2016-02-02

Kl 18.30 – 20.30

Minnesanteckningar vid överläggning med styrelsen i Hasslövs Byalag i Hasslövs Hembygdsgård
Närvarande:

1.

Rose-Marie Gustavsson, Hasslövs Byalag och anslutna föreningar
Ameli Karlsson
”
Eva Hall
”
Eva-Lott Uhlin
”
Bo Bertilsson,
”
Nicolas Friström
”
Urban Carlsson
”
Inga-Lena Sebelius
”
Vera Christiansson
”
Jan Bierma
”
Elisabet Babic´, kommunstyrelsens ordförande
Erling Cronqvist, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande
Kjell Henriksson, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande
Nils Danred, kommunchef
Erland Björkman, planeringschef
Ove Bengtsson, IT-chef
Annica Påhlsson, trafikplanerare
Karl-Axel Jansson, planeringssekreterare

Inledning och presentation

Byalagets ordförande Rose-Marie Gustavsson Hälsar kommunrepresentanterna välkomna
och därefter sker en presentation av deltagarna.
Därefter redovisar kommunstyrelsens ordförande syftet med besöket som ingår i en dialog
med de boende i kommunens olika delar.
2

Hasslövs Byalags utvecklingsplan

Byalaget ordförande redovisar en handlingsplan för utveckling av Hasslövsområdet som
Byalaget reviderar årligen. Utifrån denna tas följande frågor upp enligt nedan.
3.

Utvecklingstankar i översiktsplanering

Karl-Axel Jansson redovisar befolkningsutvecklingen i Hasslöv och de mål för ortens utveckling som gäller i den kommunomfattande översiktsplanen. Här kan som viktigaste
punkter nämnas en utveckling av besöksnäringen och en ny cykelväg efter väg 115 och
som på Båstadsidan skall kopplas ihop med cykelväg till järnvägsstationen
När det gäller befolkningsutvecklingen har den varit svagt vikande sedan 1990-talet. Konstateras att det behövs ett ökat bostadsbyggande för att vända utvecklingen.
4.

Lugnarohögen

Kommunen har ansökt om att få ta över Lugnarohögen från staten. Regeringen måste fatta
ett principbeslut om avyttra kulturfastigheter. Detta dröjer och under tiden har en projektplan tagits fram. I denna skissas på hur fornminnet skall rustas upp och ett nytt besökscent-

rum byggas. Ett kommunalt övertagande möjliggör även vissa statliga bidrag för upprustning och besökscentrum.
Konstateras att såväl kommunen som byalaget skall försöka driva på ärendet.
5.

Grönområde väster om Lugnarohögen

Vid överläggningen konstateras att medel finns avsatt för upprustning av detta grönområde
i budget för år 2017. Om något beslut fattas om övertagande av Lugnarohögen kan eventuellt en samordning av åtgärder ske. Vid mötet uttrycker flera i byalaget att de skisser på
upprustning av grönområdet som tagits fram av byalaget skall överlämnas till kommunen
så att åtgärder kan vidtas mer omgående i den händelse beslut om Lugnarohögen dröjer.
6.

Behov av bostäder.

Vid mötet framhåller byalaget att fler lägenheter i hyresrätt behöver byggas. Om äldre personer som vill lämna sina hus flyttar in i lägenhet frigörs hus som familjer med barn kan
flytta in i. Byalaget har som mål att öka antalet barn i skolan från dagens 41 till 50.
Vid överläggning framhålls att kommunen bör verka för att Laholmshem bygger ett 10-tal
hyresrätter i anslutning till befintliga lägenheter.
7.

Cykelväg till Östra Karup

Kommunen redovisar att man i yttrande över den regionala cykelplanen försökt få med
cykelvägen efter väg 115 till Båstad. Denna har dock ej rymts i planen. Kommunstyrelsen
ordförande har även inlett samtal med kommunstyrelsens ordförande i Båstad för att bygga
cykelleden på båda sidor av kommungränsen för att nå Båstads nya järnvägsstation.
Byalaget uttrycker att alla möjligheter bör prövas för att få till stånd denna cykelled som
har högsta prioritet för Hasslövsborna.
8.

Bredbandsfrågor

IT-chef Ove Bengtsson redovisar hur bredbandsutbyggnaden fortgår i kommunens tätorter. Två konkurrerande företag är verksamma nämligen Svenska Stadsnät och företaget IP-Only. Utbyggnaden i
tätorter sker på rent kommersiella grunder. Han kan inte säga exakt när det kommer att bygga ut i
Hasslöv men det finns goda förutsättningar för en utbyggnad i tätorten
Utanför tätort finns ett särskilt landsbygdsstöd att söka för utbyggnaden och det måste vara en lokal
förening som söker. Ett sådant ärende är aktuellt i anslutning till Hasslöv och beslut om statsbidrag
väntas i juni. Det finns även diskussioner om att Region Halland skall gå in med medel för bredbandsutbyggnad eftersom stadsbidraget är otillräckligt utifrån behovet i länet.
Vid överläggningen utrycker byalaget behov av någon form av projekttjänst som kan stötta olika föreningar i deras ansökan om fiberutbyggnad.
9

Gator vägar och trafik

Byalaget är missnöjda med att snöröjningen som kommit igång väldigt sent de senaste åren. Här
meddelar kommunen att förändring av entreprenörer kan förbättra under innevarande säsong. Från
byalaget önskar man även besked om något direktnummer som man kan ringa om olägenheter uppstår.

Man är även missnöjd med att uppsopning av sand från vintern skett sent under våren eller ända in på
försommaren.
Vid mötet påtalas att en osåld tomt vid Brantekällavägen bör skötas bättre och klippas oftare. En annan fråga är att en lokal för Ginst vid Sluttningsvägen bör klippas med större omsorg för att bevara
Ginsten.
Busshållplatsen för högstadieelever som skall åka till Våxtorp ligger trafikfarligt i kurvan utanför
hembygdsgården. Byalaget ser helst att den flyttas till skolan och bussen går denna omväg. Man önskar även ett väderskydd.
10

Trygghetsfrågor

Byalaget redovisar att det i tätorten finns såväl grannsamverkan som en SMS-kedja med 99 medlemmar. Samhällsföreningen upplever Hasslöv som relativt tryggt för närvarande främst genom den nära
kontakten mellan medborgarna.
11.

Marknadsföring

Byalaget önskar att den skylt som visar på lediga tomter sätts upp av kommunen igen. Den har inte
setts till senan den blåste ned i en av stormarna för något år sedan.
Byalaget redovisar sin marknadsföringsåtgärder med hantverksmässa, Hasslövsloppet m m. Man bjuder även i kommunens representanter till friluftsteater vid hembygdsgården i juli.
12.

Avslutning

Kommunstyrelsens ordförande tackar representanterna från föreningslivet i Hasslöv för ett positivt
och konstruktivt möte.
Vid anteckningarna

Karl-Axel Jansson

