
 Kan du vara Veinge?
Vision för Veinge 2035     

Kvinnor, män, unga, äldre, ungdomar, småbarnsföräldrar, 
medelålders och seniorer. Vi söker kommuninvånare som 
bor och lever i Veinge och vill träffa planeringskontoret för att 
ge synpunkter på stort och smått som berör och kan utveckla 
tätorten. Oavsett om du är nyinflyttad eller bott länge i Veinge 
är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse till ett möte 
med oss i Veingeskolans matsal klockan 18-20 onsdagen 
den 22 november. 

Laholms kommun, Planeringskontoret 
Humlegången 6, 312 80 Laholm
www.laholm.se
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Kvinnor, män, unga, äldre, småbarnsföräldrar, medelålders och seniorer. 
Planeringskontoret söker kommuninvånare som bor och lever i Veinge med 
omland och som vill träffa oss för att prata om hur Veinge kan utvecklas 
som boendeort.

Under hösten har vi påbörjat ett arbete med att ta fram en vision för Veinge 
utifrån att det planeras för att orten så småningom återigen blir en stationsort 
längs Markarydsbanan. 

Oavsett om du är nyinflyttad eller har bott länge i Veinge är du varmt  
välkommen att anmäla ditt intresse att träffa oss onsdagen den 22 november 
i Veingeskolans matsal. Vi börjar klockan 18.00 och avslutar runt 20.00. Det 
går jättebra att ta med sig barnen om man vill. De får gärna delta och pyssel-
hörna kommer att finnas! 

Kan du inte vara med denna kväll men ändå vill följa projektet och kanske 
delta på något annat sätt? Håll ögonen öppna på kommunens hemsida där vi 
kommer öppna för synpunkter! 

Anmälan till medborgarservice via e-post medborgarservice@laholm.se  
eller via telefon 0430- 150 00 senast den 20 november! Vi tänkte bjuda på 
fika så därför är det bra att veta ungefär hur många vi blir!

Med vänlig hälsning
Planeringskontoret, Laholms kommun

Är du intresserad eller har du frågor? 
Kontakta Linda Svederberg
Telefon 0430-152 40 
E-post: linda.svederberg@laholm.se
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