
Landsbygdsdialog Ränneslöv 20200211 

 

Din ålder 

Namn  Antal  %  

- 15 år  1  5  

16 - 25 år  3  15  

26 - 50 år  7  35  

51 - 65 år  6  30  

66 -  3  15  

Total  20  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (20/20)  

 

 

 
Ditt kön 

Namn  Antal  %  

Kvinna  10  50  

Man  10  50  

Annat alternativ  0  0  

Total  20  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (20/20)  

 

 

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

Naturen runt byn och människorna i den. En ny och fin förskola.  

Liten by  

Att det är en liten by.  

Natur, lugn och ro, förskolan, Randerslund, vandringsstigar längs ån, kyrkans barngrupper,  

Lugnt område och nära till naturen. Umgås med grannarna och andra Ränneslöv boende. Trygghet i samhället.  

Naturen, lugnet o människorna.  

Man bor på landet och bra natur och fina områden till promenader och cykelvägar  



Våra barn har växt upp och gått i ränneslövs lekis och skola på den tiden. otroligt kär fröken som fått de att känna 

trygghet och alla har fått synas. En underbar natur som nu på senare år utvecklats med en mycket populär naturstig. 
Gemenskap i och med byalaget , hembygdsförening och fotbollsklubb  

Naturstigen  

Lugnet  

Nära till Naturen men ändå inte långt till stad och dess service...Bra sammanhållning tex. ett väldigt populärt 
Midsommarfirande.  

Lungt och skönt. Mycket natur.  

Naturen, att det är landsbygden, lugn och ro, känslan av att bo i en by (med grannsämja osv.)  

Naturen och lugnet. Gemenskapen i byn. Otroligt barnvänligt 😊  

Vi har fritidshus i området så vårt perspektiv är alla möjligheter som trakten ger med naturupplevelser vid havet, 
jordbruksmarkerna och Hallandsåsen.Vi använder oss av cykelvägar, golfbanan, skidbacken, simbassänger, 
fiskevatten och allt som området erbjuder.  

Lugnt läge med god gemenskap o nära till havet eller Laholm/Halmstad..  

Fin omgivning, skog, Smedjeån,naturstigen, fotbollsplan, utegym. Inte så många förfallna hus och byggnader.  

Lugn fin by där man tar hand om varandra. Bra läge till E20.  

Bäst är att det är en lugn och skön liten by. Bor strax utanför.  

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

Ingen affär och usel kollektivtrafik!  

* Pendla, åka kollektivtrafik* All service & dylikt, prioriteras till centrala Laholm. Byarna utanför centrala Laholm 
prioriteras inte.  

Bristen på kollektivtrafik  

Om man inte har tillgång till bil,  

Ingen butikerna eller krog. Behöver bil för alt.  

Brist på matbutik/kiosk.Naturlig samlingsplats.Bokbuss som kommer innan kl 16 ?  

Vi har ingen affär och måste har tillgång till bil  

Tiden som alla har så ont om. För gemenskap och engangemang. Inflyttning av yngre familjer och få sålt de 

kommunala tomter som finns då ungdomar inte får lån till att bygga här.  

Dåligt med cykelvägar mot Våxtorp. Ingen affär.  

Behovet av bil. Dåliga bussförbindelser  

Beroende av flera bilar i en Familj.  

?  

kollektivtrafiken, eftersom vi bor lite utanför själva byn, samt att utbudet på kollektivtrafiken överhuvudtaget är 
eftersatt. Det tar exempelvis många gånger orimligt lång tid att ta sig till stationen.Sedan saknas det en liten (eller 

gärna en stor!) livsbutik i byn (jadå, jag är medveten om problematiken..)  

Det kommunala underhållet. Tex. Trottoarer är igenväxta, asfalteringen undermålig, kommunala ytorna illa skötta.  

Den fråga som bekymrar oss och många som bor i trakten är dammen vid Värestorps kvarn! För oss är 
promenaderna utmed Smedjeån och naturupplevelsen vid dammen en viktig bit. Vi är medvetna om att det sker en 
översyn av länsstyrelsen av hur åarna ska utnyttjas.  

Inte särskilt svårt att bo här !  

Det finns ingen affär, bageri, skola. Som gör det lite bekvämare samt utgör en naturlig mötesplats för invånarna.  

Kollektivtrafiken för ungdomar. Träffpunkt för unga på deras villor.  

Kollektivtrafiken! Finns inte en chans att ta sig till arbete i Laholm.Saknar affär och bank naturligtvis.  

 



Vilka idéer och förslag har du på vad kommunen bör göra för att utveckla Ränneslöv till att bli ännu mer 

attraktivt? 

Bygga fler hyresrätter och renovera befintliga!  

* Bättre pendlingsmöjligheter. * Alla elever ska få skolskjuts  

Bättre kollektivtrafik  

Bygga enkla lägenheter till ungdomar och pensionärer. En affär vore bra att ha som håller ihop byn och man träffas.  

Utveckla bostäder med högre standard. Nya villa område edenbergavägen.  

Investera 10% av vad som satsas ute vid kusten (till alla byar i kommunen).  

Bygg flera lägenhet, så att vi kan bli gamla i ranneslov. Att vi får tillgång till dagligvaror tex. på Randerslund  

Bidraga till föreningslivet att vi kan samla till kul evenemang som ökar gemenskap. Kanske laholms boulen kan 
förlägga någon träning ute i byarna så fler lär sig och bra för hälsofrämjandet. Ha träffar nångång tillsammans som 
nu startat med landsbygdsutvecklaren. Förskolan har inte fått 30-skyltar på värestorpsvägen som gränsar tätt till 
förskolans staket. Stor tung trafik passerar där.  

Starta en affär  

Bygga ut cykelbanorna utöka bussturerna samt satsa på barn och unga.  

Satsa på Cykelvägar, framförallt mot Våxtorp.Samlingsplats för ungdommar.Bättre belysning vid 
Återvinningsstationen.  

Bättre kommunaltransport, mer avgångar.  

rent allmänt, förbättra kollektivtrafiken att det blir möjligt att ens överväga att åka kollektivtbättre vägar till byn. de 
vägar som finns är smala och många av dem är dåligt undrhållna.  

Ta tag i ovannämnda klagomål. Marknadsföra de tomter som är till salu och locka barnfamiljer till att bygga. 
Gatubelysning bör utvidgas i vissa områden. Belysning i barnens busskur.  

Sommaren 2018 var dammen nästan uttorkad och djur- och växtlivet påverkades negativt. Dammen växer igen och 
behöver muddras. Kan Laholms kommun undersöka möjligheten att söka bidrag för att vårda vattenmiljön vid 
Värestorps kvarn i Ränneslöv?  

Cykelväg Ränneslöv- Våxtorp hade varit en höjdare..Bättre belysning till/vid återvinningen..Ny asfalt Ränneslöv - 

Edenberga  

Förlänga naturstigen utmed Smedjeån österut vidare mot Smedjeområdet  

Se över nattrafiken till Ränneslöv från Laholm och Båstad. Förr kunde man åka anslutningstaxi från Laholm efter kl 
22.  

Mer gatubelysning på gatorna utanför byn. En bit iallafall. Det är ett stort promenadstråk på vägarna på kvällarna, 
och inte en människa syns förrän man är alldeles intill dem när man kommer i bil.  

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

Vi försöker med våra föreningar att hitta på saker för gemenskapen i byn!  

Finns redan engagemang i byn (Ex. Grannsamverkan, Ränneslövs GIF, Ränneslövs byalag och Ränneslövs 
hembygdsförening)  

Minska fördommarna och den inbygda rasism som finns i byn.  

Samarbete att starta en samlingsplats/byggnad.  

Anordna en pub/café/samlingplats för både ung o gammal.  

Vi har en fin Hembygdsförening som håller på med en bok om Ranneslov, där alla kan komma med förslag. Boulbana 
inte andvändes där vi skulle kunna träffas och har trevligt  

Byalaget har tacklat av lite igen tyvärr. Hoppas fler kan vara med i styrelsen så fler kan dela på ansvaret. Kul när vi 
tillsammans kan göra roliga träffar i byn.  

vet inte  

Delta i Evenemang som Föreningar och Byalag anordnar i byn.  



?  

vara mera ute och röra på sig, byn känns många gånger väldigt tom...  

Fortsätta att påverka beslutsfattare när de är på gång att dra in/ dra ner på olika kommunala åtaganden eller 
byggnader. Tex. när vi räddade förskolan kvar i Ränneslöv. Fortsätta vara en by där vi engagerar alla i trygghet som 

grannsamverkan, byalagets otroliga arbete med att göra det mysigt att bo här. Kanske få till en lokal som kan ge oss 

den glädjen som puben gav oss förr i tiden😊  

Kanske ännu flera byalagsaktiviteter så att mera folk blir engagerade...o kommer med ännu flera idéer..  

Förlänga naturstigen utmed Smedjeån österut vidare mot Smedjeområdet.  

Engagera sig i de få saker som det finns att göra i by. Tex tipsrunda, naturstig, boule osv.  

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

Fler bostäder!  

?  

Ta vara på entreprenörer med idéer.  

Att kommun även ser de som inte bor inne i Laholm. Ska man göra något så måste man ha tillgång till bil. Tillgång till 
affär och hårfrissa, fotvård för alla.  

I samband med någon föreningsträff så kunde förstagare i byn vara utställare. Och visa vad de gör och ev säljer.  

En affärslokal  

?  

se ovan angående vägarna, att de blir bredare och bättre skick.  

Är själv företagare i byn och upplev det som enkelt. Där i mot så kan vi fortsätta stötta idrott mm på olika sätt.  

Byapub  

Vågliga kreativa företagare som vågar satsa på nya verksamheter  

Fixa till ytskikten på våra vägar så att cykelklubben som flyttat till motet har möjlighet att blomstra och dra 
uppmärksamhet till byn och åsen och regionen.  

 
Ränneslövs byalag vill gärna höra dina åsikter om följande på byalagsträffen den 11/2. Har du förhinder att 

närvara på mötet skriv dina synpunkter här: 

Namn  Antal  %  

Naturstigen  15  88,2  

Cykelväg till Våxtorp  15  88,2  

Bostäder/tomter  10  58,8  

Byalagets infolappar  8  47,1  

Bypub  13  76,5  

Total  61  358,8  

 

 

Svarsfrekvens  

85% (17/20)  

 

 

 
Bypub  



Hade varit trevligt  

Det vore mycket trevligt! Saknar Ölunds veranda jättemycket!  

Olunds byggnad i byn  

Har funnits och var ett lyft för byn.  

Intressant fotbollslördagar och café söndag.  

Det vill jag ha  

Kul 👍  

JA!  

Lokal krävs.... absolut en saknad del av Ränneslövs gemenskap och trivsel  

Hade varit Guld....  

trevligt  

Trevligt!  

Byalagets infolappar  

Helt ok  

Info i Tidningarna  

Helt ok  

Lite lite händelser numera.  

Aldrig läst  

Bra  

Kanske lite få..  

bra  

Bostäder/tomter  

Bygg fler  

Enkla ungdoms och pensionärs.  

Planlösa villaområde edenbergavägen med högre standard.  

Säljklara tomter finns ju. Många av de äldre har flyttat ifrån kanske nu med renoverade pensionärslägenheter så 
kanske intresset blir högre att stanna kvar.  

Jättebra och fina tomter, behövs mer bostäder till yngre  

Om det ska bli fler tomter behövs ett välplanerat område i anslutning till byn, inte förtätning.  

igen vidare åsikt, men om, då gärna nära byn, att befolkningen inte sprids ännu mer och att byn tappar sin kärna  

Få banker att förstå Ränneslöv attraktion för barnfamiljer  

Finns.. borde kanske marknadsföras på nåt sätt..  

Cykelväg till Våxtorp  

Saknad  

Bra idé! Hade nog behövts  

Ja tack.  

Tillsammans med föräldrar med barn i skolans så skulle det bli en bra planering framåt. Skulle verkligen behövas.  

Det vill jag ha  

Bra ide för mycket folk i området!  

Hade varit bra. Driv gärna vidare.  

En absolut tillgång att knyta i hop byarna  

Farligt att cykla, gå eller åka moped på den smala, livligt trafikerade vägen.  

Ett måste - ingen vågar cykla som det är nu.. Dax att vakna kommunen  



borde prioriteras!  

Bra tanke. Skulle gynna cykelklubben som finns i motet.  

Ett måste!  

Naturstigen  

Fantastiskt  

Fantastiskt fin! Trevligt ställe att promenera på.  

Vacker. Fortsätt mot Smedjeåområdet.  

Utmärkt, utveckla båda sidan av Smedjean  

Alldeles underbar  

Tappar lite engagemang för lite folk i styrelsen mm  

Helt fantastik, underbar natur  

Ränneslövs stolthet som skulle göras längre...  

hur bra som helst! Kul att se hur den används och i vilket fint skick den hålls.  

Jättebra  

Positivt!  

Mycke bra  

mycket fin! bygga vidare på den mot Smedjeområdet  

Fler saker som händer på och omkring stigen.  

 
Halland ska vara den bästa livsplatsen. Du som bor i Halland, när du ser dig omkring i samhället, vad tycker 
du fungerar bra eller skulle behöva förbättras? Vad är viktigast för dig för att Halland ska vara bästa 

livsplatsen? 

Bättre kollektivtrafik på landsbygden!  

?  

Kollektivtrafik och möjligheter för barn att delta i fritidsaktiviteter. Många barn lever i utanförskap på grund av att de 
lever i låginkomstfamiljer. Om barnen inte inkluderas från start i samhället uppstår ett utanförskap som många 
gånger leder till sociala problem senare i uppväxten.  

+Omväxlande landskap+Köra bil på stranden - nedskräpning - dåliga vägar på landsbygden Fler cykelvägar.  

Utveckla Laholm som kultur stan med högre standard. Utveckla turismen. Förbättra krog och restaurang anbudet. 
Ingen ”drog handel” grönsaksbutiker, frisörer eller pizza kebab restauranger.  

När vi får ökad inflyttning, gemenskap och engangemang i byarna. Så stannar folk. Ökad och mer planerad 
kollektivtrafik önskas. Vi har så fin natur från strand till skog. Helt underbart att få bo här i Halland.  

Mindre invandrare  

Bra tågförbindelser till resterande landet. ʺMysighetsfaktorʺ typ, små samhällen med mycket grönska och charmiga 

hus med bra kommunal trafik och byaffärer.  

Över lag tycker jag att sjukvården fungerar mycket bra, i synnerhet när man blir ʺvidarebefodradʺ till 

sjukhus.Uppskattar också de olika naturskyddsområden och vandrings- och promenadleden som har byggts.  

Ta tag i nysvenskarnas tendenser att inte vilja anpassa sig till vårt sätt att leva. Laholm har allt för många exempel 
på individer som kommer bli stora bekymmer om inget görs nu. 2015 års misslyckade migrationspolitik kommer ge 

Laholm samma dystra resultat som vi hade 2011 om det inte stoppas direkt. Otryggheten ökar för våra var både i 
skol och offentlig miljö  

Gatubelysning måste ses över i Ränneslöv. Speciellt på slutet av Kristineborgsvägen vid återvinningen. Även 
belysning runt busshållsplatsen saknas. Mörkt när skolbarnen väntar på morgonen. På byvägen vid 
församlingshemmet finns två stora vattenpölar som skvätter vatten på trottoaren.  

Kollektivtrafiken behöver höja tätheten. När det är gjort finns det säkert fler som kan pendla via buss.  

 


