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Mötesdatum: 2019-10-15 Plats: Hotell Freden Antal deltagare: 50 

 

Dagens mötespunkter 

• Välkomnande och introduktion (Jonas och Reino) 

• Invånardialog/enkätsvar (Reino) 

• Laholms Sparbank (Anna-Carin och Lars-Göran) 

• Gata/park (Linda) 

• Samhällsutveckling, kommunikation (Linda) 

• Camping, bibliotek mm (Andreas) 

• Kollektivtrafik (Reino) 

• Byalagsinfo (Jonas) 

• Sammanfattning (Reino) 
 

(Se även mötets bildspel och sammanställning av enkätsvar på www.laholm.se/om-

kommunen/landsbygdsutveckling/byalagstraffar/2019-10-15-knared/ ) 
 

Välkomnande och introduktion 
Byalagets ordförande Jonas Hellsten hälsade välkomna. 

Landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson presenterade sig själv och närvarande tjänstemän Linda 

Svederberg (planeringschef) och Andreas Meimermondt (verksamhetschef kultur och utveckling) 

samt Anna-Carin Jönsson och Lars-Göran Persson från Laholms Sparbank. 

 

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 22 enkätsvar varav de flesta i åldersgruppen 26-50 år. 45 % av respondenterna 

var kvinnor och 55 % män. 

 

Bäst med att bo i och kring Knäred är i särklass naturen, följt av fritidsaktiviteter, samhällsservice 

och utbud.  

 

Mest utmanande eller negativt upplevs främst vara dåliga kommunikationer. Men även att det 

generellt satsas för lite på Knäred. 

 

Bland vad man tycker kommunen ska göra hade flest tagit upp att tågstoppet ska påskyndas och 

därefter att bygga bostäder och renovera äldreboende och skola samt gynna aktiviteter/evenemang. 

 

På förslag som invånarna själva kan bidra med att göra framkom tydligast handla och uppleva lokalt 

samt ställa upp ideellt.  

  

Vad man tyckte kunde gynna näringslivet framträdde tågstopp och kollektivtrafik mest. 

 

Enkäten frågade också efter vilken typ av boende man tycker bör byggas och där blev det ganska 

jämt fördelat, alla typer av boende verkar behövas. 

Med en bild över kommunens lediga tomter i Knäred övergick ordet till Laholms Sparbank. 

 

http://www.laholm.se/om-kommunen/landsbygdsutveckling/byalagstraffar/2019-10-15-knared/
http://www.laholm.se/om-kommunen/landsbygdsutveckling/byalagstraffar/2019-10-15-knared/
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Laholms Sparbank 
Lars-Göran inledde övergripande med bankens inriktning och satsning på lokala kontor. Anna-

Carin redogjorde för regler och riktlinjer rörande lån och liknande för boende. 
 

Gata och park samt samhällsutveckling 

Linda berättade lite om pågående vägunderhåll på Lagaredsvägen, Skansen och Doktorsvägen, och 

gled över att prata om arbete med trafiksäkerhet och landade i den kommunala cykelplanen med 

ambition att minska bilberoendet med bättre förutsättningar för cyklister. 

 

Som planeringschef brinner Linda extra mycket för samhällsutveckling och de möjligheter som 

markarydsbanan kan innebära med tågstopp i Knäred och Veinge. Vi fick ta del av det tämligen 

färska ”Utvecklingsprogram för Knäred 2035” och hur det processats fram via olika work-shops 

och invånardialoger. 

Utvecklingsprogrammet fokuserar på Knäreds centrum, bostäder nära centrum och stationen, 

besöksnäringen samt stråk med bland annat gång- och cykelvägar. 

Framtiden har bara börjat och det ska bli fantastiskt spännande att följa utvecklingen med 

tågstoppet. Dock viktigt att ha i åtanke är att det gör sig inte självt, vi behöver alla hjälpa till med att 

skapa resultat av de möjligheter som tågstopp ger. 

 

Camping, bibliotek mm 
Inom den breda verksamhet som kultur och utveckling förfogar över finns mycket som engagerar 

knäredsborna, inte minst risken att kommunens besparingsmål ska drabba biblioteksfilialen. 

Andreas förklarade sitt uppdrag som verksamhetschef att utreda olika alternativ för att klara sin del 

av de aktuella besparingskrav som kommunens verksamheter har. Ett av alternativen är att stänga 

bibliotekets filialer, vilket skulle röra sig om cirka 800 000 kronor.  

Men det är sedan politikerna som beslutar, inte tjänstemännen. 

 

Andreas lotsade oss vidare i frågor kring servicehus på campingen, nedblåst belysning på slingan, 

problematik med Lagans översvämningar med mera. 

Med förhoppningar om återkoppling noterades följande som Andreas fick med sig: 

• Återinföra lördagsöppet på biblioteket 

• Undersöka möjligheter till ”meröppet” på biblioteket med tillgänglighetslösning utan 

ständig bemanning, att kunna öppna med lånekortet eller liknande 

• Reparera belysningen som blåst ner vid naturslingan 

• Önskemål om att få en stationär ljudanläggning till idrottshallen 

• Möjligheten att utnyttja den tidigare grusplanen för andra ändamål 

 

Kollektivtrafiken 

En av de allra tydligaste delar som lyftes i enkätsvaren var missnöje med kollektivtrafiken. Därför 

hade angelägna försök gjorts för att få någon representant från Hallandstrafiken att medverka på 

mötet. Dessvärre utan framgång. Men Reino hade dock fått information att förmedla om 

Hallandstrafikens mål och uppdrag, kollektivtrafikplanens komplexitet, resandestatistik för linje 

223 och en förklarande hälsning från trafikutvecklare Carl Schalén. 

 

Alla som har synpunkter på Hallandstrafiken uppmuntras att skriva det i deras kontaktformulär på: 
www.hallandstrafiken.se/kontakta-oss 
 

http://www.hallandstrafiken.se/kontakta-oss


 

Mötesanteckningar byalagsträff Knäred                   
 

 

 3 

Byalagsinformation 

Knäreds samhällsförenings ordförande Jonas presenterade sig själv, föreningens verksamhet och 

aktiviteter, hur man kan bli medlem med mera. (Läs mer på https://www.laholm.se/om-

kommunen/landsbygdsutveckling/byalagstraffar/2019-10-15-knared/)  

 

 

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

 
  
 

https://www.laholm.se/om-kommunen/landsbygdsutveckling/byalagstraffar/2019-10-15-knared/
https://www.laholm.se/om-kommunen/landsbygdsutveckling/byalagstraffar/2019-10-15-knared/

