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Välkommen till 

Invånardialog Mellbystrand



Visioner

Mellbystrand NU och år 2025
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Mellbystrand

Barn och unga
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Inriktningsmål 2014-2018

Laholm ska bli en av Sveriges bästa kommuner för barn och unga att 

växa upp i och leva i. Vi ska ge förutsättningar för en sund livsstil, en 

varierande och stimulerande fritid samt ett rikt föreningsliv.

Barn och unga ska ges förutsättningar för en bra start i livet med tidiga   

insatser och stöd till föräldrar utifrån individuella behov. Barnens bästa ska 

genomsyra all planering.

Syftet är att vi vill att färre barn och unga ska hamna i utanförskap.
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• I Laholm ska kulturen och fritiden vara en drivkraft för tillväxt, demokrati och 

samhällsutveckling. Vi ska stimulera invånarnas möjligheter att påverka, 

vara delaktiga och ta ansvar för kommunens utveckling.

• Laholm ska ha en samhällsbyggnad som bygger på hållbar tillväxt, för en 

levande landsbygd, en stadskärna för boende, handel och mötesplatser 

samt en utveckling av kustområdet. Vi ska erbjuda attraktiva och 

differentierade boendeformer och inbjudande offentliga miljöer.

• Syftet är att vi vill se fler som flyttar in, fler som bor kvar och fler som är 

nöjda med sin boendeort. Vi skapar gärna boendeformer som är attraktiva 

för alla åldrar och alla behov. Kommunen behöver vara attraktiv ur ett 

helhetsperspektiv och målet är lättare att nå om vi samverkar. Vi vill se fler 

som delaktiga, fler som är nöjda med sin livssituation och fler som känner 

trygghet som invånare.

• Laholm ska vara en välkomnande kommun som aktivt arbetar med 

integration.

• Vi ska arbeta för att minska invånarnas, näringslivets och den kommunala                           

verksamhetens miljöpåverkan för ett hållbart samhälle.

Mellbystrand

Hållbar tillväxt



Tillväxtstrategi Halland 

Kommunplan 2016 

Framtidsplan 2030, kommunövergripande

översiktsplan antagen januari 2014 

Handlingsprogram för bostadsförsörjning 

Klimatanpassningsplan 

Grönområdesutredning med tillägg 

Ytavrinningsplan

Naturvärdesinventering 

Näringslivsstrategi 

För att skapa en riktigt bra process bör man sätta gränser för frågan

genom att mejsla ut det som är påverkbart och det som inte är 

Påverkbart men som ändå är nödvändigt att förhålla sig till.
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Mellbystrand

Strategiska dokument
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Mellbystrand

Utbildning, näringsliv och företagsamhet
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I Laholms kommun ska vi erbjuda förskola och skolor med hög kvalitet som ger goda 

kunskaper och möjligheter för fortsatt utveckling.

Syfte är att vi vill sätta fokus på läskunnighet i åk. 3, måltiderna i förskolan och skolan, en 

giftfri miljö likaså samt behörigheten till gymnasiet under 2017.

I Laholm ska det finnas attraktiva gymnasie- och vuxenutbildningar som leder till jobb eller 

fortsatt utbildning.

Laholms kommun ska främja näringslivsutvecklingen för fler och växande företag. Vi ska 

stimulera nya etableringar inom handels- och tjänstesektorn samt besöksnäringen.

Syftet är att vi vill se fler etableringar och fler människor i sysselsättning.

Entreprenörskap, kunskap och företagande ska främjas i samverkan mellan kommunen och 

näringslivet.
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Mellbystrand

Trygg välfärd
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Vi ska, i samverkan med andra, arbeta för att vara en kommun som ger 

invånarna goda förutsättningar för hälsa, trygghet och säkerhet.

Syftet är att vi vill se positiva effekter inom hälsa, säkerhet och trygghet 

utifrån individens egen förmåga att skapa sig ett tryggt och självständigt liv.

Vi ska främja och stärka den enskildes möjligheter och förmåga att leva ett 

självständigt liv genom medskapande och valmöjlighet samt med en 

utveckling av välfärdsteknologi.
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Mellbystrand

Syfte med dialogen

Ett nytt sätt att jobba
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FÖRFLYTTNING

Mål                       Syfte

Servicekvalitet     Livskvalitet

Erbjudande             Behov

Kontroll                    Tillit
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Mellbystrand

Varför? Vem? Vad? Hur?
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1. Mål –att arbeta för det gemensamma goda (inte bara effektivitet och 

resultat)

2. Involvera brukare/medborgare -medskapande

3. Helheten

Vi gör det för medborgarna/brukarna

Vi gör det tillsammans med medborgarna/brukarna

Medborgarna/brukarna gör det tillsammans
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Välkommen till 

Invånardialog Mellbystrand
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Kvällens program

• Planarbeten i kusten

• Tillväxtstrategi

• Besöksnäringen

• Stranden 2016

Information

• Bikupor om förväntningar på 

Mellbystrands framtid

• Redovisning synpunkter och idéer

Invånardialog



Planer i kusten
• Vision Mellbystrand

- bostäder, centrumverksamhet, hotell

• Planläggning av stranden

• Handelsområde Mellby centrum

• Fördjupad översiktsplan för kusten
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Mellbystrands centrum

Detaljplan

Detaljplan Detaljplan 

Detaljplan 

Planprogram 

Dispositionsplan 

• Visionsförslag som indelats i 

flera detaljplaner

• Ett planprogram för centrum

• En dispositionsplan/översiktligt 

gestaltningsförslag för ett hotell

• Dagvattenhantering  



Planprogram

Mellbystrands 

centrum

Bostäder

Verksamheter, handel, kontor

Torg

Byggnader i 2-4 våningar

Ca 140 allmänna parkeringar

Natur och dagvattenhantering 
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Ska ut på samråd



Dispositionsplan 

Hotellanläggning i Mellbystrand
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Planarbete ej påbörjat
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”Hasses håla”

Plan har vunnit laga kraft, 

väntar på bygglov.
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Kirunakolonin

Planarbete pågår, ska ut på samråd
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Birger Pers väg

Förberedande för antagande



Hökafältet entré

192016-05-03

Klart !
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Utvidgning av Mellby Centrum
Förberedande för antagande
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Stranden

• Detaljplan för stranden

• Natur/friluftsliv, parkeringar, 

dynstugor och servicepunkter

• Kommunalt huvudmannaskap

Planområden

Förberedande 

för granskning
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Utvecklingsmål enligt Framtidsplan 2030

• Diversifierat utbud av boendeformer. permanent- och fritidsboende, för 

unga och äldre.

• Utveckla befintliga besöks- och upplevelsenäringar med närheten till 

havet som dragkraft.

• Ett tydligare centrum, gärna med etablering av aktivitetslokaler för 

ungdomar.

• Sammanhängande grönstråk ger rekreationsvärden och är viktiga för 

Mellbystrands karaktär.

• Beakta framtida havsnivåhöjning och andra klimateffekter, ökad erosion 

och försvårad dagvattenhantering. 

• Ortens läge ger möjlighet till stärkt exponering. Goda förbindelser med 

storstadsregionerna gynnar lokalt närings- och föreningsliv.

• Gång- och cykelleder bör tillskapas och förbättras. Ett gång- och cykelstråk 

längst med Lagan till Laholm och till Karsefors bör utredas.

• Uppmärksamma trafik och parkering och tillhörande problematik.
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Befolkning 2013 Mellbystrand 

jämfört med kommunen totalt
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Befolkningsutveckling 2011-2025
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Prognos per tätort
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Tillväxt i Mellbystrand
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Samverkansprojekt

Mellbystrandsföreningen och Skummeslövs badortsförening

Syfte

• Öka möjligheterna till möten mellan boende och mellan boende och 

besökare

• Stötta den föreningsdrivna utvecklingen av kusten

• Förbättra möjligheterna till investeringar från företag

Mål

• Utveckla strandens attraktivitet och skapa möjligheter för de två 

orterna att växa både i fråga om boende och besökare
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Back to the Beach 2016-2018
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Back to the Beach 2016-2018



Back to the Beach

• Ansvariga för turneringen är Karin Lundqvist (landslagsspelare i 
beachvolley samt proffs i 13 år) tillsammans med Wesley Pinheiro
(tränare för svenska damlandslaget) 

• ca 90 lag, alltså nästan 200 spelare

• Under lördagen kommer en Opentävling (dam och herr á 32 lag) att 
genomföras även Ungdomstävlingar (U-19 och U-21). Likaså kommer 
en Challengertävling (dam och herr á 16 lag) att spela på söndagen 
samtidigt avgörs även mixedturneringen

• Träningsläger måndag till torsdag

• Föreläsning, After Beachvolley m.m.
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Kattegattleden
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Kattegattleden

• Lundströms bodar, bemanning och självservice

• Hökaentrén, info

• Samverkansavtal med Region Skåne och Visit Sweden kring 

marknadsföring, nationellt och internationellt
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Min vision av 

Mellbystrands framtid?
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TACK!


