
Planer, idéer & visioner
Det är väldigt mycket förändringar på gång i Laholms  

kommun och utvecklingen står aldrig still. I den här visions-
utställningen har vi försökt att fånga upp en del av det som 
handlar om byggnation. Allt kanske inte blir precis som det 

presenteras här, men det får framtiden utvisa. 

Mer information hittar du på www.laholm.se 
eller kontakta kommunen på 0430-150 00.
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Hallands äldsta stad får ett nytt landmärke, 
fler bostäder och nya affärslokaler. Laholm 
ska ha en levande stadskärna och vara en 
attraktiv plats att både bo och leva på.

Nytt landmärke
Klarabäcksområdet ska förvandlas till bostadskvarter 
med flerbostadshus, komplementbyggnader, bostads- 
parkering och trädgård. Tanken är att skapa ett bostads- 
område i sex till åtta våningar som riktar sig till alla, 
såväl barnfamiljer som par, ensamstående, unga och 
äldre. Ett nytt landmärke för Laholm.

Stadsradhus
I kvarteret Bocken planeras bostäder 
och centrumverksamheter i så 
kallade stadsradhus i två plan.

Den nya bebyggelsen i kvarteret Hästen kommer 
att tillföra Laholms stadskärna ett välbehövligt 
bestånd av centrala bostäder. Kvarteret kommer 
att ha varierande lägenhetsstorlekar, butiker och 
lokaler, samt anslutande parkeringsmöjligheter. 
Tillsammans med befintliga gårdsbyggnader 
skapas möjligheter till ett ökat utbud av butiker, 
caféer, hantverkslokaler och annat som kan ge liv åt 
stadskärnan i Laholm.

Flerbostadshus &  
centrumverksamhet
Nya byggrätter planeras för flerbostadshus  
och centrumverksamhet i direkt anslutning till  
Stadshuset och Humlegången. Man ska ta stor  
hänsyn till fastigheternas kulturhistoriska  
värden i kvarteret.

Centrum
Utveckling

Levande stadskärna

Illustrationer R
amböll

Vad tycker du?
På www.laholm.se kan du lämna dina synpunkter på innehållet och
utställningen om Laholms kommuns planer, idéer och visioner.
Planeringskontoret, Laholms kommun, juni 2017

Utvecklingsprogram 
Laholms stadskärna
Laholms kommun arbetar med ett utvecklings- 
program för Laholms stadskärna. Arbetet 
präglas av återkommande dialog med 
handlare, boende och alla som 
faktiskt vistas i området. Syftet 
med programmet är att skapa 
ett “paraplydokument” 
för vidare beslut om 
åtgärder och utredningar 
i stadskärnan med 
målsättningen att fler  
ska vilja vistas där,  
oftare och längre.

Illustration Fredblads



Laholm

Lilla Tjärby
Ängstorp
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Storinvestering i vatten
En av kommunens största byggsatsningar sker i regi  
av Laholmsbuktens VA som bygger ut och bygger om 
reningsverket i Ängstorp och vattenverket i Skottorp. 
Tillsammans med investeringarna i ledningsnätet
investeras närmare 200 miljoner för att säkerställa  
effektivare avloppsrening och säkra vattenförsörjningen
för framtiden i hela kommunen.

Med bara några minuters gångväg från Laholm är 
familjevänliga grannorten Lilla Tjärby högintressant för 
nytt boende. Kommunen har därför byggt en ny förskola 
i Söderläget och det pågår försäljning av ett 25-tal villa-
tomter i direkt anslutning. Ytterligare 26 tomter finns till 
salu några hundra meter norrut vid Bombalyvägen.

Lilla Tjärby

Vad tycker du?
På www.laholm.se kan du lämna dina synpunkter på innehållet och
utställningen om Laholms kommuns planer, idéer och visioner.
Planeringskontoret, Laholms kommun, juni 2017
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Bryggan utmed åkanten knyter samman 
småbåtshamnen och ångbåtens kajplats 
med Gröningen och laxfiskarna  
på ett vacket sätt.

Hamnliv

Vid foten av kraftverkets imponerande byggnad och 
det porlande vattnet byggs det en attraktiv husbils- 
parkering med gångavstånd till innerstaden och 
Gamleby. Här kommer även finnas plats för bussar 
och bilar som besöker Gröningen. 

Utökade parkerings- 
möjligheter

Sveriges bästa laxfiske

Med en brygga längs Lagan och husbilsparkering 
vid Gröningen får fiskare och alla andra besökare 
bättre förutsättningar att njuta av Lagan och 
laholmarnas egna laxpromenad.

Ännu mer tillgängligt

Gångbro och brygga 
längs Lagan  
- tillgänglig för alla
Ett av de vanligaste önskemålen är att man enkelt ska 
kunna promenera utmed åkanten och ha plats för att 
kunna stanna lite här och var utan att behöva trängas 
med laxfiskarna. Och rörelsehindrade som antingen 
vill fiska eller njuta av laxpromenaden kan lättare ta 
sig dit. Med spännande belysning kan en helt ny bild 
av Lagan presenteras och öka intresset även under 
den mörka årstiden. En ny gångbro skulle dessutom 
kunna göra andra sidan åtkomlig och skapa utrymme 
för helt nya idéer.

Vad tycker du?
På www.laholm.se kan du lämna dina synpunkter på innehållet och
utställningen om Laholms kommuns planer, idéer och visioner.
Planeringskontoret, Laholms kommun, juni 2017



Nya byggrätter planeras för flerbostadshus och centrumverksamhet 

i direkt anslutning till Stadshuset och Humlegången. Bebyggelse i 

kvarteret med kulturhistoriska värden ska skyddas. 

Högupplöst 
behövs av krook 

och tjäder
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Utvecklingen av

Sedan dubbelspåren genom Hallandsås blev klara har  
tågtrafiken ökat markant till och från tågstationen i Laholm.  
Nu ska antalet parkeringsplatser nästan fördubblas  
och kompletteras med laddstolpar. Gångstråken ska 
förbättras, cykelparkeringen flyttas och området 
göras vackrare med buskar och träd.

Stationsområdet
I områdena runt stationen i riktning mot Laholms 
centralort förbereds mark för handels- och tjänsteföretag 
med goda möjligheter för exempelvis större affärskedjor 
och serviceinrättningar. Det har även diskuterats 
studentlägenheter och andra bostäder. 

Spännande plats 
för etablering

Vad tycker du?
På www.laholm.se kan du lämna dina synpunkter på innehållet och
utställningen om Laholms kommuns planer, idéer och visioner.
Planeringskontoret, Laholms kommun, juni 2017
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En ny stadsdel i Laholm
I takt med att centralorten förtätas och behovet av  
centrumnära boende ökar planeras nu för nästa  
stora stadsdel.

Östra Nyby
Med generösa grönytor, attraktiva mötesplatser och 
funktionell service ska en modern stadsdel med generösa 
grönområden och torg börja ta form om några år.

Stadsdel för 700 personer

Östra Nyby får ett fint läge med bekvämt cykelavstånd till 
både innerstan och tågstationen. Och ännu närmare till 
skolor, friluftsliv och Folkhälsocentrums aktivitetsutbud.

Den nya stadsdelen ska präglas av blandad bebyggelse 
där du ska kunna välja om du vill bo i flerbostadshus, 
friliggande villa, radhus eller parhus. I den östra delen 
planeras en förskola.

Cykelavstånd till centrum 
och tågstationen

Förskola och blandad 
bebyggelse

Illustrationer
William B Willox

Vad tycker du?
På www.laholm.se kan du lämna dina synpunkter på innehållet och
utställningen om Laholms kommuns planer, idéer och visioner.
Planeringskontoret, Laholms kommun, juni 2017



Glänninge sjö
Bästa sjöläge
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 Bostäder

Bostäder
Vård

 Skola

 Park
Bad

 Park
Sport

 Sport

20 nya tomter vid populära 
Glänninge sjö
Strax öster om Glänninge sjö har ett nytt villakvarter med förskola vuxit 
fram. Det finns endast ett fåtal villatomter kvar från den första etappen, 
men i etapp två planeras 20 nya tomter som också kommer ligga nära 
sjön. En sjö som dessutom är en populär badplats med sitt fem meter 
höga hopptorn. För den som är intresserad av djur och natur ligger Hans 
Ols sjö strax intill med ett unikt fågel- och växtbestånd.

Ny F-6 skola  
och idrottshall
Området intill Glänninge sjö och norrut vill kommunen 
utveckla med flerfamiljhus, ny F-6 skola och en 
modern idrottshall. En fantastisk miljö för rekreation 
och bekvämt promenadavstånd till Laholms centrum 
gör att förväntningarna och intresset är stort.

Glänninge sjö är ett populärt område för 
både idrott och rekreation, inte minst den 
välbesökta badsjön. Här planeras nya  
tomter ända nere vid sjön. Närheten  
till Laholm med Gamleby, handel,  
gymnasieskola och riksväg 24 bidrar  
givetvis också till områdets lyskraft.

Illustrationer 
PE Arkitektur

Vad tycker du?
På www.laholm.se kan du lämna dina synpunkter på innehållet och
utställningen om Laholms kommuns planer, idéer och visioner.
Planeringskontoret, Laholms kommun, juni 2017



Nya boenden för 
600 personer

Visionen för

Skummeslövsborna har länge 
kämpat för en badbrygga vid  
Stora Strandvägen och det ser 
snart ut att kunna bli verklighet.
Målet är att den ska vara klar till 
badsäsongen 2018.

Brygga
Det skapas ett tydligare centrum med 
torg och utökad service och handel. 
Gatan förbi lekplatsen ner mot havet 
görs dessutom trygg och vacker.

Mötesplats centrum
2016 invigdes kommunens  
största lekplats med pompa  
och ståt. På ängen bakom  
finns gott om plats för  
exempelvis midsom- 
marfirande och andra  
jippon.

Största lekplatsen

Skummeslövsstrand
Med ett oslagbart läge vid havet och 
närheten till Båstads nya tågstation  
och andra kommunikationer gör det 
Skummeslövsstrand till den mest intres-
santa och expansiva orten i kommunen. 
Här skapas boendemöjligheter utöver 
det vanliga och ett helt nytt centrum 
håller på att växa fram. Här har precis 
kommunens största lekplats byggts och 
en rad andra invigningar står för dörren. 

Skummeslövsstrand innebär oslagbara kommunikationer 
och pendlingsmöjligheter. Behöver du flyga har du lika nära 
till både Halmstads och Helsingborgs flygplats om du nu 
inte skulle vilja ta tåget till Kastrup. Båstad station ligger 
bara två km från dörren och med Öresundståg och Pågatåg 
tar du dig enkelt till både Köpenhamn och Göteborg. E6:an 
passerar på tryggt avstånd bara några hundra meter bort 
och vill du promenera, springa eller cykla finns belysta gång- 
och cykelleder i området. För en längre cykeltur ligger den 
populära Kattegattleden strax intill som sträcker sig från 
Helsingborg till Göteborg.

Tåg, flyg, bil eller cykel

Brygga

Lekplats 

Centrum 

25-30 lägenheter 
i 2,5 plan

Centrumhus med 
bostäder/
verksamheter

4 tomter

Ca 40 bostäder  
i kedjehus, fler- 
bostadshus

Utveckling av befintlig 
camping  
 
33 arrendestugor, 50 kvm
35 villor, 250 kvm

 

Länsstyrelsen, Laholms kommun och  Skummeslövsbadet 
samarbetar för att  skapa en ny entré till stranden i det vackra 
naturreservatet nedanför Allarp. Nya möjligheter finns  
nu när reningsverket ska byggas bort och endast bli en 
pumpstation. 

Ny entré till stranden
Vad tycker du?
På www.laholm.se kan du lämna dina synpunkter på innehållet och
utställningen om Laholms kommuns planer, idéer och visioner.
Planeringskontoret, Laholms kommun, juni 2017
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Haga 
bostadsområde
I grannorten Skottorp har kommunen köpt 
nästan 400 000 kvadratmeter mark som i huvudsak  
är tänkt för nya miljöanpassade bostäder i framtiden. 
Skottorps fina läge vid motorvägen och närheten till  
havet gör området attraktivt för en  
lång tid framöver.



Allarp
Med havet som granne
Laholms nya bostadsområde för närmare 1 000 personer 
växer just nu fram i södra Skummeslövsstrand. Med direkt 
närhet till kommunikationer, bad, golf, cykling, ridning, 
paddling och skidåkning gör allt detta Allarp till en av  
västkustens mest attraktiva livsmiljöer.

Eftersom området växer utreds möjligheter-
na för en ny skola. Men redan i augusti 2017 
kommer Allarps egna förskola stå klar med 
plats för 80 barn. Förskolan byggs av 
Laholmshem och ska ha fyra avdelningar 
och eget tillagningskök där maten kommer 
lagas från grunden.

Ny skola och förskola

Det planeras för en ny busshållplats utmed 
Kustvägen. Här ska man säkert kunna korsa 
Kustvägen via en under- eller övergång. 

Busshållplats vid 
Kustvägen

Att bo i Allarp innebär oslagbara kommunikationer och pendlings- 
möjligheter. Behöver du flyga har du lika nära till både Halmstads 
och Helsingborgs flygplats om du nu inte skulle vilja ta tåget till 
Kastrup. Båstad station ligger bara 2 km från dörren och med 
Öresundståg och Pågatåg tar du dig enkelt till både Köpenhamn 
och Göteborg. E6:an passerar på tryggt avstånd bara några 
hundra meter bort och vill du promenera, springa eller cykla 
finns belysta gång- och cykelleder i området. För en längre 
cykeltur ligger den populära Kattegattleden strax               
intill som sträcker sig från Helsingborg till Göteborg.

Länsstyrelsen, Laholms kommun och  
Skummeslövsbadet samarbetar för att  
skapa en ny entré till stranden i det  
vackra naturreservatet nedanför  
Allarp. Nya möjligheter finns  
nu när reningsverket ska 
byggas bort och endast  
bli en pumpstation. 

Ny entré till strandenTåg, flyg, bil eller cykel Villatomter, radhus 
och lägenheter
I Allarpsområdet finns både privata och kommunala 
bolag som bygger villor, radhus och lägenheter. 
Kommunens eget bostadsbolag Laholmshem bidrar 
med 48 fullt utrustade hyresrätter vilket gör utbudet 
i det närmaste komplett.  

10 min

20 min

30 min

Båstad 
Nya Station

Ängelholm
Helsingborg
Airport

Halmstad 
City Airport
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Vad tycker du?
På www.laholm.se kan du lämna dina synpunkter på innehållet och
utställningen om Laholms kommuns planer, idéer och visioner.
Planeringskontoret, Laholms kommun, juni 2017
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Vision

Den gamla parkeringen vid korsningen Birger 
Pers väg och Kustvägen minskas och ramas in 
med trädplanteringar. Utöver parkeringsplats 
ska den nya gröna torgytan nyttjas för evene-
mang av olika slag.

Torg för parkering 
och evenemang

Många lockas till att bo i Mellbystrand och nära havet. 
I anslutning till centrum kan bebyggelsen tillåtas att 
byggas på höjden för att markera centrum och ge boende 
utsikt över havet. Övriga bostäder byggs i färre plan.  
Lägenheter och småhus kan bli tillgängliga för barn- 
familjer när nya seniorbostäder byggs vid exempelvis 
Hasses Håla och i Mellbystrands nordöstra del.

Bostäder

Vid korsningen Kustvägen och Rombergs väg finns en  
redan etablerad handelsplats som  ska kunna växa med fler  
bodar och rymma en marknadsplats för närproducerade  
produkter och delikatesser.

Handelsplats

Södra porten annonserar Mellbystrands centrum 
och blir en plats att orienteras sig utifrån. Ett naturlig 
stopp på väg till strand eller centrum.

Södra porten

En ny entré till naturreservatet står redan klar. 
Här kan man njuta av den vackra naturen och få 
tillgång till grillplats, nya parkeringar, laddstolpar, 
toaletter och annat som gör besöket både 
enkelt och bekvämt.

Entré Hökafältet

Kastrup Sjöbad, foto Åke E-son Lindman

I anslutning till det planerade hotellet på  
Birger Pers väg ska det byggas en badbrygga 
som gör att man enkelt kan svalka hela 
kroppen i Laholmsbukten. Den som inte vill 
bada kan istället njuta av utsikten mot det 
öppna havet och kustlinjen längs Sveriges 
längsta sandstrand.

Badbrygga med 
utsiktsplats

Illustrationer Krook & Tjäder

Ett av de starkaste önskemålen är att skapa 
en modern och funktionell centrummiljö i 
Mellbystrand med torg, lekplats, service- 
möjligheter och grönytor.

Centrum  
- en levande 
mötesplats

På andra sidan E6:an i närheten av Mellby företagspark 
ligger Mellby Ängar. Här finns lediga tomter med byggrätter om 

hela 600 kvadratmeter som gör det möjligt att bygga livsstils-
boende, det vill säga ha hus och företag vägg i vägg.

Tomter på Mellby Ängar
för livsstilsboende

Mellbystrand
De centrala delarna av Mellbystrand står inför 
stora förändringar. Inte mindre än sju planärenden 
pågår för att skapa en intressant miljö för både 
besökare och boende året runt.

Vad tycker du?
På www.laholm.se kan du lämna dina synpunkter på innehållet och
utställningen om Laholms kommuns planer, idéer och visioner.
Planeringskontoret, Laholms kommun, juni 2017

Illustrationer Krook & Tjäder



Hotell i Mellbystrand
Nytt

Utsiktsplats Brygga Strandhus Gångstråk
Trädgård/

park

Hotell Ny lokal 
gata

Bevarad 
hedmark

Varumottag/
bussparkering

Gästparkering
ca. 65 platser

Gång- och
cykelstråkEntrézon
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För att stärka kommunen och 
Mellbystrand som attraktiva 
besöksmål planeras ett hotell vid 
stranden. Hotellet förväntas fungera 
som motor för hela besöksnäringen och 
skapa många nya jobb, inte minst för ungdomar.

Hotellet kommer ha ett tydligt och starkt koncept som i sig självt 
lockar besökare på ett hållbart och smakfullt sätt. Ett viktigt 
komplement till upplevelsen av hotellet och Mellbystrand är en 
lång badbrygga tillgänglig för alla. Mellan hotellet och bryggan 
får vi förhoppningsvis se ett strandhus med spa, servering och 
annan service.

Badbrygga  
med utsiktsplats

Illustration Krook & Tjäder

BIRGER PERS VÄG

Vad tycker du?
På www.laholm.se kan du lämna dina synpunkter på innehållet och
utställningen om Laholms kommuns planer, idéer och visioner.
Planeringskontoret, Laholms kommun, juni 2017



Plats för

Företagsetablering

SKÅNE/BÅSTAD

Med sin närhet till motorvägen finns här flera 100 000 kvm för 
främst logistik-, industri och tjänsteföretag.

Mellby företagspark  
- bästa skyltläge 
vid E6:an

I Veinge finns 20 000 kvm för lättare industri bara några 
stenkast från riksväg 15 och med pågående planer för tågstopp 
förbättras pendlings- och transportmöjligheterna ytterligare.

Veinge
I omställningen från bruksindustri erbjuds stora lokaler för 
etablering av lite annorlunda verksamheter, exempelvis  
upplevelseföretag eller turism.

Genevad

Ofta lyfts medarbetarnas lojalitet fram som utmärkande för 
Knäreds näringsliv och närheten till Småland präglar andan. 
Här finns 30 000 kvm mark och lediga lokaler redo att fyllas 
med nya aktiviteter. Planerna för tågstopp ger naturligtvis även 
ökade pendlings- och transportmöjligheter.

Knäred

I Hishult är företagarandan djupt förankrad och man välkomnar 
fler etableringar till det nya området med 40 000 kvm ledig mark.

Hishult

Laholm har ett väldigt varierat näringsliv. Nyby industriområde 
är kanske det största området och har varit fullbelagt tills helt 
nyligen. Det har utökats med 200 000 kvm och ger nu plats för 
allt från kontors-, handels- och serviceverksamheter i väst till 
industriverksamhet i sydöst. Det finns även idéer att öppna upp 
för handel i Ängstorp strax norr om stationsrondellen. I Örelid 
byggs gemensamma lokaler för andelsägande och i centrum 
planeras flera nya lokaler för handels- och tjänsteföretag.

Laholm

I södra delen av kommunen med skyltläge vid E6:an, finns ett 
väletablerat industriområde med drygt 13 000 kvm kvar att sälja. 

Skottorp

Mellan Allarps nya bostadsområde och motorvägen planeras 
det för handels-, service- och tjänsteföretag.

Allarp

Laholms kommun ligger mittemellan stora expansiva områden, Halmstad och Göteborg 
i norr samt Helsingborg och Öresundregionen i söder. Kommunen har under de senaste 
åren köpt in och förberett mycket mark för företagsetableringar och nu finns det gott om 
plats för nya företag och företag som vill expandera eller etablera sig här.

Vad tycker du?
På www.laholm.se kan du lämna dina synpunkter på innehållet och
utställningen om Laholms kommuns planer, idéer och visioner.
Planeringskontoret, Laholms kommun, juni 2017
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FÖRSLAG PÅ SCEN OCH ÅSKÅDARPLATSER FÖR STADSPARKEN I LAHOLM

Ovan visas scenen så som den kan ses från en åskådarplats. 
Vid framtagande av koncept har vi fokuserat på material 
och form för att få scen och åskådarplatser att smälta in väl 
i parkens grönska och för att öppna upp för varierad och 
spontan användning. 

Genom att variera sitthöjder och sittdjup på terrasseringarna  
samt låta gräs, trä och parkens naturliga underlag mjukt 
övergå i varandra öppnar åskådarplatserna upp för 
användning även då scenen inte används för uppträdande. 
På de bredare terrasserna kan man t.ex. sitta i små grupper 

och ha picknick eller lägga sig ner för att sola. 
Variationen i åskådarplatserna gör att de uppfattas mer 
som en del av det levande landskapet än som en regelrätt 
åskådarläktare.  

Ett projekt av Josefin Klintberg, Lukas Arvidsson och Moa Carlsson. 2013

Ovan syns åskådarplatserna sett från rododendronbuskarna. 

FÖRSLAG PÅ SCEN OCH ÅSKÅDARPLATSER FÖR STADSPARKEN I LAHOLM

Ett projekt av Josefin Klintberg, Lukas Arvidsson och Moa Carlsson. 2013

Ovan syns scen och åskådarplatser i kvällslandskap. Att 
optimera scenens form för att ge bra akustiska förhållanden 
har varit viktigt. Scenen och scenområdet i parken ska vara 
lättillgängligt och välkomnande för alla i Laholm utan att kräva 

stor administration vid bokningar eller arrangemang. 
Genom att designa scenen så att formen gör den akustiskt 
funktionell kan Laholmsborna spontant använda scenen 
för mindre, intima arrangemang utan att behöva tänka 

allt för mycket på ljudförstärkning eller att be om tillåtelse 
för musikbuller. Tanken är att låta platsen vara en levande 
samlingspunkt,  ett Stadsparkens hjärta, tillgänglig för alla i 
Laholm.

Här ses scenområdets entré från Tivolivägen. 

FÖRSLAG PÅ SCEN OCH ÅSKÅDARPLATSER FÖR STADSPARKEN I LAHOLM

Ett projekt av Josefin Klintberg, Lukas Arvidsson och Moa Carlsson. 2013

Scenen sedd från sidan. Alla bågar lutar framåt och konstruktionen spänns sedan in med vajer 
som fästs bakom scenen. 

Scenen har en platt bakvägg för då detta är gynnsamt för akustiken. 

Materialet för scenen är limträbågar, stålbågar, vajer samt ett invändigt tak av träpaneler. 

Träpanelerna är, liksom åskådarplatserna, tillverkade av ett miljövänligt impregnerat trä. Träet är 
absolut giftfritt och underhållsfritt och kommer att vara mörkare till en början men gråna med 
åren. 

Materialet gör att byggnaden och terrasseringen till viss del ändrar utseende under årens lopp 
vilket smälter väl in med övriga intryck i parken och ger känslan av ett levande material i en 
levande park. 

FÖRSLAG PÅ SCEN OCH ÅSKÅDARPLATSER FÖR STADSPARKEN I LAHOLM

Ett projekt av Josefin Klintberg, Lukas Arvidsson och Moa Carlsson. 2013

Scenen sedd från sidan. Alla bågar lutar framåt och konstruktionen spänns sedan in med vajer 
som fästs bakom scenen. 

Scenen har en platt bakvägg för då detta är gynnsamt för akustiken. 

Materialet för scenen är limträbågar, stålbågar, vajer samt ett invändigt tak av träpaneler. 

Träpanelerna är, liksom åskådarplatserna, tillverkade av ett miljövänligt impregnerat trä. Träet är 
absolut giftfritt och underhållsfritt och kommer att vara mörkare till en början men gråna med 
åren. 

Materialet gör att byggnaden och terrasseringen till viss del ändrar utseende under årens lopp 
vilket smälter väl in med övriga intryck i parken och ger känslan av ett levande material i en 
levande park. 

FÖRSLAG PÅ SCEN OCH ÅSKÅDARPLATSER FÖR STADSPARKEN I LAHOLM

Ett projekt av Josefin Klintberg, Lukas Arvidsson och Moa Carlsson. 2013

Scenen sedd från sidan. Alla bågar lutar framåt och konstruktionen spänns sedan in med vajer 
som fästs bakom scenen. 

Scenen har en platt bakvägg för då detta är gynnsamt för akustiken. 

Materialet för scenen är limträbågar, stålbågar, vajer samt ett invändigt tak av träpaneler. 

Träpanelerna är, liksom åskådarplatserna, tillverkade av ett miljövänligt impregnerat trä. Träet är 
absolut giftfritt och underhållsfritt och kommer att vara mörkare till en början men gråna med 
åren. 

Materialet gör att byggnaden och terrasseringen till viss del ändrar utseende under årens lopp 
vilket smälter väl in med övriga intryck i parken och ger känslan av ett levande material i en 
levande park. 

FÖRSLAG PÅ SCEN OCH ÅSKÅDARPLATSER FÖR STADSPARKEN I LAHOLM

Ett projekt av Josefin Klintberg, Lukas Arvidsson och Moa Carlsson. 2013

Scenen sedd från sidan. Alla bågar lutar framåt och konstruktionen spänns sedan in med vajer 
som fästs bakom scenen. 

Scenen har en platt bakvägg för då detta är gynnsamt för akustiken. 

Materialet för scenen är limträbågar, stålbågar, vajer samt ett invändigt tak av träpaneler. 

Träpanelerna är, liksom åskådarplatserna, tillverkade av ett miljövänligt impregnerat trä. Träet är 
absolut giftfritt och underhållsfritt och kommer att vara mörkare till en början men gråna med 
åren. 

Materialet gör att byggnaden och terrasseringen till viss del ändrar utseende under årens lopp 
vilket smälter väl in med övriga intryck i parken och ger känslan av ett levande material i en 
levande park. 

FÖRSLAG PÅ SCEN OCH ÅSKÅDARPLATSER FÖR STADSPARKEN I LAHOLM

HCP

HCP

HCP

väg / ramp till 
platserna

väg / ramp till 
platserna

väg / ramp till 
platserna

väg / ramp till 
platserna

HCP

HCP

platser med plats 
för rullatorer etc. 

platser med plats 
för rullatorer etc. 

Ett projekt av Josefin Klintberg, Lukas Arvidsson och Moa Carlsson. 2013

För att platsen ska bli tillgänglig för så många som möjligt 
har den anpassats så att vissa platser är tillgängliga för 
rullstolsburna. Åskådarplatserna är utformade för att i så 
stor grad som möjligt inte särskilja människor p.g.a. fysisk 
rörelseförmåga. En rullstolsburen kan t.ex. sitta i samma höjd, 
bredvid en icke-rullstolsburen. 

På de bredare terrasserna kan personer med barnvagnar eller 
rullatorer lätt ta sig upp och det finns plats för att ställa av 
rullator eller vagn på terrassen. 
I mitten av åskådarplatserna finns en trappa med ledstång så 
att det ska gå lätt att ta sig mellan de olika nivåerna. 
Då det inte finns ett tydligt antal markerade sittplatser 

undviker man att åskådarplatserna ser ”tomma” ut under ett 
uppträdande med en mindre publik. Vid större arrangemang 
kan man sitta tätare samt vid behov fylla upp längs med 
sidorna av åskådarområdet då detta inte är skarpt avgränsat 
utan mjukt övergår i parkens gräs. 

Akustiskt sett så fungerar scenen genom att den platta bakväggen studsar tillbaka ljudet 
mot publiken. Veckningen i taket diffuserar ljudet och ger medhörning till artisten på scenen. 
Den utskjutande sneda bågen reflekterar tillbaka det ljud som vill försvinna uppåt ner mot 

åskådarna. På så sätt hjälper scenens form till att förstärka ljudet så att det ska gå lättare att 
spontant anordna ett uppträdande utan krav på stor extern förstärkning. 

Ny scen i

Scenen i den prisbelönta Stadsparken byggs till största delen  
i trä och har formgivits med tanke på akustik så att det inte ska 
krävas någon stor elförstärkning vid mindre arrangemang. 
Träbänkar i olika plan och breda terrassdelar i gräs framför 
scenen ska bjuda in till picknick och avkoppling.

Stadsparken

Det finns alltid något att upptäcka i Stadsparken i Laholm. 
Till och med på vintern blommar det på sina håll i parken. 
Landskapsdesignern och konstnären Peter Gaunitz 
tänkte på både stora och små när han förvandlade den 
gamla banvallen till dagens prunkande park. Ett riktigt 
mästerverk som 2013 belönades med utmärkelsen 
“Årets Park” på Elmias branschmässa Park Inspira.

Årets Park 2013-2015

Illustrationer Josefin Klintberg, Lukas Arvidsson och Moa Carlsson.

Vad tycker du?
På www.laholm.se kan du lämna dina synpunkter på innehållet och
utställningen om Laholms kommuns planer, idéer och visioner.
Planeringskontoret, Laholms kommun, juni 2017



Det är  
HÄR du är

Ett modernt  
kvarter

Från bensinmack till

Här på platsen för visionsutställningen är det 
tänkt att den gamla Shellmacken ska förvandlas 
till ett modernt bostadskvarter med handel och 
annan verksamhet i gatuplan.

Illustration
Arkkas Arkitekter
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Laholms kommun - 

Vid Kvarnfallet i Knäred finns inte bara den restaurerade 
kvarnen och sågverket från 1600/1700-talet. Här finns även 
en avkopplande naturskön plats med naturligt bubbelbad 
och spa som åter är tillgänglig via en ny hängbro. I 
anslutning till bron finns en stig, parkering, toalett och en 
funktionsanpassad utsiktsplats om cirka 55 kvadratmeter
med bänkar och grillplats.

Ny hängbro öppnar återigen 
dörren till Kvarnfallet

Nya moderna hyreshus i Hishult, 
Våxtorp och Knäred

Järnvägen mellan Halmstad och Hässleholm öppnades redan 1899 men 
har den senaste tiden varit stängd för persontrafik. Nu blåser det  
däremot nya vindar och mycket tyder på att persontrafiken ska starta 
igen med tågstation i Veinge och Knäred. Ny räls för möten och nya 
hållplatser behöver därför byggas. Tågstationerna innebär naturligtvis  
förbättrade pendlingsmöjligheter och ett ökat intresse för landsbygden.

Tågstation i Knäred och Veinge

Mer än bara kust

Kommunens 14 tätorter ligger väl utspridda  
mellan kusten och inlandet i vackra land-
skap. För att hela kommunen ska leva, 
blomstra och utvecklas pågår ständigt  
en dialog med invånarna i olika former, 
inte minst med byalag och samhälls- 
föreningar. Ofta med nya insatser  
som resultat.

KNÄRED

VÅXTORP
HISHULT

VEINGE

E6/E20

E6/E20

E6/E20

24

15

15

24

24

               Illustration 
            JSB

15

15

I Hishult står det redan klart och nu planeras det för Våxtorp och Knäred.  
Laholmshems nya moderna hyreshus i två våningar har en mycket  

hög materialstandard, både när det gäller det inre materialvalet och  
husets tekniska utrustning. Lägenheterna är speciellt utformade  

för att vara lättskötta, tillgängliga och har goda förutsättningar  
för energieffektivitet.

Vad tycker du?
På www.laholm.se kan du lämna dina synpunkter på innehållet och
utställningen om Laholms kommuns planer, idéer och visioner.
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Campus Laholm

Campus Laholm är en knutpunkt för kunskap, utveckling 
och gränsöverskridande möten. Ett dynamiskt område som  
vilar på flera ben: Lagaholmsskolan, Osbecksgymnasiet, 
vuxenutbildning och Folkhälsocentrum. Campus Laholm ska 
vara en plats för samverkan, en plats där övergången mellan 
utbildning och arbetsliv är så smidig som möjligt. En plats 
där blivande forskare och entreprenörer kan interagera med 
designers och etablerade företagsledare. 

Utbildningsmöjligheter
Skolorna i Laholm förbereder sina elever för yrkeslivet  
eller fortsatta studier. De närmaste åren pågår renoveringar 
och ombyggnader för att omfatta högstadie, gymnasium, 
vuxenutbildning, studie- och yrkesvägledning, coachning,  
kulturskola, näringslivsenhet, inkubator och allaktivitetshus.

Folkhälsocentrum
- den aktiva mötesplatsen
Vägg i vägg utvecklas ständigt nya möjligheter för fysisk  
aktivitet - simhall, idrottshall, friidrottsanläggning, fotbolls- 
plan, boulebana, skatepark, padelbana, multisportarena och 
parkourbana. Den fortsatta utvecklingen styrs av intressen, 
önskemål och trender.

Illustrationer C
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