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Mötesdatum: 2019-09-18 Plats: Skottorpsskolans matsal Antal deltagare: ca 40 

 

Dagens mötespunkter 

• Välkomnande och introduktion (Reino Jacobsson) 

• Invånardialog/enkätsvar (Reino) 

• Trafik (Malin Bogren) 

• Förskola och skola (Monica Williamsson och Dan Hagström) 

• Samhällsutveckling, Haga mm (Linda Svederberg) 

• Samverkan Polis-Bevakning-Grannsamverkan (Bo Brink) 

• Byalagsinfo (Maria Petersson och Sara) 

• Sammanfattning (Reino) 
 

(Se även mötets bildspel och sammanfattning av enkätsvar) 

 

Välkomnande och introduktion 
Byalagets Christina hälsade välkomna. 

Landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson presenterade sig själv och närvarande tjänstemän Malin 

Bogren (trafikplanerare), Monica Williamsson (BUN:s projektledare Skottorpsskolan), Dan 

Hagström (Laholmshems projektledare Skottorpsskolan), Linda Svederberg (planeringschef). 

 

Reino redogjorde för kommunens övergripande styrning och ledning, kommunens och 

näringslivsenhetens uppdrag för landsbygdsutveckling, och den enkät och möten med 

byalagsrepresentanter som föranlett denna byalagsträff. 
 

Invånardialog/enkätsvar 
Det har kommit in 27 enkätsvar (inte 43 som felaktigt visades på mötet) varav de flesta i 

åldersgruppen 26-50 år. 65 % av respondenterna var kvinnor. 

 

Bäst med att bo i och kring Skottorp är närheten till E6 och natur med mera, följt av lugnt & tryggt, 

förskola & skola samt fint samhälle. 

 

Mest utmanande eller negativt upplevs främst vara dåliga kommunikationer. Men även saknad av 

affär och trafiksäkerhet upplevs problematiskt. 

 

Bland vad man tycker kommunen ska göra hade flest tagit upp kollektivtrafiken, utveckla 

aktivitetsmöjligheter, skapa central mötesplats, trafiksäkerhet och butikslokal.  

 

På förslag som invånarna själva kan bidra med att göra framkom ”ställa upp ideellt” tydligast. Man 

tyckte också att man kan bidra till att skapa aktiviteter och prata gott om platsen. 

  

Enkäten frågade också efter förslag som skulle kunna gynna näringslivet. Ökad tillgänglighet och 

fler samhällsfunktioner, mer industrimark och hustomter samt marknadsföring, nämndes mest. 
 

Trafik 
Trafikplanerare Malin redogjorde för hur Hallandstrafiken arbetar med och planerar 

kollektivtrafiken. Vi fick ta del av Hallandstrafikens mål och uppdrag samt statistik över antal 

resande på linjen 226 som bland annat visar att det i genomsnitt oftast är en-två personer som kliver 

på i Skottorp. 
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En sammanfattande ”hälsning” från Hallandstrafikens trafikutvecklare Carl Schalén, om vad som 

styr trafikplaneringen, förmedlades till mötesdeltagarna. Främst avgör resenärsnyttan, men viktigt 

är även anslutningar till andra bussar och tåg och tillgång till fordon (ett fordon har flera uppdrag på 

en dag). Och naturligtvis ekonomin. 

Som resenär påverkar man enklast genom att lämna sina önskemål och synpunkter på 

hallandstrafiken.se/kontakta-oss. 

 

Malin övergick till att prata om trafiksäkerhet och hur kommunen arbetar med det. Några åtgärder 

som beslutades: 

• Det råder en viss osäkerhet kring väjningsplikt i Skottorp och Malin lovade att ta med sig 

frågan och klura på eventuella åtgärder. 

• När det gäller skymd sikt åtog sig byalaget att ta fram en beskrivning av problemet och 

aktuella platser och skicka in till kommunen. 

• Förutom skymd sikt upplevs även andra trafikfaror, inte minst på leden genom Skottorp. När 

det gäller platser där Trafikverket är huvudman lovade byalaget att tillskriva Trafikverket. 

Reino erbjöd sig vara behjälplig vid behov. 
 

Förskola och skola 

Projektledarna Dan och Monica berättade om läget för om- och tillbyggnad av skolan. Det är ett 

stort projekt och prislappen beräknas bli totalt 164 miljoner kronor och vara klart december 2022. 

Tider för projektets huvudfaser: 

Fas 1, till och med januari 2020. 

Fas 2, januari 2020 till juni 2022 

Fas 3, juli 2022 till december 2022 

Mer och tydligare information kommer skyltas vid skolan och på andra sätt publiceras när 

projekteringen är tillräckligt klar. 
 

Samhällsutveckling, Haga mm 
Det planeras för omfattande och spännande förändringar i Skottorp. Planeringschef Linda visade 

översiktsbilder och berättade vad som är på gång. Haga förväntas skapa 250-300 nya bostäder, 

central mötesplats och ska ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv. Många personer blir inblandade och 

speciellt hoppas Linda att barnen ska bli delaktiga i processen. 
 

Samverkan Polis-Bevakning-Grannsamverkan 
Bo Brink informerade med stort engagemang om grannsamverkan och bevakning. Även om 

Skottorp upplevs tryggt är det inte helt förskonat från stölder och skadegörelse, därför behövs en 

aktiv grannsamverkan. Och det behövs ännu fler personer som engagerar sig. 

 

Byalagsinformation 

Byalagets Maria och Sara pratade om vad medlemskap i byalaget innebär och hur viktigt det är för 

en aktiv och levade bygd. 

Den 22 september arrangeras en historisk vandring och senare i höst en adventspromenad. 

I namntävlingen för nya lekplatsen (som förväntas börja byggas inom två veckor) segrade namnet 

Barnvallen. 

 
Obemannad butik 
I samband med att Reino avrundade kvällens byalagsträff undrade han om intresse för ett 

annorlunda butikskoncept – Lifvs – med obemannad försäljning. Företaget har vänt sig till 
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kommunen för att få tips på lämpliga platser att etablera sig på. Mötet önskade att Reino föreslår en 

etablering i Skottorp. 

 

 
(Anteckningarna renskrivna av Reino Jacobsson i samråd med respektive punkts föredragande) 

 
  
 


