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VEINGE 2017
Veinge är idag en ort med många kvaliteter. Veinges läge nära Laholm och Halmstad, dit 
det är bra bussförbindelser, samt närheten till väg E4 och E6 gör att det är lätt att ta sig 
hit och härifrån och lätt att även nå större städer som Göteborg och Malmö. Till Laholm 
är det cykelavstånd och finns en bra cykelväg. Veinge är landsbygd, men det är nära till 
stan. 

Veinge ligger på Nebohöjden med utsikt över vackra öppna landskap och med såväl 
skog som sjö inom gångavstånd. Naturen finns runt knuten med rekreations- och 
grönområden i ett rikt kulturlandskap med fornlämningar och dödisgripar. Nebo grönom-
råde och Nebotornet samt Drottninghall-tre högarna är uppskattade kvaliteter. Veinge är 
en rekreations- och hälso-by, ett andningshål. 

Det är en mysig by med måttliga huspriser och fina boendemiljöer – med både hyresrät-
ter och villor -  i vackra och stimulerande omgivningar och med bra service och utbud. 
Det är en komplett by som har nästan allt. Här finns skola från förskola till årskurs nio, 
idrottshall och fotbollsplaner, fritidsaktiviteter och fritidsgård (vilken även nyttjas av un-
gdomar i Laholm), utebad och bibliotek, äldreomsorg och vårdcentral, bank och kyrka, 
mataffär och kiosk, restaurang och pizzeria, frisör, hantverkare och andra affärer. Veinge 
har många småföretagare och ett starkt entreprenörskap. Det är ett levande samhälle 
med god samhällsservice. 

Veinge är en landsbygdspärla, en gemytlig och familjevänlig boendeort där det är lugnt 
och skönt och finns fin gemenskap.  Det är det lilla samhället med de stora visionerna. 
Veinge upplevs trots fina kvaliteter som något otryggt med strul på kvällar och nätter, 
och i avsaknad av viss service så som post, bank och bankomat Utvecklad kollektivtrafik 
efterfrågas också, t.ex. ut på landsbygden och med utökad busstrafik över länsgränsen. 
Därtill saknas en samlingslokal, såväl för ungdomar som för samhället i stort, och bättre 
tillgång till fritidsaktiviteter och naturen – t.ex. elljusspår och idrottsanläggningar. Vissa 
upplever att orten saknas det mesta, att det finns väldigt lite att göra, att det är öda och 
att Veinge har stagnerat där orten glömts bort både av kommunen och polisen

VEINGE 2035
Veinge år 2035 är en familjevänlig boendeort för pendlare, en ”förort” till Halmstad och 
närhet till Laholm. Det finns bra förbindelser med tåg och buss till omkringliggande orter, 
framför allt Halmstad och Laholm. Som stations- och pendlingsort har Veinge ökat och 
föryngrat sin befolkning, här bor nu en bra balans av äldre och barnfamiljer och männ-
iskor från olika länder och ursprung. I Veinge bor du tryggt och lugnt i den lilla orten på 
landet, nära naturen med skog och vackra öppna landskap med tillgängliga vandring-
leder. Med relativt billiga bostäder, bra skola  från förskola till årskurs nio samt tillgång till 
service så som vårdcentral och välsorterad livsmedelsaffär med generösa öppettider och 
ett rikt fritidsutbud är Veinge ett attraktivt bostadsval för barnfamiljer. Orten präglas av 
stark gemenskap och lokalt engagemang, och är en plats för vila och återhämtning. 

Tack vare god kollektivtrafik kan båda föräldrarna pendla till arbete i Laholm eller Halm-
stad, likväl som att ortens invånare kan studera på högskolan där. Genom järnvägen når 
Veingebon även smidigt städer i en regional och nationell geografi. Från Halmstad tar 
man sig enkelt vidare med tåg till Göteborg eller Malmö, och via Markaryd nås Hässle-
holm med tågförbindelse till Stockholm. Veinge är det trygga, hälsosamma och mil-
jösmarta boendevalet, med fokus på naturen och hållbara transporter. Inom orten cyklar 
man, och till/från orten tar man tåget – i hög utsträckning. Tågen kör frekvent. Veinges 
attraktivitet som stations- och boendeort har ökat fastighetsvärdena, vilket möjliggjort 
ökad byggnation på orten.  Ortens fina natur- och kulturmiljövärden har dock skyddats 
väl från exploatering. 

Tack vare tåget är Veinge också en inpendlingsort, till arbetsgivare som etablerat sig på 
orten, och ett mer välbesökt och tillgängligt besöksmål. Hit kommer människor utifrån för 
att besöka badet och andra fritidsaktiviteter samt för att uppleva naturen. Men Veinge 
är inget större besöksmål, det är i huvudsak en boendeort och besökarna är i huvudsak 
släkt och vänner till ortsbor. 



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

STATIONSOMRÅDET – STATIONEN OCH CENTRUM – OCH TILLGÄNGLIGHET DIT

• Centrum på båda sidor om jvg
• Under/övergång, gångbro, tunnel (det är långt att använda bilbron)
• Resecentrum på västra sidan
• Öppen och fungerande järnvägsstation
• Ny järnvägsstation. Mysig. Bemannad. Belyst. Trygg. Gamla stationsbyggnaden renoverad till 
  ”forna glans”. 
• Nytt mötescentrum. 
• Renovera stationsgrillen till ny restaurang. 
• Gör ett centrum kring stationen, med torg och uteserveringar. 
• Ett tydligare markerat centrum (affärer, folk i rörelse): marknad, ICA, torg, samlingsplats
• Ett centrum med fler affärer/butiker
• Nybyggda affärslokaler på platsen där det är ruffig vegetation och kiosk. 
• Hälsocafé. Alternativbehandling. 
• Välkommen till Veinge – skylt. Infoskylt om Veinge. Anslagstavla för boende på orten. 
• Förtäta (t.ex. lägenheter väster om järnvägen)
• Punkthus
• Stationsnära lägenheter
• Pendlarparkering för bil och cykel, parkering vid stationen
• Planera det optimalt för pendlare, t.ex. förskola vid stationen och kunna handla
• Cykelvägar, gång- och cykelvägar (Cykelväg till Veinge by) 
• Lokala minibussar till/från närområdet. Bussar i anslutning till tåget. Buss till Veinge kyrka. 

TILLGÅNG TILL NATUR OCH FRITID

• Multisport-arena, fler platser för aktiv fritid. 
• Koppla boende till idrotts-/naturområden
• Utvecklade tillgången och tillgängligheten till natur/grönområden. 
• Samlingslokal, Mötesplatser
• Lekplatser och aktiviteter fokus barn och unga, Stor ny lekplats. 
• Föreningsliv, t.ex. fotboll
• Bad öppet året runt (tak). Renoverat badet. På vintern kan halva vara inomhus och halva utom 
 hus. Byggt en 25-meters innomhusbassäng. 
• Camping eller ställplats för husbilar (vid badet). 
• Ny fritidsgård
• Gamla lantmännen-huset har gjorts om till café för ungdomar
• Lyfta fram Nebotornet och Bautarstenarna 
• Sportaktiviteter Utegym (kopplat till motionsslingor), Tennisbana, Minigolfbana
• Nya grönområden
• Park/Trädgård för ungdomar och familjer
• Motionsslingor – rusta upp befintliga och utveckla nya – med elljus
• Utnyttja sjön mer

BOSTÄDER OCH SERVICE

• Ökad service, för växande befolkning. Bygga ut skola, förskola (ny förskola). Om  
 fattande upprustning alt. rivning/nybygge av förskola behövs. Inflyttning påverkar be 
 hovet av skolplatser, utökning finns inte utrymme för i de lokaler/byggnader som finns.  
 Gymnasieskola. Post. Bankomat. Sköterska/bvc. Utveckla affär och kiosk vad gäller  
 utbud och öppettider (tack vara mer folk). Nytt café/restaurang. Bygghandel.   
 Anslutningsbussar från tåg till omkringliggande byar. 
• Bostäder (Flerfamiljshus, villor, radhus, hyresrätter, studentbostäder, äldre-bostäder  
 med hög komfort, stationsnära lägenheter, lägenheter till de som vill lämna villan). Sol 
 hemmet renoverat. 

ÖVRIGT

• Tillgång till mark, Äga mark centralt
• Trygghetshöjande insatser, för ökad upplevd trygghet, belysning
• Arbetsplatser, minst en större arbetsgivare på orten. 
• Lä-skydd (häckar längs cykelvägar och i åkerlandskapet)
• Trafikering med tåg tillräckligt ofta (halvtimmes-trafik)
• Cykelväg till Halmstad (Genevad-Eldsberga). 
• Marknadsföring. Använda mäklare i Halmstad för marknadsföring. Marknadsföra som  
 naturligt val för de som arbetar  Halmstad. Mer för pengarna. 
• Markundersökning i spårområdet, är ofta påverkad mark. 
• Krävs bullerbedömning kring järnvägen. 
• Utvecklingsområden ligger inom sekundär zon för vattenskydd
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FÖRKLARING
Utpekade områden ÖP

Utpekade områden ej ÖP

Utpekade stråk ej ÖP

Bostäder

Centrum

Skola

Aktivitet och rekreation

Verksamhet och industri

GC-stråk

Jordbruksmark



UTPEKADE OMRÅDEN ÖP  KOMMENTARER/IDÉER- INVÅNARE

1 Centrum • Upprustning av centrum och förtätning. Fler 
sittplatser mellan kiosk och viadukt

• Resecentrum
• Affär och förskola
• Övergång/undergång järnvägen
• Parkeringar för bil och cykel
• Seniorboende 2 rum o kök + liten trädgård
• Boulebana, gemensam grillplats
• Bygg hus som passar in, inte 3-våningshus.

Bygg i stil med Rolles huslägenheter.

2 Förskola, aktivitet • Nytt trädgårdsmästeri på skolgården där 
barackerna låg

• Utegym, padelbana, parkour

3 Bostäder • Villor, radhus, kedjehus
• Hyresrätter

4 Åkermark, aktivitet och rekreation,  begränsat antal bostäder • Bygg inte här, åkermark
• Villor
• Utvecklingsområde för samhällsnytta t.ex. 

skola
• Park med hinderbana, boule, skate, forbolls-

golf, utegym, tennisbanor, lekplats, slott
• 

5 Åkermark, begränsat antal bostäder • Bygg inte här, åkermark
• Cykelbana till Öringe, Veinge by, Göstorp, 

Bölarp (cykla till tåget)

6 Åkermark, begränsat antal bostäder • Bygg inte här, åkermark

7 Åkermark, begränsat antal bostäder • Bygg inte här, åkermark

8 Bostäder, aktivitet och rekreation • Ny modern lekplats
• Hus/lägenheter runt fotbollsplanen
• Låt fotbollsplanen bli en del av Veinge
• Radhus

 

UTPEKADE OMRÅDEN EJ ÖP  KOMMENTARER/IDÉER- INVÅNARE

9 Åkermark, begränsat antal bostäder • Bygg endast på Hälleberget, här finns berg-
knalle (bygg inte på åkermark)

10 Bostäder

11 Aktivitet och rekreation • Utegym
• Belysning 
• Motionsslinga

12 Aktivitet och rekreation • Motionsslinga från Nebotornet runt 
Rausalhallsbacken

• Motionsslinga Örelid, stenarna
• Utbyggda gångstråk

13 Bostäder • Bygg här istället för 4 och 5
• Använda Nebotornet som kursgård, rekrea-

tionscenter, hälsocafé
• Golfbana
• Löparbana/motionsslinga belysta 2,5- 5km

14 Verksamhetsområde och industri

15 Bostäder, verksamhetsområde och industri • Fler företag
• Gamla jvg till cykelväg till Laholm med belys-

ning och räcken där det är brant
• Enplanshus- hyresrätter. Kommunen bygger 

radhus

16 Bostäder • Bygg här istället för 5,6 och 7
• Tågstopp

17 Centrum • Utveckla centrum på båda sidor av järnvägen

18 Aktivitet och rekreation • Ute-aktivitets-center intill badet med ska-
tepark, utegym, paddelbanor, basket, 
minikonstgräsplan, ljus med timer. 

• Camping
• Badet renoverat

19 Skola, aktivitet och bostäder • Samlingslokal, delat idrottshall barn/vuxna
• Upplyst rekreationsområde
• Utvecklad skolgård med inbjudande miljö. 

Ramp för skate och kickboard
• Underhållen fritidsgård och gymnastiksal
• Busshållsplats
• Bästa skolkommun. Sockerfri skola, svenska 

råvaror

20 Aktivitet och rekreation, bostäder • Utnyttja sjön och utveckla naturvärden
• Promenadstråk runt sjön, badplats, upplysta 

motionsslingor (2,5 km - 10 km), utegym
• Bostäder runt fotbollsplanen.

21 Tågstation • En liten fin och mysig station där man kan 
vänta på tåget. Upplyst,bemannad och trygg

• Renoverat gammalt stationshus - ser ut som 
det såg ut när det var nytt, bevara känsla av 
tidigare stoppet

• Anlustning till byarna runt om Veinge 
(Göstorp, Mästocka, Öringe)

22 Bostäder och aktivitet • Bostäder runt fotbollsplanen
• Låt fotbollsplanen bli en del av Veinge
• Utbyggnad av Veinge IP med konstgräs, bättre 

klubbhus, möjlighet till servering av fika

23 Bostäder • 1-plans lägenheter

24 GC-väg • GC-väg till Geneaved

25 Aktivitet och rekreation, bostäder • Motionsslinga året runt- Göstorps 
naturreservat

• Bostäder med större tomter med 
ekonomibyggnader/stall

26 GC-väg • GC-väg Veingeby, Öringe, Geneaved, Göstorp, 
Bölarp (cykla till tåget)

27 Bostäder • Radhus

28 Aktivitet och rekreation • Lekplats
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