
 

 

 
 

Framtids- och utvecklingsfrågor 

Sammanställning av synpunkter och idéer från träffar med 
kommuninvånare i Knäred, Mellbystrand och Laholm den 10 november 

Boende och boendemiljö, samhällsbyggnad 
• Utveckla möjlighet för fler lediga tomter 
• Bebyggelse Köpingelandet 
• Utveckla Köpingelandet mittemot Gröna Hästen med bro och tomter 
• Förtäta innerstaden för boende, köpkraft  
• Utveckla Laholm västerut mot Mellbystrand för att bygga samman orterna på sikt. Under 

inga omständigheter bygga på Köpingelandet.  
• Utveckling att växa samman Laholm och Mellbystrand 
• Byggnation av Kungsgården och Fogdedalarna 
• Fler hyreslägenheter, måttlig storlek och låg hyra 
• Precisera hur Laholms förtätning av våra tätorter  
• Strategi för att bevara den goda jorden åt kommande generation 
• Byggbara tomter, attraktiva tomter i bra läge  
• Möjligheter att bo och leva utanför tätorten , fritt från närliggande vindkraftverk 
• Utveckla boendemöjligheter: bygga fler lägenheter, seniorboende, billiga lägenheter för 

ungdomar 
• Ökad industrietablering inom kommunen 
• Att vi får ett större skydd för den bästa åkermarken (ny och bättre plan) 
• Minska flyttningen från landsbygden till staden /kusten 
• Spara produktiv åkermark 
• Spara produktiv åkermark 
• Spara ”den goda jorden” 
• Styra ny bebyggelse till annan mark än åkrar 
• Få fler att bo på landet 
• Levande landsbygd, balans mellan stad kontra landsbygd/byar 
• Det måste fokuseras mer på ”skogsbyarna”, man känner sig förfördelad gentemot Laholm 

och kusten 
• Utveckla och ta vara på den miljö som finns i inlandet, kan betyda att fler lockas till 

”skogsbygden” 
• Utveckla boendemiljöer i det lilla 
• Skapa attraktiva tomter 
• Tydlig pendlarkommun som satsar på boende och boendemiljöer 
• Hela kommunen och alla boende ser sig om en huskommun 
• Bevara särarten för framtiden. Inga förortsområden för pendlare (utarmning) 
• Centrum i Mellbystrand 
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• Bygga fler lägenheter för äldre och barnfamiljer 
• Göra centrum snyggare vid gamla restaurangen i Mellbystrand 
• God förebygg- planering av nya bostadsområden, ev samgående med andra kommuner 
• Tryggare boende 
• Bevara stadskärnan i Laholm  

Kommunikationer, infrastruktur 
• Genomfartstrafiken 
• Att förse hela kommunen med ett driftsäkert och kraftfullt bredand 
• Utveckla kollektivtrafiken, turer även kvällstid och fler på helger  
• Pendeltåg i glesbygd  
• Tågstopp i Knäred  
• Tågstopp i Knäred  
• Tågstopp- pendlingsmöjligheter 
• Förbättra kommunikationerna 
• Förbättra kommunikationerna 
• Kvällstrafik till landsbygden i kommunen 
• Bättre bussförbindelser (Halmstad/Mellbystrand/Båstad) 
• Framkomlighet mellan städer för yngre året runt, kommunal trafik 
• Bättre bussförbindelser typ Mellbystrand- Halmstad, kvällstid 
• Vi vill ha bättre vägar 
• Stärk kommunikationer lokalt och regionalt, tåg , buss etc 
• Bredband 

Utbildning 
• Gymnasieskolan kvar 
• En bra skola, kanske i samarbete med grannkommuner  
• Bra skollokaler som passar  
• Större skola 
• Kvalitet  

Fritid, kultur 
• Jag vill ha en bowlinghall i Mellbystrand 
• Lekplats i Mellbystrand 
• Lekplatser 
• Ett graffitiplank i Mellbystrand 
• Ett lekland för alla barn 
• Fritidsgård på Höka 
• Fritidsgård 
• Bygga en bmx-bana på vilsestigen i Mellbystrand 
• Skatepark 
• Steet-hockey bana / fotboll/ basket  
• Spelhall i Mellbystrand 
• Idrottshall i Mellbystrand 
• Simhall i Mellbystrand 
• Idrottsplats i Mellbystrand 
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• Fotbollsplaner  
• Fotbollslag i Mellbystrand 
• Lekplats centralt i Laholm 
• Ungdomssatsning, ishall 
• Stranden, ta vara på möjligheter för olika aktiviteter 
• Stranden, expropriera stranden, skaffa brygga, kaféer, restauranger vattensporter mm 
• Bryggor 
• Bevara biltrafik på stranden, fri parkering  
• Bilfri strand 
• Ser att stranden förblir som den är med parkering och bilfria zoner. 
• Saltvattenpooler på stranden  
• Ta vara på och utveckla strandremsan, tex brygga 
• Bryggor 
• Marknadsföra den unika strandremsan mycket mer men glöm inte att satsa på det också inte 

bara ta fram tomma ord 
• Havsbassängen i Skummeslöv, skapa möjligheter att utveckla inför framtiden 
• Viktigt att satsa på tillgänglighet kring idrott och aktiviteter för ungdomar 
• Kultur, fritid och turism glöm ej detta.  
• Fiskevård i Krokån 
• Ta vara på naturen i ”tyst område i Körsveka” som inkluderar Rönnö naturreservat, 

Krokådalen, Bollaltebygget mm.  
• Större idrottshall (fritidsanläggning) 
• Bra fritidsanläggningar som passar 
• Konstfrusen isbana/hall 
• Bowlinghall 
• Kombihall (teater, sport, andra aktiviteter, konserhall) 

Näringsliv turism 
• Företagsklimat kontra bostäder 
• Ta vara på befintligt näringsliv  
• Främja företagsamheten som ökar arbetstillfällen 
• Utveckla Laxfisket, bygg laxtrappor (turism) 
• Ökad industrietablering inom kommunen 
• Satsa på turism, tryck på danskminnen, hur vackert det är här, det var Sveriges fattigaste 

hörn 
• Utveckla och marknadsför helheten, inlandstursim och grön rehabilitering i norra delen av 

socknen med orörd natur, naturupplevelser med vandringsleder, kajak, fiske botanik mm. 
(även fritid, kultur) 

• Utveckling av handeln i centrum 
• Tvingande utbyggnad av handelscentrum 
• Informationscentrum, turistbyrå (Mellbystrand) 
• Mer camping bör finnas i Mellbystrand 
• Affärscentrum nära Maxi och E6 
• Köpmanskap kontra bank och försäkring 

Arbetsmarkand, sysselsättning 
• Sysselsättning inriktad mot ungdom och utbildning  
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• En kraftigt förstärkt arbetsmarknad (minska pendling) 
• Skapa arbetstillfällen för ungdomar 
• Jobb  
• Nätverka med FoU med Laholms natur som bas 
• Fler arbetsplatser ger ökade skatteintäkter vilket leder till fler möjligheter 

Miljö och energi 
• Att kommunen på alla tänkbara byråkratiska sätt bistå de kommuninvånare som vill 

producera egen elkraft 
• Vindkraftsverken får inte förstöra miljön för de boende 
• Vindkraften stoppas för att utveckla turismen 
• Rent vatten i bukten/havet  
• Egenproducerad energi/el 

Trygghet, säkerhet 
• Förstärka arbete mot inbrott, stölder och förstörelser. Laholmarna behöver känna sig 

tryggare.  
• Säkra att kriminaliteten inte fortsätter att växa utan blir mindre 
• Trygghet säkras för ung och gammal 

Övrigt 
• Bevara den goda livsmiljön samtidigt som vi utvecklas 
• Göra Laholm till en kommun som är ekonomiskt starkt och självständig 
• Välfärd 
• Ta vara på skola, omsorg och övrig service 
• Mindre byråkrati – sunt förnuft 
• Bättre samordning mellan kommunala och regionala myndigheter för ökad samsyn i 

tillståndsfrågor 
• Fasta läkare – ej stafettläkare 
• Gatubelysning 
• Gatljus, utan krav på hur många som bor där 
• Dragkraft till Mellbystrand för unga vuxna 20-30 år 
• Hur konkurrera ut Båstad vilket är en stor konkurrent, hur marknadsföra Laholm? 
• Att aktivt arbeta för region snarare än enskild kommun 
• Slå ihop Laholm och Båstad 
• Höj imagen – statusen, genom pr och marknadsföring 
• Gemensam kraftfull marknadsföring av allt som finns här 
• Få människor att köra av E6:an och upptäcka Laholmsbukten, stor fin byggnad vid E6:an 
• Ökat samhällsmedvetande och engagemang bland ungdomar mfl.  
• Stolta invånare 
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