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Din ålder 

Namn  Antal  %  

- 15 år  0  0  

16 - 25 år  1  3,7  

26 - 50 år  18  66,7  

51 - 65 år  7  25,9  

66 -  1  3,7  

Total  27  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (27/27)  

 

 

 
Ditt kön 

Namn  Antal  %  

Kvinna  17  65,4  

Man  9  34,6  

Annat alternativ  0  0  

Total  26  100  

 

 

Svarsfrekvens  

96,3% (26/27)  

 

 

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

Skolan, dagis, fritids, närhet till skog o hav samt motorväg.  

Närheten till motorvägen, närheten till havet, närheten till skolan/förskolan  

Återstår att se då vi är nyinflyttade  

Närheten till barn o barnbarn.  

Lugnet  

Lugnt o närheten till E6an  

Närhet till motorväg vilket gör det lätt att ta sig överallt. På landet men ändå ʺcentraltʺ (geografiskt).  



Närhet till havet, Båstad station och motorvägen. Bra fördelning vad gäller hus, skola och industri. Spännande med 
satsningen på det nya bostadsområdet Haga.  

Närheten till allt. Till skogen, havet och stan. Lätt att pendla till jobb utanför kommunen.  

Nära E6an och cykelavstånd till havet.  

Närheten till havet och motorvägen. Mysigt samhälle.  

Fördelar-närheten till E6, havet och skolaNackdelar-ingen lekplats, ingen affär, inga bra 
promenadslingor/motionsslingor  

Liten gemytlig by, närhet till E6:an, bra cykelvägar till Laholm, Båstad, Mellbystrand.  

Det absolut bästa är att det finns en förskola och skola! Nära till motorvägen, underlättar vid pendlingen med bil. 

Lugn och trevlig by. Tomtpriser inte lika dyra som väster om järnvägen. Relativt nära till stormarknad.  

Ett litet samhälleEn bra pizzeria och bra blommsterbutik tyvärringen vanlig affär herrekipering finns oxså  

Lugnet & att man har nära till mycket.  

Bra förskola och skola. Närheten till havet. Bra cykelväg till Båstad. Närheten till Hallandsåsen.  

Närheten till E:6an. Lugnet och friden.  

Lugnet och närheten till havet, Båstad, Halmstad, E:6an och den nya tågstationen i Allarp.  

Närheten, ligger i ett attraktivt läge nära till mycket.Tryggt.Området har en vilja att satsa framåt.  

Litet tryggt samhälle men nära till allt.  

Bra geografiskt läge. Lugnt område med bra gemenskap.Närheten till havet.Det är en klar fördel att det satsas på att 

bygga ut skolan i Skottorp, tyvärr lite sent men ändå.  

Nära till motorvägen.Har skola och förskola. Lugnt i byn. Mer och mer yngre som flyttar hit vilket gör att ner 
barnfamiljer bor här vilket är kul för barnen.  

Fin skola Bor på landet så lungt och finnt  

Bra skola. Nära till Naturen hav/skog/landsbyggd Aktivt byalag vill utvecklas i rätt riktning Friheten vi bor på landet Vi 
är måna om varandra och vår byggd Man tar hand om sin granne !  

Gemenskapen i byn.  

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

Ingen Lokal butik/närlivs  

Att det saknas cykelbana längs marbäcksvägen. Att dagiset ska rivas INNAN det byggts ett nytt och att man ska 
behöva lämna barnen på annan ort när man jobbar åt andra hållet!  

Känner inte folket och långt till affär  

Att ha långt till matbutik.  

Att alla behöver bil. Bussförbindelserna funkar inte med skola/jobb  

Kommunikationen till Båstadststion hade varit så mera attraktivt o bo hör för fler pendlare o Skottorp kunde kanske 
tom ha em liten jourbutik då.  

Jag har inga direkta utmaningar men för den utan körkort kan jag tänka mig att det är problematisk då 
kollektivtrafiken är under all kritik, oavsett vilket håll man ska åt.  

Kommunikationen om man vill åka kommunalt. Bra med Båstad stationen, men det skulle vara fördelaktigt om en 

cykelväg planerades med kortare avstånd till stationen.  

Ingen närlivs. Ingen direkt sammanhållning utanför fotbollen. Bussförbindelserna finns inte riktigt längre. Det är 
omständigt att ta sig någonstans med kollektivtrafiken. Detta trots att tågstationen ligger så näre (Hemmeslöv). 

Satsas inte lika hårt i Skottorps som i grannbyn Skummeslöv vilket är en utmaning för oss som bor här, detta trots 
att skolan ska byggas ut. Man glömmer också bort landsbygden i Skottorp. Även landsbygden tillhör Skottorp och 
alltså inte bara tätorten.  

För dåligt med promenad/ jogging slingor. Mycket trafik på Strandvägen. Refugerna funkar inte utan folk kör fortare 
för att komma först. Väggupp? Ett under att det inte händer något för det är ju även mycket tung trafik som lastbilar 

och traktorer.  



Dåliga kommunikationsmöjligheter. Gäller bla buss.  

Att behöva köra och lämna barnen i vallberga på förskola trotts man valt att ha dem i Skottorp. Dålig kollektivtrafik 

till och från Skottorp. Måste alltid ta sig till skummeslöv för att leka på lekplats för små barn.  

Dålig kommunikation, ingen ordentlig lekplats.  

Trafikläget är under all kritik, både stora vägen genom byn och Marbäcksvägen bjuder in till fortkörningar. Trafikläget 
känns inte säkert och det är väldigt många barn som skulle kunna ta sig till fots eller med cykel till skolan men 
somdet är nu hade jag inte vågat släppa iväg mina barn själva. Vilket gör att det hade fått bli skjuts med bil varje 

morgon och em. Dåliga bussförbindelser till Båstad station.  

Det är svårt med förbindelser  

Lokaltrafiken är för dålig. Skolan är för liten. Ljudet av motorvägen .  

Det näst in till ständiga trafikbullret från E6:an. 90 % av dygnet låter trafiken väldigt mycket. En ständigt närvarande 
ljudmatta som är störande. Visst, vi som redan bor här har flyttat hit med den vetskapen. Dock har trafiken på 

motorvägen ökat markant de senaste 10 åren och där med bullret. Man blir knäpp i huvudet av att ständigt höra ett 
trafikbrus! Att kommunen tänker på när man skall bygga Hagaområdet. Är det värt att ännu fler människor skall leva 
i en miljö med ständigt trafikbuller? De 10 % man inte hör trafikbullret är när vinden ligger från öst, vilket inte 
inträffar så ofta. Ja man hör trafiken väldigt tydligt i hela Skottorp, så Hagaområdet kommer att påverkas även om 

det fysiskt ligger längre ifrån själva motorvägen. Mycket för att det är trafiken ner från Hallandsåsen som hörs. Mer 
trafik, även en utmaning med all tung trafik genom byn, Strandvägen. Mycket traktorer med släp, stora lastbilar med 
släp. Farligt för gående att ta sig fram bland tung trafik. Idag gäller högerregel genom byn. Den följs inte över huvud 
taget. De som kommer från sidogator till Strandvägen är de som stannar för dem som kommer på Strandvägen 
oavsett vilket håll man kommer ifrån. Inget problem egentligen för ʺallaʺ kör efter detta. Blir problem den dag då det 

är en trafikolycka, vem som skall bära ansvaret. Farligt att gå cykla på Marbäcksvägen. Smal/ingen vägren. 
Hagaområdet kommer generera mer trafik i byn.  

Dåliga kommunikationer - buss t.ex.  

Avståndet till kultur och mat av kvalitet då det inte går att ta bussen istället för att köra om man vill njuta av lite vin.  

Trafiken och ljudnivå på motorvägen.Kollektivtrafik  

Busstrafiken och aktiviteter  

Dåliga kommunal förbindelser / för få avgångar.Avsaknaden av en liten butik.Trafiksituationen i byn, höga hastigheter 

samt ej fungerande högerregel, samt vägbuller från E6:an. Saknaden av övergångsställen.Att utbyggnaden av skolan 
har tagit alldeles för lång tid att få igång. Trångt för barnen i skolan.  

Ingen livsmedelsaffärInga motionsspår  

Inte så mycket livsmedelsbutiker Ingen samlingsplats för oss ungdomarInga buss tilgångar  

Mycket dålig kommunikation inga buss förbindelser mellan Skummeslöv och Skottorp . Dåligt på landet bara få 
tillfällen /dag. Skottorp Laholm Finns inga övergångsställen i skottorp. Ingen säker väg för bar och ungdomar även 
äldre Många vägar som behöver underhåll. I Skottorp och på landsbygden Finns ingen matbutik . Kan inte vara lätt 
att vara gammal och inte själv kunna ta sig någonstans Dåligt med samlingsplatser. Finns inget för ungdomar att 
göra .  

Genomfarten genom skottorp, strandvägen. Det är mycket tung trafik och bilar som kör alldeles för fort. Det vore bra 

om farthinderna som finns i nuläget kunde ställas på en sida istället för en på varje sida. Om de ställdes på en sida 
skulle det bli ett tydligare farthinder. I nuläget kör bilarna bara rakt igenom utan att minska farten.  

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

Bättre kommunal lekplats, cyckelväg längs marbäcksvägen från kyrkan till stengodset. Lokaler för butik. 
Marknadsföra Skottorp som det barnvänliga valet med närhet till skola.Utnyttja gamla banområdet mitt i byn bättre 
som mötesplats med lek och grillning. Satsa på och hjälp Skottorps IF att bättra på idrottsplatsen för att locka mer 
barn och ungdomar dit.  

Sätta fart att bygga det nya dagiset INNAN dom river det gamla och därmed hjälpa föräldrar och inte stjälpa eftersom 
det är en bättre lösning än att flytta på barnen till en annan ort och rucka på deras trygghet! Bygga cykelväg längs 
med marbäcksvägen så det blir tryggare för alla gång och cykeltrafikanter och även bilister. Bygga en ordentlig 
lekplats! Fartgupp på vägarna omkring skolan innan det händer en olycka då folk kör som galningar! Sätta fart med 

utbyggnaden av skolan.  



Livsmedelsaffär  

Bygga lägenheter, serviceboende o locka intressenter till att slå upp livsmedelsbutik i nära anslutning. Vore lämpligt 

kring kring gården Haga utmed gamla E6.... tänk ett område med boende i alla åldrar, ”torg”för mötesplats m 
lekplats o parkbänkar.  

Behövs inte så mycket, men bussförbindelser som passar med tågen även tidigt/sent T.ex bussen från/till 
Skummeslöv skulle kunna utökas till att gå via Skottorp/ båstad station/Allarp så t.ex våra äldre ungdomar utan 
bil/körkort, kan ta sig till gymnasie/högskola , våra äldre kan ta sig till tex vårdcentral/affär utan att behöva beställa 
färdtjänst/be anhöriga. En liten närbutik/kiosk kanske.  

Kommunikationen med Båstadstatinon är nog det första.  

Farthinder i form av gupp på både Strandvägen och Marbäcksvägen, mycket tung trafik, smala vägar och inte många 

som håller hastigheten. Just Marbäcksvägen är riktigt otrevlig att tex cykla eller gå på eftersom där heller inte finns 
någon gång/cykelbana. Finns många barn längs den vägen och folk kör som galningar trots hastighet 40 och smal 
väg.  

1. Bygga cykelväg från Skottorp mot Allarp, dvs en kortare dragning en den som finns idag och leder till 
Skulleslövsstrand. Med er nya bostadsområdet Haga blir det viktigt att korta bed cykelvägen, och på då sätt stimulera 
till ökat tågresande.2.Ny inre kustväg, dvs fortsätta på den nyasfalteradedekan av Märgelvägen förbi fotbollsplan och 
kyrka, så lastbilar kan ansluta från både norr och söder. Stimulerar till fler industrier som växer längst motorvägen.3. 
Cykelväg från Skottorp till Hasslöv  

Skolan som är på gång är ett steg mot rätt riktning. Se till att där finns möjlighet för möten. Exv som i Hishults skola 
där det finns lokaler för allmänheten att utnyttja.  

Väggupp på Strandvägen. Bättre lekplats. Joggingslingor  

NybyggnationBättre bussförbindelserLättare för företagare att etablera sig.  

Stor lekplats för barn i olika åldrar med grillplats(väldigt många barn i byn). En pulkabacke. En motionsslinga. Bättre 
trottoarer genom hela byn. En tennisbanan. Använd gamla skolan till förskola och lågstadiet och bygg ny skola på 

Haga för mellanstadie/högstadie. Ett finare centrum i byn. En mysig park.  

Lekplats, bra slinga att löpa kring.  

Bibehålla förskola och skola i byn. Hade det inte funnits här hade vi förmodligen inte bosatt oss här heller. Bygga 
högstadie i Skottorp alt Allarp så inte barn behöver slussas ända bort till Våxtorp. Hjälp med att trycka på 
Trafikverket om att se över och förbättra trafikläget i Skottorp. Ett måste innan Haga byggs.  

Att skolan äntligen blir byggd det behöver inte alltid ta flera år innan något görs den skulle varit färdig för inflyttning 
innan detta läsåret började  

Tillgänglighet med trafik. Butik/affär/livs. Få ner bullernivån för då blir skottorp ännu mer attraktivt.  

Bygga bullervallar längs motorvägen och vid Hallandsås. Jo Trafikverkets ansvar. Men nån slags överenskommelse? 
Schaktmassor från Haga läggs som bullervall? Lite är bättre än inget. Göra en ny väg förbifart från Stora 
Strandvägen/E6:an till industriområdet/Pråmhusvägen så tung trafik försvinner från byn. Som det är i dag skllrar det 
i golv och fönster hos dem som har hus utmed Strandvägen. Ja fornlämningar... Trist att dagens människor skall lida 
på grund av forntida människors lerskärvor, för att man inte vill/kan/för dyrt att göra utgrävningar. Göra Strandvägen 
till en huvudled. Väjningsplikt från sidogator? Ändra farthinder på Strandvägen så att det blir tydligt vem som skall 

stanna och vänta på mötande. I dag är det en gissningslek. Ställ bägge ʺklumparnaʺ på samma sida så att det blir den 
som har farthinder på sin sida skall stanna och släppa mötande. Cykelbana på Marbäcksvägen. Tänka på vart man 
lägger infart till Hagaområdet. Som det är är dag är Janssons väg Franks väg för smala dålig sikt för att vara infarter. 
Vet att det planeras en, helt annan huvudinfart, bra! Men gör det även ʺomöjligtʺ att komma med bil från Janssons 
väg Franks väg in på Hagaområdet. Gärna cykelväg/gångväg in till Haga från Franks väg Janssons väg. I samband 

med Haga, asfaltera den grusväg som går fram till Plöjarevägen vid gamla järnvägsspåret/cykelbanan. Ev 
övergångsställe på Strandvägen? Om det blir så med blink som varnar bilister. Bättre bussförbindelser med Båstad 
och Skummeslöv/Laholm. Fler och tätare avgångstider. Som det är nu tar man bilen för att det är dålig flexibilitet på 
busstider. På något sätt göra att det fanns fler vägar/stigar att gå promenader längs med. I dag ganska få val. Tänka 
på det i Hagaområdet. Göra naturliga gångstråk, förbindelser mellan gamla Skottorp och Haga.Bygga en 
pumptrackbana för cykel i byn. Något som är roligt och attraktivt för barn och ungdomar att ha tillgång till. Främjar 

rörelse och träning.  

Skapa en mittpunkt/mötesplats i ʺcentrumʺ av Skottorp.  

Göra det lätt att etablera sig som nyföretagare som tex café, restaurang.  



Bullervallar/plank/växtskärmar all sorts ljudnivåreglering.Skate/bmx pumptrack eller betongpark.Övergångsställen på 
Strandvägen genom byn.Padelbanor.  

Göra busstrafiken bättre mellan Skottorp Laholm och även Skottorp Båstad tågstation. Väldigt viktigt för att Skottorp 
ska bli attraktivare. Både 226 och 225 borde svänga inom Skottorp. Vi hade behövt en bygdegård som man kan hyra. 
Ett poolområde hade varit bra. Det hade skapat en mer tillsammans känsla. Som både barn och vuxna behöver.  

Satsa på Haga området. Bygg en förlängning på Peter Möllers väg till Strandvägen för att slippa genomfartstrafik i 
byn.Bredda gångbanan längst med Strandvägen så att den blir trevligare och säkrare att gå på när man är ute med 
barnen.Bättre bussförbindelser till Båstad station, med flera avgångar så att man lätt kan pendla med tåg.En rejäl 
lekplats för barn i alla åldrar. Sandlåda gungor klätterställning för de små. Pumptrack för de äldre.Det vore bra om 
reglerna för skolskjutsarna gjordes om så att elever i skottorp kan åka med sina kompisar som bor i skummeslöv hem 
efter skolan. Det fungerar i andra kommuner så det borde gå även här.  

Livsmedelsbutik. Motionsspår. Skapa ett centrum i byn med ex park och lekplats. Bli bättre på gräsklippning och kan 
klippning så det ser fint ut i byn.  

Gör möttes platser där man kan hänga spela musik pch bara va uttan att störa byn för mycket BUSS tilgångar  

Hjälpa till med buss för bindelserna mellan Skottorp och Skummeslövstrand Och Skottorp/ Lahom. Snabba på bygget 
av skolan . Bygga ʺtungafordons vägen ʺbakom gröningen Se landsbygdens runt om som en del av Skottorp Vara 
lyhörd och tillmötesgående mot invånarna . Cykelväg mot marbäck ( planerad redan 1991.)  

Mer aktiviteter för ungdomar. Lekplatser, utegym, skatepark, fritidsgård med mer öppettider.  

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

På vissa gator i byn drar redan de boende sitt strå till stacken  

Sköta om hus och trädgård, ingen attraheras av en förfallen bygd  

Om alla sköter sina tomter/gårdar så ser det inbjudande ut. Riktigt så är det inte nu. Även vara delaktiga i byalaget o 

vara med o påverka. Prata gott om samhället o kommunen i stort.  

Att se till att politiker förstår vad invånarna menar.  

Alla som bor i byn kan föregå med gott exempel vad det gäller hastighetsbestämmelser.  

Viss intresse för när idrottsföreningen eller byalaget anordnar något. Engagera sig i byalaget eller grannsamverkan.  

Grillplats och lekplats. Utegym  

Starkare byalagGemensamma arrangemang  

Vara med och delaktig i byalaget. Hjälpa till med extra bidrag eller bygghjälp om det behövs till tillexempel lekplats.  

Engagera sig mera i byns hjärtefrågor och delta vid aktiviteter som anordnas.  

Det är svårt att få folk att hjälpa till grattis alla har fullt upp men byalaget försöker få folk att vakna och sammarbeta 

vi har fått många barnfamiljer i skottorp  

Ideella föreningar . Som tex nystartad innebandy förening. Lite mer roligare lekplatser för barn i alla åldrar.  

Bli medlemmar i byalaget och ta tag i olika projekt. -Bouleturnering, kubbturnering, anordna Skottorpsdag, 

gatuloppis, grillkvällar ect. Starta olika föreningar. Bygga en samlingsplats/grillplats centralt i byn.  

?  

Vara bra ambassadörer för Skottorp!  

Gynna de lokala handlarna och bönderna genom att handla lokalt.Våga satsa på egna företag.  

Ordna tipspromenader och bingo.  

Engagera sig i byalaget och föreningslivet.  

Skapa jippon och träffar tillsammans så gemenskapen bara blir bättre.  

Utte gym kanske  

Planteringar Grillplats Tränings /utegymnet  

I skottorp finns oerhört många eldsjälar som utvecklar skottorp på ett fantastiskt sätt. Tack!  

 



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

Möjlighet till lokaler för butik, café, restaurang o dylikt. Marknadsföra närheten till motorvägen.  

Mer lokaler att bedriva verksamhet i, marknadsföring om att Skottorp har bästa läget med tanke på närheten till 
motorvägen.  

Samhällsfunktioner, allt vad det innebär  

Fler som bor där.  

Allt som krävs är att man på ett lätt sätt kan ta sig till och från en plats. Är en plats ʺtillgängligʺ så växer den 

automatiskt. Vill man ha in ʺnytt blodʺ i kommunens utkanter så måste allmänna kommunikationer/skola/vård, 
omsorg fungera först.  

Inget svar  

Bygga inre kustväg för industritransporter som kan ansluta både från norr och söder.  

Utveckling av vägförbindelser och industrimark.  

Etableringsbar mark. Snabba och korta beslutsvägar med kommunen. Marknadsföring av kommunen.  

Tomtmark?! Samt bättre bussförbindelser till/från Båstad station.  

Enklare att få nya bygglov  

Bättre väg in till det nuvarande industriområdet så att trafiken kan gå direkt från E6:an till industriområdet, dvs 
förbifart, inte väg genom byn.  

?  

Svårt att säga.  

Satsa på Hagaområdet.  

Släpa tomter för att göra byn störe  

Skola och dagis väl utbyggt Bra bussförbindelser .Släppa tomter på Haga så folk har någonstans att bo . Lyhördhet på 

iddeer  

 
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? 

Test  

Barnomsorgen är katastrof och har så varit i många år, folk får inte plats med sina barn på närliggande förskolor, 
2019 borde politiker kunna tänka längre än näsan räcker! Fantastisk natur om folk hade brytt sig mer om att värna 
om den. Viktigast för mig är om den högre ledningen hade tänkt smartare och värnat lite om kommuninvånarna och 
inte bara kört sitt eget race.  

Ingen, då vi är nyinflyttade är dens fråga svår att besvara  

Bra skolor med bra pedagoger. Arbetsmöjligheter. Attraktiva företag. Tänker hållbart och långsiktigt. Ligger steget 
före.  

Stranden och närheten till skog  

Vi har lyxen att ha nära till både kust och inland, hav och skog. Naturen är en av Hallands stora tillgångar! 
Jobbmöjligheterna inte särskilt lysande för min del (tjänsteman livsmedelsföretag) så har fått vända mig söderut till 
Skåne för jobb. Tågpendling från sydhalland till norra Halland eller Göteborg tar alldeles för lång tid. Upplever att 
Halland värnar om sina företagare, glädjande då jag uppskattar lokala tjänster och produkter.  

Att det är lugnt & tryggt. Finns bra skola & närhet/tillgänglighet till aktiviteter för stora & små.  

Gratis buss för pensionärer hela dagen året om.  

Laholms kommun satsar för lite på skolan och vuxenutbildningen. Nybyggen och renoveringar görs för sent med följd 
att dyra paviljonger måste hyras in och utbildningar måste läggas ner när sparkraven kommer. Långsiktiga planer 
måste göra istället för att släcka bränder.Bra sjukvård, skolor och kommunikationer.Fortsätta satsa på att bygga ut 

inte lägga ner.  

Sjukvården funkar bra för mig och jag tycker skolan har mycket att jobba på platsbrist och integration.  

Kollektivtrafiken är viktigast i en liten by.  



Vi har fin miljö och bra kultur men inte så mycket för ungdomarna att göra  

Vi har stort utbud på boende Närhet till landet/ havet /skogen Mycket kultur/ historikHar dåligt ut bud av aktiviteter 

till Ungdomar ( Framför allt dem som inte är idrotts intresserade . )Dåliga buss förbindelser ut på landsbygden Vi har 
många fina städer och landsbygd Många företagare och lantbruk ger en levande natur.  

Ge skola och förskola mer resurser. Starten på framtiden börjar där.  

 

 


