många som 
jobbar där och de har bra näringsliv.  

Kommunikationer!  

Digital kommunikation. Lätthet i kommunikation med kommun och andra myndigheter.  

vet ej  

Marknadsför den mark som är möjlig att etablera företag på.  

Svårt att påverka . Hjälp och utbildning för företagande behöver byggas på att personen ifråga är beredd att jobba 
hårt. Eventuellt ett kontorshotell.  

Svår fråga men en fungerande infrastruktur med bra väger och ex. fiber är nödvändigt.  

Bättre bussförbindelser.Fler bostäder  
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Bättre vägarFler bostäder  

En camping kanske eller ställplats för turismen. Annars är det väl att försöka tänka lokalt och gynna de som finns 

närma en.  

Möjligheter att pendla  

Vet ej.  

Näringslivet är en svår uppgift , har för dåliga vägar för alla tunga lastbilar. Helst vägen till Laholm.  

Företagsmark och lokaler.Förmånliga lokalhyror.  

större matbutik med bredare sortiment!  

Tänka på att inlandet också tillhör kommunen.  

Givetvis mer företagande.Men även att kommunen har tankar om att utveckla små orterna i kommunen.  

FIBER!Stimulera o hjälpa ungdomar till starta egenföretag. Stimulera till etablering av andra företag till 

Hishult.Äldreboende återuppstår med personal ger arbetstillfällen.Behåll för all del skolan! Och affären förstås!  

Fler boenden! Gärna radhus, tomter att bygga småhus på!  

Marknadsföring av den industrimark vi har så gott om. Infrastruktur i form av post och vägnät.  

Bättre vägar.  

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

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

Laholms kommun är väldigt dålig då dem inte ens med en massa pengar och uträkningar kan bygga en skola utan att 
glömma viktiga detaljer som till exempel ett materialrum till träslöjdsalarna.Och att bygga ett för litet dagis och som 
resultat av de göra den ny aslvalterade och nylinjerade tennis planen obrukbar då där numera står en barack.  

Djur och natur , så viktigt med lantbruks dagis tex, skolor i små samhällen tillgång till slöjdsalarna och gymnastiksal , 
tillgång till affär o bank på orten , ett äldreboende ,skola  

God äldre vård och sjukvård.  

Fungerar inte bra:utryckning ambulans, brandkår, polis. Viktigast: fler poliser och lokalpoliser snabbare utryckning av 

blåljuspersonal. Minska brottsligheten och fler läkarmottagningar. Bättre info om friluftsaktiviteter som fisket.  

Kommunikationerna bör förbättras. Se till så att det sedan länge beslutade dubbelspåret på västkustbanan blir 
verklighet. Se till så att järnvägen underhålls och se till så att den fungerar även i östlig riktning och tvärtom.  

Mer fiber till folket  

Fungerade sjukvård - framförallt akutsjukvården.Sätt in mer personal, så de stackarna som jobbar där får rimliga 
arbetsförhållanden och kan hjälpa patienterna snabbare.  

Halland är bäst! Bästkusten  

I hishult är det fortfarande ganska tryggt. Men dåligt med bostäder förbindelser och vägunderhåll.Laholmskommun är 
inte riktigt vad den varit vilket är synd då det ska vara lika tryggt för alla i ett samhälle. Bostäder och trygg vård. 
Trygga skolor med plats åt barnen i sitt hemområde i mindre grupper.Det finns säkert många som skulle kunna tänka 
sig att bo i lägenhet i hishult , frågan bör kanske ställas till dem som inte redan har bostad i hishult. med tiden och 
ålder finns det säkert också många som vill byta från hus till lägenhet. Men då är bättre förbindelser kanske en stor 

fråga. Så även en bra barnomsorg. Med detta kan det bli större möjligheter även för näringslivet att ta större fart.  

Svårt att ta sig med kommunikationsmedel mellan gränserna.  

Naturen är storslagen, närheten till skog och hav! Skolan!Beroende på var man bor: möjligheter till 
kommunikationer!Sjukvården!  

Halland är ett fantastiskt ställe att bo, med underbar kust och ett livskraftigt inland. Viktigt att fortsätta utveckla båda 
delar, satsa på sjukvård och skola.  

vet ej  

Bussförbindelser  

Halland är inte bara en kustremsa, ibland är de kanske bra att även titta inåt landet.  
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Det mesta fungerar bra så länge det är privata aktörer. När det kommer till kommunala förättningar så verkar det 

som om det slösas pengar på dåligt prioriterade saker. Vi behöver bättre och säkrare skolgång med fler lärare samt 
bättre sjuk och speciellt äldrevård.  

Tycker att skattepengarna rinner iväg på helt fel saker ibland och det är tråkigt att se  

Halland som län borde kolla på laholms kommun och efterlikna den. Man kan inte bara satsa på stadskärnan som 
man gör i tex Halmstad. Sen är det viktigt att vi är rädda om våra livsmedelsproducenter. Och gynnar och underlättar 
för härproducerad mat. Inte eko inte vego utan lokalt!  

Att det finns förskola och skola upp till årskurs 6. Utan det dör samhället. Kollektivtrafik som fungerar så ungdomar, 
äldre och personer utan körkort kan förflytta sig till tex Laholm där vårdcentral, tandvård, badhus, gymnasieskola mm 
finns  

Vet ej  

Att påverka så Resans taxichaufförer följer trafikregler!  

Dålig kollektivtrafik!&  

Bra vård och ingen skillnad på vård och mediciner som är tillgängliga Bara för att jag bor just i Halland mot resten av 

landet.  

Vården fungerar inte bra. Inte heller trafik på mindre orter. Dåligt vägnät.  

 

 


