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KNÄRED 2017
Knäred är en historisk bygd med många kvaliteter och god självkänsla. Här bor man i 
villa med naturen inpå husknuten. Knäred ligger naturskönt med skog och höjdskillnader 
samt Lagan och Krokån som slingrar sig genom orten där Kvarnfallet är en uppskattad 
plats. Vandringsleder, vatten, fiske, bad och kultur attraherar såväl boende som besöka-
re. Knäresborna har en stark vi-känsla och gemenskap med traditioner och ett starkt 
föreningsliv. Här finns bl.a. pensionärsaktiviteter och läxhjälp för nyinflyttade, fritidsgård, 
fotboll och friluftsfrämjandet samt samhällsförening och kyrkan med ungdomsverk-
samhet och öppen förskola. Den årliga julskyltningen och majbrasan samt Freden i 
Knäred är andra kvaliteter och identitetsskapare. Knäred utmärker sig också som en 
entreprenörsort i ett bra logistiskt läge nära väg E4 och E6 samt järnväg och flygplats, 
här finns många små industriföretag och arbetstillfällen. Läget är bra mellan Laholm och 
Markaryd samt med närheten till havet. Därtill finns bra service och utbud så som vård-
central, tandläkare och apotek, bank och brandkår, förskola och skola, fritids och utebad, 
bibliotek och äldreboende, välsorterad mataffär och systembolag-ombud, pizzeria, frisör, 
järnaffär, klädaffär och blomsteraffär samt bensin och bilverkstad. Knäred klassas som 
serviceort för omkringliggande landsbygd. Som boende i Knäred behöver man inte ta 
bilden för de dagliga ärendena. 

Det som Knäredsborna saknar idag är utökad service med bättre öppettider och tillgång 
till vårdcentral, läkare, apotek och brandmän, samt ungdomsaktiviteter/ungdomsgård 
och kvällsöppet på badet. Det är svårt för Knäreds ungdomar att besöka fritidsgårdarna i 
Laholm och Veinge eftersom busstiderna inte är anpassade efter öppettiderna på fritids-
gårdarna. Det är svårt att ta sig hem till Knäred på kvällstid. 

KNÄRED 2035
Knäred år 2035 är en boende- och arbetsort med stark företagskultur och småföretagan-
de inom såväl industri som turism, blomstrande föreningsliv och tillgång till fina naturup-
plevelser. Knäred är både en ”Gnosjö-ort” med starkt entreprenörskap och näringsliv, 
och en upplevelseort med centrum för natur och friluftsliv. Naturen gör orten både till ett 
starkt besöksmål med närhet till skog och vatten och med turism inom fiske, vandring, 
cykling och kanot, och till en attraktiv boendeort. Här finns såväl villor som lägenheter 
och du bor relativt billigt med goda pendlingsmöjligheter till såväl Markaryd/Hässleholm 
som Laholm/Halmstad med snabba och miljövänliga hållbara transporter. Det går att 
pendla till såväl arbete som studier, vilket möjliggjort att unga bor kvar hemma under 
sin studietid och att fler människor lockas att flytta till orten. Tack vare god kollektivtrafik 
slipper man som familj ha två bilar.

 I Knäred får du det lugna, trygga, mysiga landsortsboendet. Som stations- och pend-
lingsort har Knäred ökat och föryngrat sin befolkning, här bor nu en bra balans av äldre 
och barnfamiljer. Knäred är ett bra alternativ till kusten storstäder. Här bor man lugnt 
på landsbygden, en bra uppväxtmiljö för barn. Knäred är en ort med fokus på barn 
och unga, och här finns bra skola och förskola. Knäred har också rollen som service-/
centralort och stationsort för den omkringliggande landsbygden – här finns allt. Det har 
tillkommit fler affärer samt badhus och parkeringshus. På landsbygden kring Knäred 
finns attraktiva lägen för enskilt boende, och för dessa är Knäred noden för service 
och kollektivtrafik. Tågstationen tillsammans med ortens starka företagande ger också 
en inpendling till Knäred, tåget har gjort det lättare för företag att rekrytera och växa. 
Hit kommer också fler turister för att uppleva naturen på olika sätt, t.ex. fiska,  plocka 
svamp och campa. Knäreds attraktivitet som stations- och boendeort har också ökat 
fastighetsvärdena, vilket möjliggjort ökad byggnation på orten.  Genom tåget nås des-
sutom inte bara Laholm/Halmstad och Markaryd/Hässleholm smidigt. Därifrån går det 
enkelt att ta tåget vidare till såväl Stockholm och Göteborg som Malmö, Köpenhamn och 
Hamburg.



UTVECKLINGEN AV KNÄRED FRÅN 2017 TILL 
2035
För att utveckla Knäred som attraktiv boendeort och besöksmål, med avstamp i de nya förutsättningar som till-
gång till persontågstrafik i orten innebär, finns en mängd uppslag på förädling och utveckling av orten. 

STATIONSOMRÅDET OCH TILLGÄNGLIGHET/KOPPLINGAR DIT 

• Trevligt stationsområde, inte bara en passage. 
• Parkeringsplatser bilar + cyklar. Säkra. Elbilsplatser
• Välkomnande entré med blommor, fontäner, café. 
• Bygger om det gamla stationshuset till nytt och fräscht. 
• Busstation
• Stationen är inte en del av centrum, utan en knutpunkt för infrastruktur, 
 det är en station för stort omland.
• Knyt ihop stationen med centrum/tätorten, attraktiva stråk
• Gång- och cykelbro (annat läge), Hängbro
• Lyft stråket ”Backen stationen – centrum” (inte tråkig och otrygg). 
• Båttransport från stationen till bad/camping/Hallaborg. 
 Stationsområdet planeras för friluftsliv. 
• Möjlighet tas sig över järnvägsspåret. 
• Bostäder
• Punkthus
• Företags-, kontorshotell
• Mötesplats
• Det alternativa stationsläget möjliggör att synliggöra Knäreds vildmark från stationen. 
• Arbetsplatser vid det alternativa stationsläget (för inpendlare från Laholm/Veinge). 
• Välj inte det alternativa stationsläget. 

CENTRUM

• Mötesplats centralt. 
• Centrumkänsla
• Lekplats, lekplats på torget, lekplats på gröna ytan bredvid järnhandeln
• Samlingsplats för familjer
• Torg, mötesplats, torgförsäljning
• Levande centrum
• Utveckla torg, när bro byggs vid Dyreborgsvägen

TILLGÅNG TILL NATUR OCH FRITID

• Sommaraktiviteter
• Båttransport från stationen till bad/camping/Hallaborg
• Utveckla outdoor-center besöksnäring
• Cykel, vandring, jakt, fiske, kanot – tillgänglig natur
• Promenadområden, promenadslingor, löpslingor. 
• Belysning längs slingan + utegym
• Sport- och fritidslokaler
• Fotbollsklubb
• Fritidscenter
• Friskvårdscenter
• Utegym

• Tennisbana
• Parkour-bana
• Paddel-bana
• Upplevelser i alla åldrar, t.ex. vid kvarnen
• Hembygdspark med små djur
• Fiskeförening
• Info om natur, fiske, jakt, friluftsliv - turistsatsning
• Motorcrossbana
• Historia
• Mötesplatser
• Lekplats
• Badplats
• Badhus
• Övernattning naturfint (Vandrarhem gamla Björkliden, nära natur, idrottsplats, badet). 
• Camping
• Stråk
• Information
• Utveckla/framhäv det vackra

BOSTÄDER OCH SERVICE

• Utveckla samhällsservice. Vårdcentral med läkare och apotek öppet varje dag. Skolan behöver  
 renoveras och anpassas till dagens krav om ändamålsenliga lokaler. Yta för undervisning kan  
 skapas genom att flytta bibliotek till närliggande byggnad. Nödvändighet att rusta skolan. Stort  
 behov av planerad förskola. Samlad förskola. Dygnet-runt-öppen mack vid väg 15. 
• Attraktivt boende. Flerbostadshus. Radhus. Villor. Pensionärslägenheter (stora lägenheter dit  
 man kan flytta när man inte vill/kan bo kvar  huset). Blandat boende för yngre och äldre.  Stora  
 tomter. Hyresrätter. 

ÖVRIGT

• Marknadsföra som besöksmål, paketera sevärdheter/besöksmål
• Näringslivssamverkan
• Samverkan mellan aktörer på orten - besöksnäring
• Jobba med ortens identitet både internt och externt, tro på orten
• Industrimark (billig och förberedd)
• Arbetstillfällen på orten
• Parkeringshus
• Vindkraft + vattenkraft + info om hållbar energi 
• Markundersökning i spårområdet, är ofta påverkad mark. 
• Krävs bullerbedömning kring järnvägen. 
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UTPEKADE OMRÅDEN ÖP  KOMMENTARER/IDÉER- INVÅNARE

1 Centrum • Kontorshotell för distansarbete
• Punkthus- lägenheter
• Övergång över järnvägen, parkering (bil + 

cykel)
• Välkomnande entré med blommor, fontän 

och café. Bygg om det gamla stationshuset till 
nytt och fräscht.

• Hängbro över Lagan, GC-väg som förbinder 
stationen med samhället

• Busstation och elbilsplatser

2 GC-väg och centrum • Utveckla ett centrum i korsningen 
• Torg, mötesplats, torgförsäljning, lekplats på 

torget
• Stationsvägen/Sjöredsvägen
• Knyt ihop stationen med centrum. 
• Lyft stråket ”Backen från stationen till 

centrum”
• Lekplats på gröna ytan bredvid Pertec, sam-

lingsplats för familjer

3 Bostäder och verksamheter • Boende
• Företagshotell

4 Bostäder och skola • Villor
• Marklägenheter
• Dagis/ny förskola
• Skateboardpark

5 Bostäder och skola • Villor
• Samlad förskola

6 Bostäder • Villor

7 Bostäder • Villor

8 • Vackert- många fina lägen

UTPEKADE OMRÅDEN EJ ÖP  KOMMENTARER/IDÉER- INVÅNARE

9 • Bygg ingen bro, det blir för dyrt

10 • Utvecklingsområde

11 Bostäder • Stora tomter

12 Bostäder • Utvecklingsområde

13 Bostäder, aktivitet och rekreation • Välskött promenad vid Krokån
• Hyreslägenheter
• Hembygdspark med små djur

14  Bostäder • Småhus

15 Aktivitet och rekreation • Outdoor-center, besöksmål

16 Aktivitet och rekreation? • Utveckla ”Flammanområdet”

17 Bostäder

18 Bostäder 

19 Transport? • Båttransport från station till outdoor-center/
bad Halaborg

20 Aktivitet och rekreation • Utblick, möjlighet att synliggöra vildmarken 
från alternativa stationsläget

21 Aktivitet och rekreation - besöksmål? • Vid Kvarnafallet? Vindkraft, vattenkraft, info 
om hållbar energi

• Modernt, grönt, hållbart samhälle. Center för 
miljöpris. Info om natur, fiske, jakt, friluftsliv. 
Turistsatsning

22 Aktivitet och rekreation • Motorcrossbana

23 Verksamheter • 24/7-öppen mack längs väg 15. Och 
truckstopp

24 Bostäder •  Prisvärda lägenheter med fantastisk utsikt

25 Aktivitet och rekreation • Sommaraktiviteter. Badplats med Sveriges 
vackraste utsikt

• Fritidscenter/Friskvårdscenter. Utegym, par-
kourbana, paddelbana. 

• Upprustad camping
• Lekplats
• Fotbollssklubb
• Bättre slingor för promenad, löpning och 

cykel 

26 Aktivitet och rekreation • Ny tennisbana, grus

27 Skola • Förskola

28 Skola • Ny förskola där alla samlas nära skolan
• Skola
• Elbilsplatser

29 Bostäder • Stora tomter
• Hyresrätter

30 Verksamheter • Distansarbetsplatser/kontorshus - låna skriv-
bord och internet

• Elbilsplatser 

31 Centrum • Butiker med bra öppettider. Lekplats, levande 
centrum, torg, mötesplats, torgförsäljning, 
lekplats på torg

32 Aktivitet och rekreation • Lekplats på grönytan bredvid Pertec

33 • Elbilsplats

34 Bostäder

35 Verksamheter • Industri

36 Aktivitet och rekreation • Skatebana

37 GC-väg • Cykelbana

38 Bostäder och skola • Dagis 

39 Aktivitet och rekreation • Backe att använda för rutschkanor, pulka-
backe, lekplats, klätterställningar, grillmöjlig-
heter, bänkar och bord

40 GC-väg • Cykelbana
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