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Mötesdatum: 2020-02-11  

Plats: Björkvallen i Ränneslöv  

Antal deltagare: 44 

 

Dagens mötespunkter 

• Välkomnande och introduktion 

• Hänt senaste åren 

• Invånardialog/enkätsvar 

• Kollektivtrafik 

• Bygg- & planeringsprojekt i kommunen 

• Avrundning 
 

Se mötets bildspel och sammanställning av enkätsvar på  
www.laholm.se/om-kommunen/landsbygdsutveckling/byalagstraffar/2020-02-11-ranneslov/ 
 
 

Välkomnande och introduktion 
Byalaget och landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson hälsade alla välkomna och närvarande 

ledamöter i byalagets styrelse presenterade sig. Fyra nyinflyttade uppmärksammades också. 

Landsbygdsutvecklare Reino Jacobsson och kommunråd Roland Norrman presenterade sig. 

 

 

Hänt senaste åren 
Mötets deltagare hjälpte till att komplettera bilden av vad som hänt i Ränneslöv de senaste åren – 

förskola etablerats, konserter i kyrkan, lekplats renoverats, naturstig och utegym har byggts. 

 

 

Kommunens styrning och vägar att påverka 
Reino redogjorde för kommunens övergripande styrning och ledning, hur invånare kan påverka 

beslut och annat samt kommunens och näringslivsenhetens uppdrag för landsbygdsutveckling. 
 
 

Invånardialog/enkätsvar  
Inkomna svar på enkäten som föranledde denna byalagsträff presenterades och diskuterades. 
 

Det har kommit in 20 enkätsvar från alla åldersgrupper varav de flesta i åldersgruppen 26-50 år. 

Lika många kvinnor som män svarade. 

 

Bäst med att bo i och kring Ränneslöv är naturen och lugnet, tätt följt av den goda gemenskapen. 

 

Mest utmanande eller negativt upplevs främst vara klent utbud av affärer och service samt 

bilberoendet och för lite kollektivtrafik. 

 

När det handlar om vad man tycker kommunen ska göra stod underhåll av vägar och belysning, 

kollektivtrafik, bygga och renovera boende, cykelbanor, affärer och friluftsaktiviteter högst på 

önskelistan. 

 

På förslag som invånarna själva kan bidra med att göra framkom tydligast att engagera sig lokalt, 

delta i aktiviteter och ordna mötesplatser som exempelvis byapub. 

http://www.laholm.se/om-kommunen/landsbygdsutveckling/byalagstraffar/2020-02-11-ranneslov/
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Vad man tyckte kunde gynna näringslivet var att ta vara på, stötta och visa upp det som finns, bygga 

bostäder, affärslokaler och bättre vägar.  

 

Byalaget ville extra mycket veta vad man tycker om bypub, sina informationslappar, tillgång 

bostäder, cykelväg till Våxtorp samt naturstigen. 

Bypub tyckte de flesta vore trevligt att få tillbaka. 

Byalagets informationslappar är bra men för få. 

Bostäder fick mer blandade svar; det finns villatomter men det är för svårt att få banklån, önskemål 

om nya villaområden och det behöver främst byggas för unga och gamla. 

 

 

Kollektivtrafiken 

Reino förmedlade information från Hallandstrafiken om resandestatistik, mål och uppdrag, 

kollektivtrafikplanens komplexitet och en förklarande hälsning från trafikutvecklare Carl Schalén. 

Även om flera personer önskar tätare turlista visade mötet att Ränneslöv faktiskt har ganska bra 

bussförbindelser med tio avgångar per dag, jämfört med många andra orter. 

Skulle det bli aktuellt med tätare turer behöver sannolikt antalet passagerare först bli betydligt fler 

än de 15 påstigande som i genomsnitt klev på någon av Ränneslövs fyra hållplatser under 2019.  

 

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

 

Bygg- & planeringsprojekt i kommunen 
Reino visade bild över större byggprojekt i kommunen. Mycket koncentreras till kustområdet och 

centralorten. Utöver det prioriteras främst Veinge och Knäred med anledning av de planerade 

tågstoppen.  

 

Regional Cykelplan 2020-29 

Den regionala cykelplanen har kommunerna en viss inverkan på, inte minst när det gäller del- eller 

helfinansiering. Enkelt förklarat arbetar man med olika nivåer för prioritering av förslag och 

insatser; inte med, omnämnt, prioriterat och beslutat. 

Sträckan Våxtorp-Sandvad har nyligen höjts till nivå prioriterad vilket avsevärt ökar chansen att det 

kan bli av inom överskådlig tid. 

 

Återkoppling från driftenheten 

Från enkätsvar och byalagsstyrelsen har önskemål och synpunkter framkommit och driftenheten 

hälsar: 

- Lekplatsen vid Idrottsvägen planeras att rustas upp hösten 2020. 

- Kommunens vägbeläggningsplan visar att Knut Oskars väg, Kulgränd, Kastgränd och 

Ålyckevägen står på tur för att beläggas. Sannolikt under 2020. 

- Plan för belysning är inte klar men under 2020 kommer utbyte av armaturer runt om i kommunen 

prioriteras. Belysning av återvinningsstationen i Ränneslöv har inte varit prioriterad, men efter de 

tydliga önskemål som uttryckts i samband med byalagsträffen ska driftenheten försöka hitta en 

raskare lösning på frågan. 

 

 

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

Problem med vattensamlingar på Byvägen med brunnar och avrinning som inte fungerar 

tillfredsställande noteras och kommer framföras av driftenheten till Trafikverket (NCC) som är 

ansvarig väghållare. 

 

Avrundning 

Byalagsträffen avrundades i positiv anda med önskan om snart återseende.  

 

 
(Anteckningarna renskrivna av Reino Jacobsson i samråd med bland annat byalagsrepresentant) 

 
  
 


