
Landsbygdsdialog Skummeslövsstrand 20200310 

 

Din ålder 

Namn  Antal  %  

- 15 år  1  1,4  

16 - 25 år  2  2,7  

26 - 50 år  30  41,1  

51 - 65 år  16  21,9  

66 -  24  32,9  

Total  73  100  

 

 

Svarsfrekvens  

96,1% (73/76)  

 

 

 
Ditt kön 

Namn  Antal  %  

Kvinna  36  48  

Man  38  50,7  

Annat alternativ  1  1,3  

Total  75  100  

 

 

Svarsfrekvens  

98,7% (75/76)  

 

 

 
Vad tycker du är bäst med att bo i eller kring Skummeslövsstrand?  Vad är de främsta 

tillgångarna/fördelarna? 

Lugnet och stillheten(vintertid) men ändå nära till butiker och köpcentra.  

Nära till havet och stranden, skogen med motsionsslingor.Nära till Halmstad.  

Naturen och närheten till bad och skogÄven närheten till kommunikation är viktigt  

Nära till hav. Bra cykelleder.  

Lugnt, nära hav och skog. Svens livs  

Naturreservatet och havet. Nära till Båstad station.  



Lugnt och trevligt. Närhet till både strand och skog.  

Nära till natur, E6Lugnt område, trevligt på olika sätt vid de olika årstiderna. Bra förskola.  

Närhet till hav/natur, närhet till E6, närhet till Båstad, Laholm, lugnt, tryggt. Bra förskolor och bra att det finns lokala 
vårdcentraler (saknar dock MVC)  

MotorvägenBåstad jvg stationStrandenSkoskumsgårdenFrihetSvarvar eskogenRestaurangernaBryggan  

Naturen med havet, skogen och ängarna. Att enklare service finns i Skummeslövsstrand.  

Havet, nära till både Halmstad och Helsingborg, lugn och skönt.  

Naturen, stranden, havet, naturreservaten, svarvareskogen som den är, den äldre bebyggelsen, närheten till Båstad o 
Bjäre, lekplatsen (men 10 år försent...), nära till Skåne, Danmark o kontinenten.  

Tillgång till strand och bad. Möjlighet att komma ner på stranden med bilen. En förutsättning för att min lungsjuka 
pappa skall kunna bada i havet utan att behöva gå så långt.  

Havet och skogen. By känslan där alla hälsar!Flyttade dit för 1,5år sen och känner mig så välkommen. Ica, bageri, 
förskola och vårdcentral så nära och med restauranger. Nära E6. Nästa platsen att bo på!  

Syranden havet naturen  

Närhet till hav och natur samt goda komminikatiiner via Båstad nya station och närhet till orterna Laholm Halmstad, 
Ängelholm och Helsingborg  

Närheten till strand, skog, motorväg och järnväg.  

Nära till allt  

närheten till butik, motorvägen, sjukvård, vänner o familj o fin natur. Finns mycket aktiviteter för barn bla fina 
lekplatser, bvc o kyrkans öppna förskola.  

Stranden, skogen. Liten livsmedelaffär, bageri och pizzeria. Lekplatsen. Nya entréerna till stranden... helt fantastiskt. 
Bryggan..+++  

Närheten till skogen, havet och motorvägen. Stillheten och lugnet.  

Stranden, havet, skogen. Närheten till motorvägen och tåget.  

Havet och stranden. Närhet till det mesta.  

Stranden, gemenskapen och de bra kommunikationerna!  

Naturen, skogen, havet, stranden, närhet till staden, lugnet  

Havet. Den friska luften. Småskaligheten med närheten till både landsbygd och stad.. Rikt friluftsliv.  

Nära till hav och natur, bra pendlingsmöjligheter  

Närheten till havet och naturen.Tillgång till ett brett utbud av rekreation och fritidTillgång till kontinenten via en kort 
tågresa.  

Närhet till härlig natur och hav, samtidigt lätthet att ta sig till städer, man får allt.  

Närhet till havet Närhet till skog/natur  

Närheten till hav och strand. Det gynnsamma pendlingsläget med e6 och Båstad station i närheten.Affären, 
restaurangerna och den fina lekplatsen är också bra.  

Havet och stranden i orört och natuligt skick.  

Stranden och Svarvareskogen.  

Havet absolut och även att det är så nära Båstad!  

Närheten till havet och Båstad station.  

Bra service, ICA, bageri och restauranter. Fantastisk lekpark, ny brygga. Bra kommunikationer buss, närhet till 
Båstad station. Tennisstadion m m  

Trevliga bybor, nära till allt.  

Närhet till havet och lagom avstånd till både Halmstad och Helsingborg. Det är lugnt och det är trevlig omgivning.  

Tillgång till andra kommuners anläggningar via motorvägen, tyvärr har Laholm glömt detta.  

Naturen och lugnet, havet och skogen. Levande by med aktiva föreningar och företag.   



Stranden. Promenadvänliga grönområden.  

Nära till alt. Kommunikationer, natur. Tre naturreservat,skog,hed,strand,hav,inland. Aktivt föreningsliv. 

Möteslokaler.Havsvattenpool för simskola och vattenvana. Ny skola på gång. Samverkan Båstad Halmstad-Markaryd. 
Lokal handel Ica,bageri,korv o hamburgare.  

Bra att bo nära affär och busshållplats. Nära skog och hav.  

miljön bra mix skog åkermark hav nära till allt stranden och att man kan köra på den  

StrandenNärhet till e6, tar sig snabbt till andra ställe  

Tryggheten, stranden, järnvägen, motorvägen  

Närheten till havetLugnt och tryggt  

Närhet till strand och hav Närhet till Båstad, Laholm, HalmstadHärlig utemiljö med Hallandsåsen  

Närheten till havet. Närhet till större städer.Närhet till tågstation.  

Havet och stranden  

HavetStranden m möjlighet att parkera på strandenBjärehalvönE6  

Stranden, havet, skogen, affär, invånarna, nära till förskola och vård samt restauranger och sommarliv  

Naturen skog dyner hav naturreservat. Kommunikationer tåg motorväg gcv Lagom blandning badort året runtTrevlig 
kommun. Nära HD,Hbg,Köpenhamn.Nära Båstad hamn hovs hallar Hallands väderö. Föreningslivet. Skottorps 
IF.Skummeslöv o Skottorp växer ihop.  

Närheten till stranden och skogen.  

Havet, stranden och skogen.Den positiva utvecklingen för orten och trakten.  

Nära till allt , tågstation , motorväg , affärer , natur , bad , cykelvägar det mesta och att man får köra bil på vår 
enorm fina strand  

Närheten, till hav och ås, till kontinenten  

Nära till havet och en strand för alla.  

Nära till: hav, skog, motorväg, flygTrevliga föreningar, butik, vårdcentral, salonger mmLugnt och skönt m naturen 
runt knutet  

Närheten till allt såsom havet, naturen, kommunikation. Växande ort med många möjligheter.  

Havet promenaderna närhete till järnvägsstation kvartersbutik vårdcentral.  

Närheten till stranden och skogen !  

Havet och nära till naturen.Enkelt att trasig ut till E6.  

Havet, stranden, Hallandsåsen, skogen, närheten till mataffärer, nära till tågstation, nära till Båstad, nära till 

flygplats, restauranger, aktiviteter, utmärkta cykelvägar, läkarmottagningar,Sockerbagaren, utmärkt sophantering, 
tennisstadion, lekplats, boulebana, brygga, lugn och goda grannar.  

Närhet till hav, E6, Båstad  

Närhet till strand o hav samt skogen.  

Skummeslövsbadet, restauranger, mataffär, skogen  

Naturen, viss bas-service som affär, bageri, vårdcentral, förskola och bra skola i Skottorp. Kul att den äntligen byggs 
ut och fräschas upp! Nära till E6:an och nära till järnvägsstationen i Båstad.  

 

  



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

Den enorma förtätningen av området med tillhörande biltrafik. Fler vägbulor och övervakning av hastigheten i det 
kustnära området( väster E6)  

Jag har inga problem eller svårigheter med att bo i Skummeslövsstrand, flyttade hit 1998 och allt har väl bara blivit 
bättre kan jag tycka.Det går snabbt att ta sig någonstans med bil och närheten till Båstad nya station har ju verkligen 
lyft det hela.  

Ser inga svårigheter.  

Tryggheten  

Vattenförsörjningen på sommaren.  

Att ta bort campingen på stranden  

Bussarna går för sällan och är dåligt synkade med tågen som avgår från Båstad station. Dåligt utbud för barn som vill 
vara med i någon typ av idrottsförening vilket då innebär mycket körning för mig som förälder.  

Inga svårigheter. Kanske att nybyggnadstakten lugnar sig en del, utom Álvaro.  

Begränsat med platser till förskola, dåligt med aktiviteter för barn i Skummeslövsstrand. Jobbmöjligheterna i 
närområdet är begränsade för vår del (jurist/ekonom)För lite allmänna transportmedel.  

För lite möjlighet till allmänna transportmedel, för lite/dåliga aktiviteter för barn (och vuxna), för litet utbud av tex 
mataffärer, restauranger, frisör, skomakare, kemtvätt etc. begränsade platser till förskola och skola. Begränsade 
jobbmöjligheter i närområdet för akademiker (jurist/ekonom)  

BensinmackBankomatPost  

Finns ingen skola F-9 samt att kollektivtrafiken till Båstad station inte synkar bra med tågavgångarna.  

Dåliga kommunikationer både till Båstad station och Laholm/Halmstad på kvällar och helger.  

Den ständiga konflikten kring stranden och kommunens oförmåga/ovilja att ordna ordentliga parkeringar o bra 
tillgänglighet utan att offra stranden åt biltrafik, vildcamping, buskörning etc.Det förgiftar stämningen mellan 
invånare. Det finns lagar o regler att följa! Det går att lösa med lite respekt för lag och ordning, lite kompromissvilja 
etc.  

Balansera tillgänglighet till strand och bad med naturvärden. Vilka inte är motsatser till varandra utan skapar 
tillsammans förutsättningar till en attraktiv kommun som sticker ut.  

Då skola och fotboll är i Skottorp hade jag gärna velat ha vajerräcke mellan väg och cykelbana för att låta barnen 
såsmåningom cykla själv emellan. Övergångarna från infart och påfart från E6 är obehagliga om barnen skulle cykla 
själv.  

Långt till butiker  

Litet utbud bio teater och övrig kultur  

Osäkerhet om utveckling av nya områden. Risk för överexploatering.Stor nackdel att skolbarn behöver åka till 

Skottorp och ännu värre i högstadiet att åka till våxtorp  

Saknar bensinmack  

Skola... varför bygger vi inte den nära stationen för att få större utvalda av kompetenta lärare och enkla förbindelser 
att pendla.  

Avsaknad av skola i Skummeslöv. Avsaknad av utlämningsställe av paket. Bättre butik i centrum.  

Inget gångavstånd till någon skola. Utlämningsställe av post/paket.  

Bilkörningen på stranden.  

Tystnaden på Vintern, prisnivån på hus..annars inga direkta utmaningar  

Skola finns ej i närområdet. Stor inflyttning med många barn men kommunen har inte hängt med gällande varken 
lågstadium, mellanstadium eller högstadium. Skottorpsskolan byggs äntligen ut nu men tills den är klar är den 
proppfull av elever. Högstadium behöver byggas i Skummeslövsstrand för att möta elever från det växande Hasslöv, 
Skottorp och inte minst Skummeslövsstrand. Planeringen måste gå igång genast. Våxtorpsskolan är gammal och 
sliten samt kan ej täcka kommande behov. Ej heller rimligt att så många elever måste åka skolskjuts från kusten till 

Våxtorp.  



Behovet av att köra mycket bil för att ta sig till inköp och avktiviteter. En hög ålder på många åretruntboende som 

har behov av mindre billiga boenden med service. Att kombinera sommarboende med permanentboende utan att 
Skummeslöv förlorar sin charm som ʺbadortʺ.  

Båstad tågstation ligger nära och bra men tyvärr ”straffas” man av Hallandstrafiken för resor i Halland eftersom det 
är en länsöverskridande resa. Det behövs tex både sommarkort i Halland och Skåne för att åka tåg från vår närmsta 
tågstation in till Laholm.  

Att det saknas en skola för barnen.  

Inget som är svårt, Skummrslöv utvecklas upplever jag, det som är tråkigt är att inte Mellbystrand följer med i 
Skummeslövs utveckling och känns som det förfaller .  

Utanför samhället med tanke på jobbutbud, affärer, restauranger, bra och internationella skolor, jobbutbud för 
ungdomar på café/restauranger etc.  

Det är värdelöst att barnen ska bussas till Våxtorp för att gå i högstadiet. Det borde finnas elevunderlag för ett 

högstadie på närmare håll.  

Trafiken på Södra och Norra kustvägenUtfarterna som från tomterna är farliga.på gtund av den täta och snabba 

trafiken.  

Att biltrafik är tillåten på stranden. I juli är det som en stor parkering. Farligt för alla små barn.  

Inte så mycket affärer så på sommaren är de lätt att man åker här ifrån för de är tråkigt utan shopping även inte så 
mycket aktiviteter som lag (man måste åka längre för t.ex handboll)  

Har inga bekymmer  

Kommundelen växer, offentlig service typ skolor och även möjlighet för äldre att bo kvar i Skummeslövsstrand  

Ingen större utmaning.  

Här måste jag säga kollektivtrafiken. Den måste utökas. Man måste kunna åka tåg och att det sedan finns anslutande 
buss vid Båstad station även efter kl 19:40 på kvällen om man ska åka till Allarp/Skummeslöv. Det kan vara så att 
man jobbar kväll i Halmstad eller söderut, kanske är ute och äter och ska hem kvällstid så finns det ingen buss att ta 
när man åkt tåg till Båstad eller Laholm för den delen. En del har inte bil och det kan göra att det inte är så attraktivt 

att bo här om man inte kan ta sig hem.  

Laholm kommun glömmer bort att det bor medborgare i Skummesslövstrand, mycket av samhället behöver en 

uppsving både med Kustnära Skola, kustnära äldre boende, sport anläggningar som belysts motionsspår, idrottshall 
till föreningsliv, underhåll av vägnät, etc etc.  

Ser gärna ett bättre samarbete över kommungränsen mot Båstad. Tillexempel vad gäller skola och tåg/buss. Sluta 

förtäta området, vi behöver ha trevliga grönytor i byn.   

Att hitta en kompromisslösning som de flesta ställer sig bakom då det gäller bilarnas vara eller inte vara på stranden. 
Arbeta tillsammans för att utveckla den fantastiska stranden.  

Behövs mer aktiviteter till barn o ungdom. Paddel.Pingis.idrottshall. Utegym på strand o äng.Stranden tillgänglig för 
alla även äldre och de med funktionsnedsättning.Glädjande inflyttning av barnfamiljer. Vinteröppna wc.Snygga till 
befintliga. Omklädningsrum. Snygga upp entrén till stranden. Bygg ut o Säkra Skoskumgården. Säkra fd Hedhusets 

byggnader för ca 6000 nyinflyttade. Allaktivitetshus. Pingis ,paddel,tennis på bef asfalt. Omklädning,duschar fins. 
Möteslokaler. Husbilsparkering. Hyr ut befintliga lokaler.  

Blåst och ödehus är utmaningar i Skummeslöv.  

Finner nästan inga nackdelar. Skulle vara mer gatubeysning.  

Att se på när närmiljön blir förstörd av allt ʺutvecklandeʺför mycket byggnation, det får räcka nu!negativt att 

åkermarken minskar tex vid motorvägen och kyrkansvårt att se detta skestoppa den planerade campingen därvi har 
väl tillräckligt med campingar redan?  

Svårt att ta sig till skolan(osbecksgymnasiet), svårt att ta sig till andra kompisar i kommunen då de är en stor 
kommun med lite kollektivtrafik. Lite att göra på helger  

Långt till skola (högstadie/gymnasium)  

Ser inga svårigheterVintertid är det mörkt och tyst när inte sommargästerna är här.  

Finns inget  

Dålig gatubelysning på gångar som inte ligger vid stora vägar. Inbrott!  



Välkomna och ta hand om nya invånare.Allarp får inte bli en sovstad.Behålla stranden tillgänglig för alla, 

parkering.Behövs ny skola Allarp. Samlingslokal.  

Kommunikationer till och från arbete då de flesta av oss arbetar på annan ort.Kommunikationer till barnens 
aktiviteter då fåtalet aktiviteter sker i Skummeslövsstrand.  

Den låga närvaron, lite aktiviteter och mörka vinterperioden. Bristen på gatubelysning förstärker.För litet utbud av 
aktiviteter för barn och ungdomar.Att känna stolthet att bo i Laholms Kommun efter ʺalla turer i Stadshusetʺ.  

Skummeslövs största utmaning är att gå från fritidsboende till ett samhälle med den service , vägar belysning m.m 
som kräva av ett större samhälle  

Mörkret under höst-vår, november-februari samt att det är illa ställt med gatubelysning.  

Att folk inte håller hastigheterna i samhället. Att flera vill att stranden ska stängas för biltrafik då vi tycker att 
stranden ska vara tillgänglig för alla.  

Att ”någon” vill förbjuda biltrafiken på stranden, fullständigt galet. En tillgänglig strand för alla är 
skummeslövsstrands signum Det saknas en samlingslokal(skoskumsgården är liten och ingen vet riktigt hur det blir i 
framtiden.  

Att någon/några försöker stoppa biltrafiken på stranden. Har funnits i alla tider.  

Vet inget  

Biltrafik på stranden, dåliga och för få bussförbindelser, avsaknad av gym, blåsten, förbud som inte efterlevs.  

Närhet till utmanande jobb.  

För lite kollektivtrafik, finns lite att göra för ungdomarna.  

Dåliga förbindelser med kollektivtrafiken Tex inga förbindelser till stationen i Båstad på helgen  

För en barnfamilj med två vuxna är det svårt att klara sig med bara en bil.  

 

  



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

ännu mer attraktivt? 

Vi har allt vi behöver med matvarubutik, bageri och pizzerior. Fortsätt slås för att vi gamle får ta bilen ned till 

stranden. Enligt gammal hävd(likt samerna och sitt område) tar vi bilen till stranden.  

Byt ut Välkommen till Skummeslövsstrand-skylten. Den ser inte speciellt inbjudande ut alls, alldeles för liten och för 
gammal.  

kämpa för att behålla bilparkeringen på stranden som den är nu.  

Bättre belysning i AllarpSaknar en anpassad lekplats för alla barni Allarp  

Få en lösning på diskussionen om bilkörning eller icke bilkörning på stranden. Lösning? Begränsa 
parkrringsmöjligheterna på stranden(parkeringar endast vid nedfarterna), bilförbud efter 21.00(för att få bort 
övernattande husbilar), stänga några av de nuvarande nedfarterna.Stänga stranden helt för bilkörning anser jag är 
omöjligt så länge det inte finns några andra parkeringsmöjlighet i närheten. Vid en bilfri strand skulle det bli KAOS på 
gatorna närmast havet en solig sommardag.  

Skaffa politiker, och tjänstemän, som har lite kött på benen och som inte agerar rakt ut i det blå!Ordna en asfalterad 
parkering i Skummeslövsstrand, så folk kommer till vår fina brygga, om nu inte bilar får köra på stranden. 
Någonstans måste dom ju parkera, om inte bryggan ska vara byggd till ingen nytta!  

Ta bort camping på stranden och gärna ta bort biltrafikUtveckla utegymmetBevara den skog som finns kvar  

- Bygga en grundskola - Bygga en idrottshall och /eller fotbollsplan så att olika typer av idrottsföreningar kan etablera 
sig - Uppmuntra till att folktandvården eller privat tandläkare etablerar sig  

Bygga högstadieskola i området Skottorp/Skummeslöv.Äldreboende bör byggas vid kusten.Anlägg elljusslinga i 
Svarvareskogen, ca 2,5 km.  

Lite mer planteringar och ombonat i området.Fokusera på att utnyttja stranden mer. Ett trevligt exempel är att ha ett 
mattorg på stranden där Food trucks kan ställa upp vagnar och sedan anlägger kommunen en gemensam yta med 
bänkar stolar under enklare tak. Inspiration från ex. Hornbaek i Danmark, trevligt och inte förenat med stora 
kostnader för kommunen. Spärra av vissa områden för trafik och samla bilarna på anvisade parkeringar på stranden 
för att minska belastningen.  

Hålla snyggt och ordning på gator, cykelvägar och gångstigar (helt och rent, blommor och planteringar, 

belysning)Uppstyrt på/vid stranden; ställe att byta om på, toaletter, angivna parkeringar, möjlighet att ha 
restauranger/café på/vid strandenMer reklam/PR för just skummeslöv som ort. Ortskylt? Fler och uppdaterade skyltar 
för tex de olika bostadsområdena i skummeslöv, stranden, slingorna i svarvareskogen/de andra 
skogarnaIdrottshall/aktivitetshus för inomhussporter och andra aktiviteter (gymnastik, dans etc) med 

fotbollsplan/padelyta eller dyl för utomhussporterSkola!  

Utöka belysning på gång o cykelvägarBibehålla biltrafik på strandenKorsningen inre kustvägen/stora Strandvägen 

borde hastigheten vara 40 km/timme istället för som nu 70 km/timme, och en stor kraftig belysning som belyser 
korsningen vintertid,Bättra på stopplinje samt tydligare stoppskyltar, belister stannar inte idag  

Skola och en idrottshall hade gjort Summeslövsstrand väldigt mycket attraktivare för barnfamiljer och enklare för 

invånarna att skapa föreningar som kan aktivera barn, ungdomare och vuxna i alla åldrar.  

Bygga en ny och fräsch skola.Inte ändra detaljplaner så att vad som helst kan byggas när det ikte varit så från början 
(Allarp).  

Gör i ordning ordentliga slingor i skogen och fixa ett el-ljusspår.Ordna en bra högstadieskola för alla barnen väster 
om E6.Sköt gatlyktor, vägskyltar etc som står snett o vint. Sopa gatorna efter löven fallit på hösten. Idag ligger de 

kvar hela vintern o blir till kompost framåt våren.Lös konflikten kring stranden.Stoppa fula nybyggen. Uppmuntra 

vackra nybyggen som smälter in.Informera om arkitekturplanen för kustområdet. Följ den själva.Pris till den som 
bygger så det smälter in. Finaste tillbyggnad, finaste Attefalls-huset etc.  

Fortsätt med att skapa god tillgänglighet med bra cykelvägar. Skapa förutsättningar för strandnära aktiviteter, 

kiosker, restauranger osv. Skummeslövsbryggan och vägen ner till denna är ett lysande exempel.  

För att stranden ska bli mer aktraktiv, då det till största tiden under sommaren finns alger och tång längst med 

stranden, så borde det finnas fler mindre transportbryggor så man slipper gå i denna sörja. Mina barn och jag vet fler 
som inte gillar att bada pga detta. De tycker att det är äckligt att gå igenom.Någon mer flytande flotte som man kan 
simma ut mot. Skulle vara mysigt att det fanns någon restaurang nere på stranden under sommartid, som det finns 



nedanför Strandhotellet. Den ska såklart finnas på en plats där det ej är tillåtet att köra bil. Som nedanför badet, där 

det också är mjukare sand.  

Skola från 7 år i skummeslöv.Säkrare gång och cykelväg lämgsmed kustvägen till Skottorp.Fler farthinder längsmed 
kustvägen så att fler håller 40.Fler gatulampor, på vår gata Rågångsvägen har vi inga gatulampor.  

En stor icabutik och restaurang även på vinternGatlyse på alla områden  

Med ökad inflyttning med barnfamiljer behövs utbyggnad av skola barnomsorg samt aktivetetshus för ungdomarna  

Bygga skola och idrottshallRensa tång på stranden  

En bastu önskas  

Satsa mer på de permanentboende o minde på camping områden o dylikt. Att stranden ska vara tillgänglig för alla 

(både bilar o icke bilar). Bygga ut med mera gatljus i samhällena.  

Vill kunna spela fotboll på stranden under sommaren. Mät ut och gör en plan med mål så man kan spela spontan 
fotboll med kom andra barn/ungdomar på stranden.Kanske även en beachvollybollplan.  

Små bodar nere vid stranden för tillfälliga smårörelser att hyra in sig.. typ UF företag. En uppdaterade bassäng vid 
vattnet med en bastu för ”folket” där man kan njuta utsikten över Laholmsbukten. Paddelbanor vid tennisbanorna. En 

cykelväg längs vattnet ( i dynorna) som är upplyst.  

Försöka fixa till området runt svenslivs och sockerbagaren och vägen ner till havet. Att fixa till korsningen är jätte bra 
men det behöver göras en satsning på fastigheterna runt om. Svens livs skulle ha rivit sin butik och bygget en ny 

bättre där det skulle få plats både bageri och thaimat och ett utlämningsställe. Detta hade snyggat upp hela centrum.  

Satsa på skötsel av stranden. Fler bord och bänkar i närheten av bryggan. Begränsa var bilarna får köra på stranden. 
T.ex. låt dem endast stå längst uppe vid dynerna och inte hur som helst. Tillåta någon glasskiosk att vara på 

stranden.  

Bevara grönområden och Svarvareskogen.  

Ni gör redan nu många bra projekt men inte vara så svåra på byggnadslov så petiga på centimernivå och vara 
kändda för att vara överbyråkratiska i bygglovsärende. Avskräcker ju folk från att våga sig på ny och tillbyggnation. 
Hämmr ju intresset för att vilja bygga just här.  

Ny skola för högstadie. Satsa på fritidsgården.  

Fortsätta verka för biltrafik på stranden med vissa regleringar! Bevara de grönområden och den skog som finns så det 

inte blir alltför förtätat. Behålla Skoskumsgården.  

Bygga en F-9 skola.Säkerställa att allmänna kommunikationer är tillräckliga för invånarna att kunna ta sig till de 
större städerna i området för t.ex. gymnasieskola eller arbete.  

Äventyrsbad vid skummeslövsbadet, skulle dra massor med barnfamiljer, turister som sen lägger sina pengar på 
restauranger i närheten mm  

Mycket mer aktiviteter för att göra våra ungdomar redo för vuxenlivet/internationella möjligheter, programmering 

(inte scratch).  

Bygg ett högstadie och en idrottshall i Skummeslövsstrand.Utveckla skummeslövsbadet med barnpool, nya 
omklädningsrum och rutschkana. En allmän toalett vid badet hade också behövts. Rensa tång och alger från 

vattenbrynet sommartid, gynnar både turism och lokalbefolkningen.Bygg en cirkulationsplats i korsningen inre 
kustvägen och strandvägen. Trafiken kommer bara att öka ju mer som byggs i skummeslöv/hemmeslöv, redan idag 
kan det vara köbildning och bilister tar risker för att komma ut. Bygg bullervall längs järnvägen och e6.  

Kommunen bör med skyltning osv styra bort trafik frå n N och S kustvägarna.  

Förbjud bilar på stranden så att det är möjligt att njuta av havet.  

Shoppingcenter hade varit drömmen även lockande för turister eller några butiker i alla fall som t.ex Lindex hm sånnt 
sm lockar de flesta. Eller något unikt som drive in affärer eller bara snabbmatsaffärer. Någon mer som kunde behövas 
är gym center många sportiga i Skummeslöv!  

Lösa frågan kring bilkörning på stranden. Borde vara tillåtet, finns inga parkeringar på övriga ställen.  

Ta tag i bagerifastigheten. En skamfläck i ett övrigt fungerande centrum som just nu uppgraderas. Tvångsinlösen?Slå 
samman Båstad o Laholm för att skapa en effektiv attraktiv kommun  

Vi behöver restauranger o serveringar på stranden.  



Fräscha upp stranden i Allarp/skummeslöv. Bättre kommunikationer. Bensinstation vid Inre kustvägen. 

Återvinningsstation i nya området Allarp. Bygg ny skola i Allarp/Skummeslöv.  

Kustnära skola för ungdomarna upp till nian, varför ska ungdomarna transporteras, kustnära service boende för äldre 
som är kommun ägt. Motions spår som underhålls.Belysta vägnät, bättre bussförbindelser till tåg.  

Högstadieskola i närområdet. Förbjud strandtrafiken.   

Fortsätta bygga ut gatubelysningen i hela Skummeslövsstrand.Ordna fler aktiviteter nere på stranden. Ex. 
Gemensamt sommarfika för barn, skolungdomar o gamla i samband med skolavslutning, nationaldag e dyl.Fler 

Utfllyktsplatser med bord o bänkar, kanske grillpllats.  

Säkra o bygg ut Skoskumgården. Ordna möteslokaler på fd Hedhuset för 6000 nyinflyttade. Snygga till entrén till 
Sveriges längsta strand. Ny skola på Allarp väst om islandshästen. Säkra busshållplatser för skolbarnen.Mer än 20 

barn korsningen N.kustv-Berndsons väg. Likabehandla utebaden.  

Bilförbud på strand är ett önskemål. Betongsuggor bör stå hindrande på alla tillfarter.Skummeslöv blir mer 
tilldragande med bilförbud på strand, och mer buskar, träd, och plank som hindrar vindar att få fart. Jag skulle gärna 

vilja plantera vresros och andra nyponbuskar på strandheden. Nypon är nyttiga, och goda. Projekt Sandlifes 
härjningar bör läkas med tall och vresrosplanteringar.  

Gatubelysning.  

sluta bygga bevara åkermarkenoch förstöra vår närmiljö!Värna o kulturarvet och utveckla det till nya mötesplatser 
och integrera det Riv inte gamla byggnader för mycket av historien i Laholms kommun har redan gått förlorad, låt det 

kostaska vi bli en historielös kommun?låt tex huset vid golfbanan vara kvar tex utveckla det till en mötesplats i 
stället,  

Satsa på sport och ungdomar.Bygg padelbana utomhus tex.Tycker ni har hållt ordning på stranden bra sista 

åren.Superviktigt att det sköts.  

Restauranger och caféer som är öppet på vinterhalvåret.Mer tider till bussarna, mindre bussar om de inte fylls, 
resekort för högstadieelever och gymnasieelever som räcker från Båstads station upp till Kungsbacka Mer soptunnor 

utsatta under vinterhalvåret, kommunen har satt ut några på stranden under sommaren men det räcker tydligen 
inte.Tankstation  

Bättre belysning på cykelvägar/gångbanorHögstadium/Gymnasium på närmare håll  

Förbättra belysningen på gator och vägar.Motionsslinga med utegym nära Allarp och kanske i närhet av havspoolen.  

Se till att ”centrum” och stora Strandvägenblir snygg och inbjudande. På tiden att Sockerbagarns hus blir färdigt!  

Behålla trafiken på stranden! Mera hundlstriner!  

Utveckla möjligheter för barn o ungdomsverksamhetStötta HavsvattenpoolenfriluftsaktiviteterFler offentliga toaletter  

Bättre gatubelysning på gångar mellan husen. Flera busstider  

Allaktivitetshus av fd reningsverket.Använd asfalt o byggnader med vc dusch mm.Möteslokal. Paddel.pingis. 
Idrottshall. .Husbilsparkering med kort.Snygga till entrén till stranden. Omklädning.Utveckla SKUMMESLÖVS 
HAVSVATTENPOOLUtegym,bastu. Wc öppna året runt.Säkra Skoskumgården.  

Utveckla kommunikationen med alternativa resesätt.Bygg Övre Kustvägen för att undvika den livsfarliga väg som 
leder till Mellbystrand och motorvägen.  

Säkra tillgång till samlingslokaler.Skydda långsiktigt Svarvareskogen från exploatering.Säkerställ Kommunalt ägande 
och drift av vägar, gator och gatubelysning.Långsiktiga och tydliga bygg- och exploateringsregler med hänsyn till de 
boendes totala miljö.  

Tryck ej på med en massa saker som ej behövs ,utan låt Skummeslöv få utvecklas i en lugn och fin takt  

Förbättra belysningen, blir fler o fler som bor permanente på fritidsområdena, och fler och fler kommer tidigare på 
året och stannar längre.Sätta upp tält över ena boulebanan så att det går att spela året runt, socialt viktigt.Ordna 
grillplats vid hyresrätterna vid återvinningscentralen, även det av sociala skäl, många pensionärer i bostäderna.  

Utveckla tennisbanor, simbassäng och bryggan på stranden. Hålla stranden ren och fräsch.  

En tillräckligt stor samlingslokal som kan användas till allt från möten, disco, fester, föreläsningar och ev 
filmvisningar.  

Satsningar som gynnar ungdomarna. Det har satsats och satsas annars bra på oss lite äldre. Det behövs 
samlingslokaler. Det finns ingen garanti att på Skoskumsgården kommer att kunna nyttjas som den gör idag genom 
hyresavtal med kommunen och bygdegårdsföreningen. Säkerställa att intressenter av att etablera verksamhet i 



Skummeslöv, får tillgång till mark mm. Tex en Wake board park, som är lite aktuellt. En scen behövs där det under 

sommarhalvåret kan arrangeras underhållning.  

Inga  

Bygga ett utegym, liksom i andra delar av kommunen.Vara med och bistå med hjälp/mark/peng till utomhus 

padelbana.Lägga flis på slingorna i skogen, så att man kan ta sig runt i skogen hela året om. Nu är det gegga och 
vatten i vissa delar... ( har för mig att detta redan utlovats ?)Diskutera med Hallandstafiken så alla skolbarnen ( och 
andra bussåkare ) kan stå i busskur medans man väntar.Klubba att bilar får köra på vissa delar av stranden. Var 
toppen när det var avgränsat med betong-grisar på vissa sektioner!Underhålla gräset på ängen. Gräsytan på ängen 
har blivit väldigt ojämn och behöver dressas och jämnas till.  

Förbättrad motionsslingan.Ute gym  

Samordnad kollektivtrafik med Skånetrafiken, få bort biltrafiken på stranden, märka ut löpspåren vid Tennisstadion 
bättre.  

Se till att trafiken på stranden försvinner. ( parkering på väl valda väl avgränsade områden bör fungera) Gatljus på 

gatorna.  

Bättre kollektivtrafik samt även på helgerna.  

-Förbättra kollektivtrafiken med tätare bussturer -bastu vid havet -grusad löparslinga i Svarvareskogen-förbättra 
utegymmet -barnpool på Skummeslövsbadet -Fler aktiviteter på stranden  

-Stor lekplats i östra Skummeslövsstrand (Stjärnhem/Allarp)-30 km/h i bostadsområden-fler hyresrätter/alternativa 
boendeformer för äldre som inte vill bo kvar i hus. -övergångsställe och säkrare busshållplats vid Stora 
Strandvägen/Johannebergsvägen-bättre busshållplats för de skolbarn som väntar på bussen vid 
Stjärnhemsvägen/Stora Strandvägen-fler cykelbanor i bostadsområden, ex. längs Stjärnhemsvägen, förbi 

Merkuriusvägen och vidare ner mot Södra kustvägen.-Utomhus-padelbana-Se till att den gamla vägbron över E6:an, 
vid fotbollsplanerna i Skottorp, inte rivs! Den är viktig för rekreation och för att erbjuda en alternativ och lite säkrare 
cykelväg mellan Skottorp och Skummeslövsstrand. Särskilt när man går/cyklar med barn! Dessutom gör det möjligt 
att ”gå en runda”, bron och vägen utnyttjas för friskvård av många i alla åldrar!  

 

  



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

Fortsätta stödja butiker och affärsidkare i Skumme centrum samt fortsätta att bete oss som om vi kände alla med ett 
enkelt: HEJ!  

Se föregående fråga.  

Fortsätta att hålla koll på varandras ägor. Samverkan.  

- Svara på enkäter som denna - Engagera sig ideellt i de föreningar som finns och driva förslag framåt  

Engagera sig i någon av alla föreningar som finns här.  

Hålla rent och snyggt och ta vara på turisterna som kommer hit, viktigt att den näringsgrenen fortsätter växa. Skapar 
intresse för potentiella kommuninvånare.  

Hålla rent och snyggt, ta hand om turisterna, sprida positiv anda för att locka fler till skummeslöv  

Det görs mycket från Badortsföreningen idag,  

Hjälpa till att hålla Skummeslövsstrand rent.När förutsättningar finns starta idrottsföreningar eller annan kulturell 

förening. Värna om vår naturen och se till att naturområden inte bebyggs.  

Vet ej  

Badortsföreningen gör ofta bra saker. Skoskumsgården också.Tennisklubben likaså.Kanske en ”städa Skumbo dag”? 
Alla gör lite extra kring de allmänna ytorna. Tvättar gröna skyltar, plockar skräp, städar strand etc.Finaste trädgårds-
tävling?Kanske göra något tillsammans med de som bor i Hemmeslöv?  

Hålla rent och snyggt runt omkring oss. Få fritids och sommarboende att välja Skummeslöv som sitt främsta 
alternativ till attraktiv tillvaro.  

Tycker redan invånarna för mycket. Badortsföreningen och skottorps if jobbar mycket för byn!  

Träffpunkt och aktiveteter via föreningar etc  

Utnyttja busstrafiken meraHandla lokalt  

Plocka upp skräp efter sig.  

Satsa på egna företag och små bykrogar. Göra en egen liten festlokal/konferens och dansbana vid ängen.  

Samma som ovan.  

Rusta upp Svens livs och sockerbagaren. Entrén till Stranden behöver ha ett trevligare ”ansikte”.  

Behåll och utveckla byafikat.  

Vara aktiva i föreningsluvet och ta egna intiativ. Handla lokal och delta i diverse evengemang. Föregå med goda 
exempel pch plocka skräp på stranden. Fortsätta att engagera sig i samhällsfrågor.  

Byalaget är utmärkt. Handla hos Svens! Ordna lokala aktiviteter för att stärka vi-känslan. Utöka aktiviteter där 
seniorer blandas med barnfamiljer.  

Utveckla en föräldraförening på skolan om det byggs en i området.  

Happenings, mycket har redan hänt kring bryggan för att stärka sammanhållning.  

Vet ej.  

Badortsföreningen har ett utmärkt program som gärna får bli mer omfattande.  

Stödja restaurangerna i Skummeslöv.  

Vara trevliga så som vi redan är med att hälsa osv!  

Delta på träffarna på Skoskumsgården.  

Engagera sig i föreningslivet. Gynna de lokala verksamheterna.  

Jag tycker invånarna redan gör mycket, man hälsar på ”stan” eller vid mötet på promenaden trotts att man inte 

känner varandra.Det märks särskilt på sommaren vilka som bor här och inte.Så jag tycker tryggheten och leendet 
finns.  

Ställa upp med förslagen. Invånarna har redan slitit mycket för att få Skummesslöv där det är idag, dags för 
kommunen att göra sitt.  



Föreningslivet gör väldigt mycket bra i redan.   

Ställa upp o delta i aktiviteter som ordnas.  

Handla lokalt. Anlita lokala hantverkare. Plogga i skog o mark såsom strandvandrarna gör på stranden. Medverka 
ändå mer i föreningslivet.  

Jag önskar många dammar för att samla vatten under regntider för att ha under torra tider. Jag önskar många träd 
längs dammar och vattendrag så att mycket regnvatten hålls kvar på land.  

Handla i affären och utnyttja de matställen som finns så de stannar kvar.  

aktiva föreningarkämpa tillsammans för att behålla skog och mark orördvärna om kulturarvet för framtida 
generationer och vår gemensamma trivsel  

Nätverka.  

INTE SLÄNGA SKRÄP!  

Vet ej  

Hälsa på varandra och ha ett leende på läpparna!  

Sluta gnälla Vara mera aktiva i badortsföreningen och andra föreningar. Göra svarvareskogen mera attraktiv med 
upprensning i spåret och belysning.  

Fortsätta med att städa stranden  

Grannsamverkan  

Medverka till att hålla skog o park rent på samma sätt som strandvandrarna.Hjälpa gamlingarna att hålla i gång 
föreningslivet o framförallt badortsföreningens aktiviteter. Mer idrott. Paddel.wakebord.pingis.utegym.vattensport.  

Medverka vid etablering och drift av samlingslokaler.Utöka möjligheterna till möten mellan oss t.ex. genom större 
antal och bredd av gemensamma aktiviteter.  

Här finns en mängd olika fritids möjligheter och skummeslövs invånarna engagerar sig i det mesta så vi behöver inte 
specificera något specielt  

Att i högre utstträckning delta i de aktiviteter som finns, hjälpa till med att skapa nya. Quiz, poängpromenader, 
bridekvällar.  

Att inte vara negativa till biltrafik på stranden.  

Engagera sig i de föreningar som finns/komma med förslag och inte sitta hemma o gnälla En scen på ängen  

Engagera sig i föreningarna som finns och var med och jobba för utveckling.  

Flera mötesplatser  

Bussresor tex till Bordershop.Event som tex morgonbad med frukostAktiviteter som passar yngre tonåringar. Som vill 
göra saker utan sina föräldrar med som kan behöva lite övervakning tex på cykelutflykt/bad/övernattningar  

Hjälpa till med att hålla rent i naturen och nere vid havet  

Inte köra bil på stranden, hålla rent på stranden, stötta kollektivtrafiken och efterleva förbud.  

Fortsätta det goda arbetet som redan finns, i föreningarna.  

Lite mer butiker, service i centrum.  

Fortsätta stötta badortsföreningen och lokala näringsidkare.Se till att utegymmet i Svarvareskogen lagas.  

 

  



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

Fler affärer i Allarp  

Att handla hemma (ej skottorps golv eftersom de inte är kundvänliga) och använda lokala hantverkare  

Bättre kollektiv kommunikation till och från Båstad station. Större utbud för att det ska bli mer konkurrens och 
därmed bättre butiker, tex finns bara ett fik och en liten ICA.  

Möjlighet att ha restauranger eller caféer på/vid strandenSkola och aktivitetshus skulle skapa mycket kringtjänster 
och många nya arbetstillfällen samt locka fler till att bosätta sig i skummeslöv och på så vis skapa större möjligheter 
till större utbud av ”bekvämligheter” (affärer etc)  

Fler industritomter utmed järnvägen  

Avsätta ark nära E6:an och i Allarp för att locka till sig nya företag. För befintliga företag är det viktigt att service för 

deras anställda finns i form av förskola, skola och idrottshall. Detta hade minskat transportsträckor för företagets 
anställda som i sin tur hade minskat stressen och sjukskrivningar. Som i förlängningen hade genererat mer intäkter 
för kommunen.  

Bättre kommunikation  

Gratis skyttelbussar Torekov-Hökafältet sommartid. Hoppa av hoppa på.Åk för att äta, bada etc. Håll ihop hela 
sträckan. Sommar:Attraktivare o mer välskött strand. Krattad, bilfri utan vildcamping men med bra tillgänglighet. En 

camping-plats till? Ställplatser på rätt ställe (inte PÅ stranden).Året runt: Ett delat kontor för egenföretagare så att de 
kan dela på lokal, konferensrum, reception, teknik etc och samtidigt få ”kollegor” o utbyta kontakter o 
erfarenheter.En tandläkarmottagning, en frisör, post/paketombud så man slipper åka till Mellbystrand, Laholm eller 
Båstad för det.  

Som ovan, tillgänglighet skapar köpkraft.  

Pop up affärer på sommaren som kanske tillåts att stå på bra location och restauranger på stranden.  

Fler butiker  

Avsatt industrimark etc  

Fler lojala kunder  

Vet ej  

En bas att bygga från, skola, ett mer levande strand e t c så företagare vill satsa  

Samma som ovan  

Utlämning av post/paket.  

Behålla affärer och restauranger.  

Lätt att få olika tillstånd att inte byråkratiskt motarbeta näringslivsidkare.mötesplatser för unga.  

Är på god väg tycker jag med det utbud som finns i centrum och extra under sommaren.  

Uttagsautomat vid Sparbanken i Allarp så att man kan stötta små verksamheter som bara tar emot kontant betalning  

Att det byggs fler bostäder. Folk väljer att bygga i området om det erbjuds det dom är viktigt för dem, såsom 
förskola, skola och butik.  

En egen liten gatuestival / strandfest med mat och dryck, artister. Skulle enkelt dra folk från runtomkring  

Att fler handlar mer lokalt så att affärer och restauranger överlever. Ett attraktivt centrum, som ju är på gång.Tillåta 
popup cafe/restaurang på stranden sommartid  

Lägga in nån lockande klädbutik / matbutik drar många , speciellt Max då man behöver åka 30 min för att kunna äta 
där så många från Båstad laholm osv hade åkt hit för Max även hm  

Lokalt stöd  

Restauranger  

Fler företagslokaler.   

Mindre restauranger o barer utmed stranden under sommarsäsong.  

Gemensam marknadsföring med Skottorp. Flera klimatsmarta företag, verksamheter. Samverkan skola företag 
föreningsliv. Skummeslöv_ Skottorp växer ihop. Ex Skottorp-Skummeslöv bevakningsgrupp. Tennis-Fotboll-Idrott.  



Byggbar mark för näringslivet.  

Bra mötesplatser och service, inte en massa förbud  

Bättre kollektivtrafik så man kan ta sig till sin arbetsplats. Satsning på företag kring motorvägenTankstation  

Mer matställen och restauranger  

Företagsetableringar utmed E6:an.  

Ovanstående eftersom då kommer fler att bosätta sig permanent i skummeslöv .  

Bra Pplatser vid Svens livs  

Förlänga säsongen med idrott året om.Fler arbetstillfällen med fler verksamheter.  

Långsiktigt goda och kända förutsättningar för lokala näringslivet.  

Service näringen behöver byggas ut när de stora nya områden blir färdiga  

Till att börja med färdigställa korsningen i ʺcentrumʺ.  

Äldreboende seniorboende förskolor.  

Wakepark, det är väl ett perfekt projekt att locka alla åldrar. Möjlighet att ladda/tanka bilen  

Projektets mark för etablering av företag. Var öppna och se möjligheterna till en etablering och inte bekymmer. Var 

lösningsorienterade.  

?  

Mysiga uteplatser, inte bara vid Stora Strandvägen(som inte är så mysig). Uteservering nere på stranden sommartid. 
Liksom i Mellby.En upprustad minigolfbana så barnen kan roa sig medan föräldrarna äter färdigt.  

Mer industriområde till bra priser som lockar företagen.  

Bättre kommunikationer!  

Kanske ett företagshotell/kontorshotell?  

 

  



 
För att barn och unga ska trivas och ha meningsfull fritid i Skummeslövsstrand, vad behövs eller önskas då? 

(Om inte det är barn eller unga som själva svarar på frågan, försök ta reda på vad de tycker.) 

En grundskola och fler föreningar de kan bli medlemmar i, främst idrottsföreningar.  

Idrottshall med även en utomhusteater för ex fotboll/basket/padel etc hade varit ett önskemål. Bättre 
bussförbindelser.  

Fler aktiviteter, större/fler förskolor, skola, idrottshall med fotbollsplan, enkelhet att kunna använda allmänna 
transportmedel för att ta sig till tex Båstad, Ängelholm, Laholm, Halmstad för aktiviteter som inte finns i skummeslöv, 
ordentlig cykel-och gångväg hela vägen ner till stranden (förbi Ica osv)  

Strandaktiviteter  

Kommunala lekplatser och fotbollsplaner i olika delar av Skummeslövsstrand. Idag finns det ingen lekplats eller 
fotbollsplan i Allarp trots att en stor del av Skummeslövsstrands barnfamiljer bor i Allarp.  

Fler lekplatser kring Allarp så att de inte bara behöver gå till förskolans lekplats.  

Egen högstadieskola!  

Mina barn är så små än 3 och 1 och dom har en underbar uppväxt hittills med förskolan guldgruvan.Bättre förbindelse 
med skola och kompisar i Skottorp, så att dom själva kan ta sig om några år.  

Säkra upplysta gator  

Någon form av aktivetetshus i bya alternativt i anslutning till skottorp idrottsområde  

Fotbollsplan och idrottshallIdrottsföreningBättre bussförbindelser till Laholm och båstad  

Ishall. Kulturbyggnad för typ musik/teater.  

Skola  

En idrottshall i Allarp och en multiarena i skummeslöv.  

Idrottshall och/ eller multisportarena. Skola med skolgård där barnen kan leka.  

Varför inte en wifi spot i skummeslöv ex vid lekplatsen, gynnar ju alla åldrar. Bra sommarjobb för de unga ex 
feriearbeten. Bra kommunikationer. Aktiviteyer även under vinterhalvåret göra det lätt för föreningsintiativ.  

Skateboardramp lika BåstadUtegym Utveckla skummeslövsbadet  

Någon typ av sporthall. Ökade öppettider på Fritidsgård för att fånga upp ökat antal tonåringar. Billiga bussresor 
utanför skoltid så föräldrar slipper skjutsa i tid och otid.  

Roliga lekplatser och en idrottshall där det kan erbjudas sporter av olika slag.  

Padelhall  

Mini-LAN på Skoskumgården.  

Någon form av väderskydd mot sol och regn på lekplatsen vid picknickborden.En liten rutschkana på lekplatsen som 
är mer lämplig för barn som är 1-2år. Det som finns för dem idag är bara babygungorna.  

Mer sportföreningar här som handboll fotboll volleyboll eller en idrottshall!  

Har inte barn.  

Lekplats i Allarp. Barnen måste ha någonstans att leka i detta nya område.  

Skola i närheten, idrottshallar, lyssna på de ungdomar som vill satsa på området tex wakeparken, bättre 
bussförbindelser till både Båstad och tåg förbindelse.  

Förbjud strandtrafiken. Toppen med simskola och tennisskola på sommaren.   

Avsätta vissa områden på stranden särskilt anpassade för barnaktiviteter. Ex tävling att bygga sandslott/figurer, flyga 
drake, volleyboll eller strandfotboll.Turnering i kubbspel för familjer.  

Mötesplats. Pingislokal.Fotboll. Idrott. Strandsport.  

Fritidsgård. Ex Padelhall eller Yumpinghall.  

hastighetsbegränsningar, fler övergångsställenen liten gård med djurtex hembygdspark och lokalt museum 
lekparkbevara och belys historien för framtida generationer  

PadelbanaFritidslokal  



Mer öppet på fritidsgården, ordna ungdomsfester eller clubbar på ev. Strandhotellet och inne i laholmHitta på grejer 

med ungdomarna, sätt upp volleybollnät på stranden, satsa på skummeslövsbadet  

Tycker att det finns bra med lekplatser och liknande men mindre när barnen blir äldre. Mer möjligheter till 
sportaktiviteter (fotbollsplaner, tennis m.m.)  

Investera i ett bra utegym i närheten av tennisbanorna. Paddelbanor vore inte dumt.Mer satsning på 
Skummeslövsbadet(bassängen).  

Upprustning vid tennisbanor med ett ordentligt gym och skateboard bana och padelbanan då kunde även kiosken där 

vara mera öppet!  

Samarbete m Skummeslövs församling  

Möteslokal tillgänglig oftare.Fotboll o idrott på Allarp.Säkra skolbusshållplatser i stället för fartgupp.22 skolbarn 
oskyddade på Berntsons väg bla  

Bra bussförbindelser till olika tätorter.  

Satsa på att bygga ut Skogskumsgården så den blir navet i Skummeslövsstrand både för gammal och ung  

Cykelvägar i skogen, t ex i Svarvareskogen och i strandskogen.  

Wakeboardspark och aktiviteter/filmvisningar i bygdegården  

Samlingslokaler, scen, make board park mm.  

?  

Padelbana Jämn gräsmatta på fotbollsplanen på ängen.Helt och fungerande utegym(Frågat sönerna. 9&12 år)  

Fritidsgård Bra kommunikationer med omgivningen.  

Bättre kollektivtrafik, gym och fler ungdomsaktiviteterr.  

Ett bra utegym.  

Bra utegym  

Se föregående svar samt Fler träffpunkter  

-Basketplan/innebandyplan/multisportarena-Utomhu spingisbord-Babybassäng vid badet-Stor lekplats i östra 
Skummeslövsstrand (Stjärnhem/Allarp)-Någonstans att vara/utöva sport vintertid-Fler cykelbanor även i 
bostadsområden-ute-padelbana -”se till att inga banditer kommer hit”-ev. skateboardramp  

 

  



 
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? 

Vi har ALLT inklusive en fantastisk sjukvård.  

Äldreboende nära havet.Avlasta kustvägen med en väg som en gång var tänkt.  

Bra bostäder och kommunikationer så alla kan välja bar de vill bo  

Hallandsleden är på vissa sträckor under all kritik. Man vill kanske lämna kusten någon eller några dagar. På vissa 
ställem är leden uppkörd av skogsnaskiner, skyltar nedrivna eller pekar åt fel håll, t ex vidTorup.  

Tågtrafiken fungerar bra och är oftast i tid vilket är viktigt för att erbjuda goda pendlingsmöjligheter både norrut och 
söderut. Naturreservatet i Skummeslöv underhålls bra och stranden likaså även om jag önskar att strandkörningen 
med bil hade förbjudits. Fler moderna skolor behövs för att undvika långa skolresor till dåligt rustade skolor. Viktigast 
för mig är att hela familjen har en meningsfull tillvaro och det kan alla få genom att ha ett aktivt och socialt 
föreningsliv i en idrottsförening.  

Bra kommunikationer, både bra vägar för bil, liksom buss/tågtabeller som täcker.Bra skolor.  

Viktigt med barnomsorg och det fungerar mkt bra. Lite för dåligt med platser för just skummeslövsstrand.Vården och 
äldreomsorg också viktig. Har ingen uppfattning kring status på detta dock.  

Mer modernt och digitalt. Större satsning på barnen, för lite förskolor/skolor som det är nu. Viktigt att det satsas på 
vård och omsorg (inkl äldreomsorg) överlag men jag har ingen inblick i vården som sådan.  

Öppen bilstrand  

Naturen är det som gör Halland till en bra plats att leva på. Kollektivtrafiken och stimulera näringslivet är viktigt att 
förbättra. Jämför hur kollektivtrafiken fungerar i Skåne med Halland så ligger vi väldigt mycket efter. De senaste tio 

åren har en stor mängd industriföretag lagt ner produktionen i Halland och många eftertraktade arbetsgivare har 
försvunnit från Halland. Fortsätter det i den här takten finns det snart inga tekniktunga företag kvar i Halland utan 
bara tjänsteföretag vilket ställer högre krav på utbildning än vad en stor del av Hallands läns invånare har.  

Det är fint och välvårdat!  

En bra ambition, men det är en bit kvar. Det behövs en helt annan inställning till och respekt för bildning, kultur, 

byggnadsvård och god smak. Högstadie- o gymnasieskolor skall vara landets bästa, i klass med de bästa skolorna i 

Europa.För man sådant på tal idag är man ”märkvärdig” och skall tas ner på jorden av arroganta och obildade 
tjänstemän och politiker. Fastighets-exploatörer som vill bygga stort och fult får idag fritt spelrum med katastrofala 
följder som inte går att reparera. Kuberna runt Strandhotellet, groteska hotellplaner, för ful nybyggnad väster om fina 
Skummeslövsgården etc. För Skummeslöv - ta istället intryck av hur man utvecklar orter som Tällberg, Nådendal, fina 
badorter runtÖstersjön etc.  

Trygghet och tillgänglighet till bad och strand för alla. Även rörelsehindrade och äldre  

Hittills tycker jag allt fungerar jätte bra motför i Gävle kommun där vi bodde tidigare. Fina underhållna vägar och 
bussar! Viktigast för mig är att bevara naturstråken, närheten till promenader vid stranden och i skogen gör 
skummeslöv till ett paradis för mig! Halland som bästa livsplatsen är viktigast att jag ska kunna leva livets alla 
skeden här.  

Gatlyse på alla gator  

Föreningslivet fungera bra men behöver utvecklas  

Bra samhällsservice med skola och vård samt goda kommunikationer  

Närheten till Fungerande o fina skolor, äldreomsorg o sjukvård. Viktigt att satsa på de unga o gamla. Det ska finnas 
tid/resurser till de barn/unga som behöver extra hjälp. Även inom äldreomsorgen ska det finnas TID/RESURSER för 
att hjälpa de gamla som arbetat o levt i kommunen i hela sitt liv. INGEN STRESS!  

Sätt en strategi för skummeslövsstrand som kompletterar livet från grannkommuner som båstad. I båstad lever rika 
pensionärer, i skummeslöv medelinkomsttagare i början av karriären. Turista som jetset i båstad, som husbil, 
husvagn folk i skummeslöv  

Ta tillvara den fantastiska naturen med hav och strand.  



Tillgängligheten till viktiga samhällsfunktioner som förslola, skola, vård omsorg, livsmedelsaffärer osv apotek, 

tandläkareNågot som är under all kritik är kommunikation, här har region halland misslyckats totalt, ta lärdom av 
region skåne, tänk miljö och agenda 2030Bra miljö är synonymt med en bra livsplats.  

Våra barn och ungdomar.skolan behöver fungera. Fysisk aktivitet bör främjas.  

En väl avvägd balans mellan utbyggnad och bevarande av vår fina natur och småskalighet med god service för både 
ung och gammal.  

Att öka stödet för integrering av alla ungdomar som av olika anledningar riskerar att hamna utanför och skapa 

förståelse för det svenska samhället  

En skola i mitt närområde.  

Bevara naturen, utveckla näringslivet  

Mer direktbussar till stora städerna från de små byarna.  

-  

Havet och stranden i orört naturligt skick.  

Kärleken känslan till havet och även mer roligheter för ungdomar som festival butiker eller för äldre som barer osv  

Vattenförsörjningen är tveksam.  

Ett Halland tillsammans, de så kallade ”storstäderna” särskilt Halmstad får lite väl mycket uppmärksamhet i det 

mesta. Men det folk inte vet är att Laholms Kommun är lite bättre. Det vet dom också!  

Samarbeta bättre med tågförbindelser över regiongränserna, tex varför kostar det extra mycket att åka ifrån Båstad 
station till Halmstad, än att åka ifrån Laholm till Hslmstad. Samt varför gäller inte busskorten för ungdomarna ifrån 

Båstad och norrut i Halland.  

Bra sjukvård i Halland generellt sett, satsa på detta.. Bra barnomsorg.   

Tycker det är bästa livsplatsen.Har bott 10 år permanent. Kanske saknar folket i stugorna i bland. Många hus står 
tomma hela året.  

Bevara historiska platser och byggnader åkermarkett historielöst samhälle med bara betonglådor är inte utvecklande i 
längden. Inget är i så dåligt skick att det inte går att åtgärda, låt det kosta om det kostarSe potentialen i äldre 
byggnader och integrera dem i planeringen, mångfalden gör samhället så mycket rikareUtveckla med känsla och låt 
inte bara pengar och byggherrar styraLaholms Kommun har mycket att lära här,vidga era vyer  

Mer poliser, ta bort klottret på osbeck  

Bättre kollektivtrafik. Skulle behövas snabb-bussar från t.ex. Skummeslöv till Halmstad. Även bättre kollektivtrafik på 
kvällar behövs.  

Vara rädd om våra stränder, med bra skötsel.Vårda våra naturreservat.  

Viktigast: egen trygghet, tillgång till god vård och övrig samhällsservice.Förbättringar: minska svårigheter och 

kostnader för all samverkan mellan Sydhalland och Nordvästra Skåne.  

Laholms kommun skulle behöva en bättre och en mer förstående Länsstyrelse som hjälper och inte stjälper 
utvecklingen av kommunen ska gå framåt och inte bakåt  

Ta vara på vad vår kommun har att erbjuda, bla fiskemöjligheterna i Lagan och havet.  

Politiker som tror på små orter o dess utveckling. Politikerna måste Lyssna o ta vara på det engagemang som finns 
på orten  

Att politikerna lyssnar till medborgarna och de som är engagerade. Ett nära samarbete mellan kommunen, politikerna 
och de föreningar och byalag som finns.  

Transportmöjligheter om man saknar bilNärliggande sjukvård  

Bra kommunikationerUtnyttja sitt läge vid havet och bygg upp mer runt detta.  

Förbättrad kollektivtrafik som samordnas med Skånetrafiken, fler ungdomsaktiviteter, bibehållen bra sjukvård och 
åldringsvård samt verka för minskad biltrafik på stranden för att bevara vår fantastiska miljö!  

Bättre kommunikationer.  

Bättre kollektivtrafik och fler tågavgångar, enhetligt biljettsystem med angränsande län!  

Trygg och tillgänglig vårdBra skolor som ser till varje enskild elevs behov  



Det viktigaste för mig är att miljön värnas och att det är möjligt att leva i Halland med liten klimatpåverkan, att det är 

tryggt och säkert, att finns bra skolor och bra sjukvård, bra möjligheter att odla mat och det finns bra stöd och 
möjligheter för små företag. Jag vill att Halland blir föregångare i att värna åkermarken! Jag skulle också vilja att 
Halland på något sätt visar/förenklar för familjer att ”downshifta”, det hade många halländska invånare mått bra 
av!Halland erbjuder framförallt en varierad natur och småskalighet, med närhet till storstäder och kontinenten. Det 
skulle behövas fler arbetstillfällen för en del kvalificerade yrken exempelvis ingenjörer.  

 

 


