Lokal utvecklingsplan för Hasslöv
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Skylten som berättade att det

trivs! Vi är ett självklart val för alla

Möjligheter Utvecklingsområden		

det många barn som leker, lär och

Hasslöv är en lugn, trygg plats
som man vill bo på!
Hasslöv- en by för liten och stor!
En plats för hela livet!
Välkommen framtiden!

Bakgrund
Planen har tagits fram av Hasslövsborna genom Byalaget med
hjälp av Leader Halland och Håkan
Eriksson.
Vi hade ett stormöte där vi diskuterade igenom Hasslövs styrkor och
svagheter idag. Sedan tog vi fram
våra visioner och slutligen försökte
vi göra en rangordning av det som
vi ville.

Syfte
Syftet med vår lokala utvecklingsplan är att vi vill ha ett dokument
som visar hur Hasslövsborna tänker

sig byns framtida utveckling. Detta

den i Byabladet. På så vis kan vi få

ska hållas levande och ständigt

in synpunkter från alla allteftersom

uppdateras. Här ska framgå vad

och hålla den aktuell och levande.

vi vill göra och vem som ska göra
det. Alla; privatpersoner, företag
och föreningar i området ska vara
delaktiga.

Hur har samhället
vuxit fram?
Byn växte fram vid det natur-

Vi skriver dels för oss själva så alla

liga vadstället över Stensån. Här

är medvetna om vad som ska göras,

passerade forna tiders E6a. Vägar

i vilken ordning och hur, dels för

sammanstrålade för farande sedan

nya Hasslövsbor så de vet lite om

bronsålder och kanske stenålder.

bygden de har kommit till, dels för

Genom bygden passerade även

våra beslutsfattare. En färdig plan

vägarna där man transporterade

gör det enklare för byborna att

järn, ek och ved från Hishults och

engagera sig i byns utveckling.

Våxtorpstrakten till hamnen i Bå-

Vi lägger planen på Hasslövs hemsida och skriver fortlöpande om

stad för vidare transport till huvudstaden, Köpenhamn.
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för skolelever från år 7 t om gymnasiet. Dock finns möjlighet att
beställa skjuts till bussförbindelsen
till Laholm två gånger dagligen i
vardera riktningen. Ska man åka
längre bort finns järnvägsstation
i Båstad och Laholm och ÄngelByn ligger vid nordsluttningen av
Hallandsås.
Grannorter är Våxtorp och Ö

Större orter med shoppingutbud
är främst Ängelholm, men även
Halmstad och Helsingborg.

Karup, där det finns viss service

Trakten är dels en jordbruksslätt

som dagligvaruhandel, bensin,

som genomkorsas av Stensån dels

bank och pizzeria. Närmsta större

Hallandsås med skog och moss-

ort är Båstad, i Skåne län, och

marker. Stora delar av åsområdet

längre bort Laholm till vilken kom-

utgörs av naturreservat; 5 st varav

mun vi hör.

ett stort och 4 mindre.
I bygden finns främst gårdar och

Avståndstabell:
Ängelholms
flygplats – 22 km
Laholm – 17 km
Båstad – 10 km
Helsingborg – 53 km
Halmstad – 34 km
Göteborg – 170 km
Malmö – 110 km
Köpenhamn – 110 km
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i bykärnan villor, 12 kommunala
hyreslägenheter och 12 kommunala pensionärslägenheter. På åsen
finns dessutom många torp och
sommarstugor.
Väg 115 mot Båstad och Våxtorp
går genom tätorten. Det är 3 km till
E6 och 7 km till väg 24.
Hasslövsborna är helt hänvisade

holms flygplats ligger endast 2 mil
bort. Det går ej att cykla tryggt då
1750 m cykelväg saknas för förbindelse till Ö Karup och Båstad.
I tätorten bor 242 innevånare. I
den omgivande landsbygden bor
346 personer. I gamla Hasslövs
församling bor det således totalt
578 personer.
Åldersstrukturen följer riksgenomsnittet med för få små barn
och förhållandevis många i övre
tonåren, som är barn till de många
45- 60 åringarna. Det finns få 20 –
40 åringar och många pensionärer.
2010 fanns det 117 förvärvsarbetande boende i Hasslövs tätort (av
242). Av dessa fanns det 36 som
arbetade inom området. Övriga
pendlar till sin arbetsplats. Eftersom

till biltransporter. Det finns ingen

det är en liten ort som inte bjuder

bussförbindelse förutom skolskjuts

så många arbetstillfällen är det bra

att närheten till E6 gör att många

är inom jord- och skogsbruket de

ändå väljer att bosätta sig här med

flesta företag är registrerade.

alla fördelar det i övrigt innebär.

I Hasslöv finns en F-6 skola med
fritidshem. Den är en friskola med

Näring och service

allmän inriktning som drivs av en

I Hasslöv finns det näringsverk-

intresseförening bestående av

samhet som bidrar till ortens

föräldrar och byalagsrepresentant.

service. Det finns rörfirmor, bok-

Visionen för Hasslövs bygdeskola är

föringsfirma med mäklarrörelse,

att vara en sund, trygg och attraktiv

frisörsalong, snickeri, matservering,

skola. Läs mer på

åkerier och byggfirmor. Samman-

www.hasslovsbygdeskola.se

lagt finns det över 100 registrerade
företag i Hasslöv. Orten är en lantbruksort med en del skog och det
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För yngre barn finns det 3 stycken
kommunala dagbarnvårdare. För
äldre finns hemtjänst.

2005

2010

2011

vid Bygdegården. Kommunens
tipp finns i Ahla dit det är mer än 2
mil. Den närmsta är Båstadtippen i
Svenstorp.
Posten sköts av lantbrevbärare.
Det kommer bokbuss varje vecka.
Närmsta biblioteksfilial finns i Ö

Befolkningsutveckling Hasslöv 1990-2011
Ålder

Återvinningsstation finns i byn,

Karup, 3,5 km bort. Närmsta biblio-
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Växtbutik, som har samarbete med
Hallandsåsens Plantskola. Hos Växtbutiken finns även café sommartid.
Läs mer på
www.hallandsasensvaxtbutik.se
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På orten finns även företag/företagare som mer indirekt kan locka folk till Hasslöv och som visar på att det går att
bedriva näringsverksamhet på landsbygden. Några exempel på företag:

Young Design fixar allt inom
grafisk design - Logga, visitkort,
hemsida! Unika illustrationer i akryl
eller digitalt.
Våxtorp – Hasslövs Röda Kors

Affischer - Skyltar - Kort - Inbjudningar - Menyer
Vi arbetar också med Systematiskt
Brandskydds Arbete (SBA) i samarbete med Bjäre BrandTeknik och
ritar utrymningsplaner, insatsplaner
och informationstavlor mm.
www.youngdesign.nu
0731-00 19 14

Eva Carlsson 0430 26 257
Ägare: Hasslövs skola ideell
förening, tel: 261 27.
Antal anställda: 8
Verksamhet: Friskola, klasser F-6.
Trygg och lugn skolmiljö med fantastisk personal och engagerande
föräldrar. Idag har skolan 41 elever,
speciellt framtagen kostplan, skol-

Hallandsås Miljöentreprenad
Markarbete, Trädgård, Vatten o
Avlopp
Förgrodden
Odling av växter o
grönsaksplantor

lunchen levereras från iNEZ träd-

Jens Åhslund

gård. Vi har egna skolbussar och

Torpvägen 6 31297 Laholm

kan hämta upp barn även utanför
vårt egentliga upptagningsområde.Huvudman är en styrelse som

Mobil: 0709662797
Epost swany@spray.se

består av föräldrar, rektor och en
Ägare: Paul Hall

representant från byalaget.

Tel: 0430-26341
Antal anställda: 1
Verksamhet: Entreprenad
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Glaskonstnären Joel Lundberg
finns i Hasslöv. Se hans verk på

Enox Bilservice. www.enox.se

www.joelglas.com

Bondåkra Maskinstation
Hjälper till med bla: kalkspridning,
Fjärrtrafik och närtransporter
Tel 070 332 61 15

Skottorp, 7 km. Paketutlämning

upptagning, betor, majs.

finns i Våxtorp, 7 km. I Våxtorp finns

ton - 13 ton.
Bo: 070-9949702

0430-26012
Hemsida: hasslovbk.se

Lofix Gräventrepenad
Hjälper till med Husgrunder, vatten, enskilda avlopp, stubbfräsning.

kemottagning. Vårdcentral finns i

öppnas en vårdcentral i Skummeslövsstrand dit det är c:a 10 km.
Apotek finns i Laholm eller MAXI i
Mellbystrand. Det närmsta finns i
Båstad.

Fritidsaktiviteter

Dömestorps maskintjänst

Det finns ett stort naturreservat

Hjälper till med det mesta inom

Lars-Anders: 070-535 16 92

I Våxtorp finns distriktssköters-

finns dock i Båstad.) I februari 2012

Lennart: 070-6926363, lofix.se

lantbruket.

även närmsta bank.

Laholm dit det är 1,4 km. (Närmsta

Bridgespel o kursverksamhet
Kontaktperson: Jonny Aronsson

Närmsta mack finns i Våxtorp eller

sådd, gödsel, hackar gräs, potatis-

Har även grävmaskiner från 1,5
Hasslövs Bridgeklubb

Närliggande service:

Uthyrning av lokaler
Tel 070 822 62 70

inpå byn med utmärkta promenadslingor av olika längd. Dessutom
finns 4 mindre naturreservat på
åsen. Vintertid finns två skidanläggningar med Vallåsen närmst c:a 5
km bort.

Mias Massage
Har du svårt eller inte tid att ta dig
någonstans? Ring mig, så kommer
jag hem till dig och masserar.
Mia: 0738-441436

Det finns flera föreningar med
Dataprogramutveckling
Tel 070 822 62 70

olika inriktning.
HIS och HASKO som är fotbollsklubbar med herr- dam- och ungdomsfotboll.
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Hasslövs IS är en förening på
uppåtgående. HIS spelar i div. 6
södra. Vi har en aktiv ungdomssektion tillsammans med Skottorps IF
där vi har drygt 100 ungdomar som

Arrangemang
Det finns ganska många traditioner i byn.
Varje år ordnar Hembygdsfören-

spelar fotboll. Det finns plats för

ingen Valborgsfirande på Gullhöj-

fler, så alla är välkomna.

den. Skolan brukar ha någon form
av teaterföreställning på våren
beroende på vilket tema man arbe-

ing som driver bygdegården och
ordnar en del aktiviteter. I Bygdegården arrangeras också linedance,
bridge m.m. Bygdegården har en
egen hemsida – www.hasslovsbygdegard.se.
Hembygdsföreningen driver Hembygdsgården och arrangerar olika
aktiviteter inom sitt område.
Det finns en Jaktvårdsklubb, en
lokalavdelning av Röda Korset och
av Majblomman.
SPF är en mycket aktiv förening
för pensionärer.
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ingen har arrangerat marknad för
traktens hantverkare i början på
juli. Det slog så väl ut så det kommer säkert att bli tradition.
Kyrkliga syföreningen har luciatåg
med auktion och lotterier.
Hantverkare i trakten har årligen

tat med. Hembygdsföreningen har

Bonnajul på Lilla Menlösa andra

också midsommarfirande i Hem-

helgen i advent. Året avslutas med

bygdsgården och allsångskväll i juli.

att tomten kommer till skogen för

Man ordnar också tipspromenader

att ta emot alla barnens önskelistor.

på söndagarna sommartid och i
Det finns en Bygdegårdsfören-

Byalaget och Hembygdsfören-

Dessutom har kyrkan många

slutet av sommaren har man öppet

traditionella arrangemang under

hus i samband med Hembygds-

året som friluftsgudstjänster och

stugornas dag. Första söndagen i

kyrkogårdsvandring.

december har man också julmarknad i Hembygdsgården.

Idrottsföreningarna HIS och
HASKO har, förutom spel i de olika

fotbollsserierna, familjefester med

I Osbecks bokskogar finns fornå-

Det finns naturreservat, 5 st inom

lekar och grillning. Man ordnar

krar med odlingsrösen och gamla

socknen; Osbecks bokskogar, Tjuv-

också välbesökta loppis på en gård

hålvägar överallt. Det finns många

hultskärret, Ekered, Pennebo och

ett par gånger varje år.

stenar med skålgropar och en fin

Matkroksmossen. Här finns marke-

hällristning.

rade vandringsleder av olika längd

Växtbutiken har också återkommande arrangemang såsom sinne-

I området har funnits mer än 30

nas afton, rosdagar och äppelsort-

bronsåldershögar av vilka Lugna-

bestämning.

rohögen är speciell, dels genom att

Vid arrangemang brukar dessa
skyltas längs vägen så att förbipasserande uppmärksammar detta.

Turism
Det finns många intressanta

och svårighetsgrad. Skåneleden
passerar också uppe på åsen.
För turister med natur- och

det finns en skeppssättning inuti

friluftsintresse finns det många

och dels genom att man kan gå in

möjligheter. Det finns utmärkta

i högen. Den är ett av kommunens

vandringsslingor i flera av natur-

mest kända besöksmål som varje år

skyddsområdena. Främst är det den

besöks av c:a 5 000 personer.

unika floran man lägger märke till,

Linnélärjungen Pehr Osbeck

platser inom området, främst för

verkade i Hasslöv som präst på

den som är intresserad av historia

1700-talet och genom allt han skrev

eller natur. Här finns en mängd

ner vet vi mycket detaljer om hur

fornlämningar, över 800 stycken.

det var i trakten förr i tiden.

men det finns även unika djurarter
och den geologiintresserade kan få
se drumliner och rullstensåsar.
I Ekered kan man förutom unika
orkidéer få se resterna av en by som
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funnits där sedan 1300-talet och
försvann under några år kring 1940.
Den som vill vinterturista kan
växla turåkning på skidor med att
åka utför på närbelägna Vallåsen.
www.vallasen.se
Övernattning och matservering
för turister finns året runt på:

Framåtblick
Byns anda.

Byabladet som kommer en gång
per månad informeras alla bybor
om vad som händer kommande
månad. Här finns även plats för

Vi som bor i Hasslöv ska känna

annonser och andra inlägg från

oss stolta! För i Hasslöv är gemen-

företagare och privatpersoner.

skapen och sammanhållningen

Centralt belägen i byn ligger Hass-

bra. Här vet man vad grannarna

lövs bygdegård. Lokalen används

heter, och man vet att man kan be

för privata fester, bridge, linedance

Bingsgärde gård – ett charmigt

om hjälp att mata katten och ta in

och föreningsmöten mm. Stora

och familjärt bed and breakfast/

posten när man ska på semester. Vi

salen har plats för 120 matgäster

höhotell med närhet till sjöar,

hälsar glatt välkomna till nyinflyt-

och 150 åhörare. I lilla lokalen finns

skidanläggning, vandringsleder och

tade och välkommen till världen i

det plats för ca 10 personer.

Båstad. www.bingsgarde.com

Byabladet. En by där alla invånare

Hotel Bella Notte – en lantlig
idyll högt uppe på Hallandsåsen,
195 m över havet. I närheten finns

är viktiga och delaktiga, var och en
på sitt sätt.

liv, med både fotboll, linedance,

områden. I hotellet finns 6 stora

bridge, byalag, bygdegårdsfören-

dubbelrum och en svit. Alla rum

ing, hembygdsförening, pensio-

har balkong eller uteplats. På den

närsförening mm.

värmd pool inbyggt i stort växthus.
Hotellet har restaurang och fullständiga rättigheter. www.hotelbellanotte.se

centralt i Hasslöv. Hembygdsfören-

I Hasslöv har vi ett rikt förenings-

naturen, bokskog med fina ströv-

mysiga innergården finns en upp-

Även Hembygdsgården ligger

Många ortsbor är aktiva i en eller
flera föreningar, vilket ger en bra
koll på vad som händer i byn. I

ingen anordnar ett flertal arrangemang varje år såsom valborgsmässobål, midsommarfirande,
allsångsafton mm.
Hasslövs kyrka är också en viktig
mötesplats. Både vid gudstjänst
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men även när man vårdar anhörigas gravar och när barnen har
skolavslutning i skolan. I Församlingshemmet anordnas det
soppluncher och kyrkkaffe. Men
församlingshemmet är även en fin
plats för minnesstunder, dopkalas
och andra kalas. Här finns det plats
för 50 personer vid dukade bord
och 60 personer i “biosittning”.

Styrkor och resurser

Svagheter

Fin miljö

Ingen naturlig samling/mötes-

Vacker natur,

plats

Vandringsleder

Dåliga bussförbindelser

Öppna landskap

Få lägenheter, inget seniorbo-

Lugnarohögen

ende

Bra gemenskap

Bilberoende

Trygghet

Ingen Affär/Kiosk

Värme

Småskaligheten

Social närhet

Problem

Hemtjänst

Den viktigaste mötesplatsen vi har

Distriktssköterska

Svårt att få banklån vid nybygge

Lanbrevbärare

Hög hastighet genom byn,

Attraktiva boende

mycket tung trafik

Lättsålda hus

Inga bussförbindelser

Dagbarnvårdare

Ingen naturlig byggnad för ev

Skola

restaurang satsning

Fritids

Hot

är den naturliga och spontana; or-

Aktiv by, aktiva invånare

den som växlas t ex vid brevlådan,

Rikt föreningsliv

vid hämtning av barnen i förskola,

Fotbollsplan

skola eller på kvällspromenaden.

Boulebana

För i en ort av Hasslövs storlek blir

Lekplats
Pulkabacke

allt:

Byabladet

-

lite mer naturligt

-

lite mer personligt

Bokbuss

-

lite mer gemenskap.

Glassbil, Delikatessbil, Fiskbil

Här känns det tryggt att bo!

Bra pendlingsmöjligheter

Många företagare
Många Jordbrukare

Inga lägenheter till äldre, de flyttar inte från sina hus, Inga hus till
försäljning, Ingen ökad inflyttning.
Barnen går i annan barnomsorg
& skola än den som finns i byn,
svårt för barnomsorg å skola att
gå runt
Dyrt med drivmedel
Liten by kommer ofta sist när
kommunen satsar.
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Möjligheter Utvecklingsområden

Samlad Bild Analys

Utveckla skolan till 60 barn.
Cykelväg Östra Karup- Våxtorp.

I Hasslöv bor det stolta, drivkrafti-

jobbar. Detta är något som plockas
bort mer och mer, detta ska vi vara
rädda om.
Vi har en skola som vi ska vara

Busskur till Högstadieungdo-

ga, engagerade människor som vill

stolta över. Hasslövs bygdeskola är

marna.

bo på landet men ändå lite centralt.

en sund, trygg och attraktiv skola.

Ökad turism.

Här bor man för man gillar det lilla

Alla på skolan ska känna sig sedda

Marknadsföra lediga tomter.

samhället med den goda gemen-

och stimuleras till fortsatt utveck-

Locka fler barnfamiljer till byn.

skapen. Vårt mål är att bli 700 invå-

ling. Det behövs fler barn i skolan,

Öka byns invånare till 700

nare, så att vi behåller det lilla och

där går nu 41 elever. Målet är att

stycken.

det goda men ändå med möjlighet

man ska komma upp i 60 elever.

Öka uthyrningen av våra lokaler.

att utveckla samhällsservicen.

Hur man ska lösa detta är ju inte

Bygga seniorboende/lägenheter.

Vi är många som bott i Hasslöv
hela sitt liv, är “riktiga haslingar”.
Men eftersom bristen på lägenheter och seniorboende gör det svårt
att bo kvar på orten som äldre är
detta ett problem. Man vill inte
flytta från byn så man bor kvar i sitt

att marknadsföra dagbarnvårdarna
och skolan. Väljer man inte barnomsorg på orten finns det ju stor
risk för att man väljer även skola på
annan ort.
Vi har ett starkt föreningsliv. Här

hus. Vilket gör att det finns få hus

finns meningsfull sysselsättning

till salu för dem som vill flytta hit.

från barn till vuxen.

Det finns dock lediga tomter att

I Hasslöv finns det många företa-

bygga på, men här finns det vissa

gare av olika slag, vilket gör att det

svårigheter med att få fullt stöd

finns ett brett utbud av kompetens

från bankerna.

på orten exempelvis turism, åkerier,

I Hasslöv finns det tre duktiga

trädgårdsexpertis, frisör, ekonomi,

dagbarnvårdare. Där får barnen

jordbruk etc. Trots detta är antalet

leka, pyssla och vara med i varda-

arbetstillfällen på orten relativt lågt.

gen under tiden som föräldrarna
12

helt enkelt! Vi måste bli bättre på

Något som är väldigt positivt är

Byabladet som kommer ut varje

Då skulle föräldrarna våga låta

Det måste märkas att det inte bara

månad. Här finns det information

sina barn ta cykeln för att leka med

pratas utan att vi är handlingskraf-

om vad som händer i byn, som när

kompisar eller köpa lördagsgodis.

tiga!

det är fotbollsmatch, café, gåsamid-

Tänk att kunna cykla till havet för

dag eller tomten i skogen. Dessut-

ett svalkande dopp!

Handlingsplan

om kan den som vill enkelt nå alla
Hasslövsbor med ett budskap.
Tyvärr är det brist på allmän kom-

Tyvärr blir det lätt att kommunen
satsar ”sina” pengar på större orter.
Små orter glöms lätt bort. Därför

Om 1 år ska vi ha som mål att ha
fixat följande:
- Skylt med tomter till salu. Klart!

munikation vilket till största delen

är en bra och tät kontakt med

beror på för få resenärer. Detta gör

landsbygdsutvecklaren viktig för

- Busskur till skolungdomarna.

att man blir beroende av bil eller

framtiden.

- Ett nät vid pulkabacken.

goda grannar för att ta sig till arbetet, och den närliggande servicen.
Men Hasslöv ligger bra geografiskt
med närhet till motorvägen vilket
ger snabb förflyttning och bra
pendlingsmöjligheter.
Det är mycket trafik genom byn
och tyvärr kör många för fort! Det
känns otryggt för gångtrafikanterna och cyklister. Här passerar

Kyrkan finns kvar som en naturlig
samlingsplats.
Vi ska vara stolta Hasslövs bor!
För stolta, nöjda invånare ger bra
reklam för orten!

Scenarier för Hasslöv
troliga utveckling.
Utvecklingen av byn går sakta

mycket tung yrkestrafik men också

framåt, tomter säljs och det byggs

mycket turister och då särskilt på

nya hus.

vintern när det passerar ca 3000
bilar per dag.
Det är här vår efterlängtade
cykelväg Hasslöv-Östra Karup och
i ett senare skede Hasslöv-Våxtorp
skulle användas flitigt.

De hus som blir till salu säljs relativt snabbt.
Vi ska lära oss att skynda långsamt.
Men för att hålla “gnistan” vid liv

- Lugnarohögen ska vara öppen.
- Grönområdet vid julgransplatsen.
Om 2 år ska vi ha som mål att ha
fixat följande:
- Fibernät i byn
- Trafiken Vindrarpsvägen lösning?
Om 5 år ska vi ha som mål att ha
fixat följande:
- Cykelväg Östra Karup- Hasslöv.
Om 10 år ska vi ha som mål att ha
fixat följande:
- Seniorboende/Lägenheter.
- Cykelväg Hasslöv- Våxtorp

måste vi nå resultat.
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Öppna möten
Byalaget håller möte ca 9 gånger

processerna med Framtidsverkstad,

per år. En gång i månaden förutom

skrivande av lokal utvecklingsplan

juli, augusti och december. Några

och andra möten. Huvudtemana

gånger om året är byalagsmöten

är Seniorboende, Marknadsföring/

öppna för alla Hasslövsbor att kom-

Turism och Infrastruktur/Cykelvä-

ma. Dessa möten har teman, utifrån

gar. Utgångspunkten på de öppna

vad som kommit fram i handlings-

mötena skulle då kunna ligga i varje

planen. I handlingsplanen ovan är

tema med kringliggande aktiviteter

varje aktivitet kategoriserad utifrån

och uppföljning av dessa. Byalaget

tre huvudteman som kommit fram i

kallar i god tid till mötena!

Vår by - vår framtid är ett projekt inom Lead-

bygdens egna och ska kunna omarbetas och

Halland med syfte att möjliggöra utveckling

förnyas även efter projektet är avslutat.
Har du frågor kring Hasslövs lokala ut-

lokala företag, ideella föreningar, offentliga

vecklingsplan? Vänd dig till Håkan Eriksson,

organisationer och privatpersoner kommer

projektledare för Vår by - vår framtid, på 0721

vi att genomföra framtidsverkstäder för att

- 82 50 33 eller hakan.eriksson@hylte.se.

inventera vad som finns, vad som kan utveck-

Du kan också kontakta Hasslövs byalag,

las och på vilket sätt det ska göras. Byarna får

hasslovsbyalag@gmail.com eller

möjlighet att arbeta fram en lokal utvecklings-

www.hasslov.se

plan, som bygger på resultatet av framtidsverkstäderna. Lokala utvecklingsplaner är ett

Text: Rose-Marie Gustavsson, Ameli Karlsson

verkningsfullt redskap för ett framgångsrikt

Foto: Rose-Marie Gustavsson

utvecklingsarbete och för att nå de gemen-
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Här känns det
tryggt att bo!

samt uppsatta målen. Utvecklingsplanen är

er Landsbygd Halland och Leader Kustbygd
av de halländska byarna. Tillsammans med

I Hasslöv är det
lite mer naturligt,
lite mer personligt,
lite mer gemenskap.

o

Var byo
VAR framtid

LEADER
LEADER
LANDSBYGD KUSTBYGD
HALLAND
HALLAND

