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Inledning
Allföreningen/samhällsföreningen kommer att fortsätta driva på utvecklingen av orten genom
att jobba för fler bostäder, service och demokrati tillsammans med ortsbefolkningen. Detta
kan ske genom en fortsatt omfattande ideell verksamhet, men också med stöd av personal,
vilket bl. a. bidrar till att skapa kontinuitet i arbetet. Ett viktigt och nödvändigt inslag i det
pågående och fortsatta arbetet är de anslag som föreningen får från Halmstads kommun.

Kvibille ”En idyll ”
Kvibille ska även framgent uppfattas på ett sådant sätt att familjer väljer Kvibille för ett lugnt
boende och närheten till såväl naturen som staden.
Det positiva med skolan på orten ska vi ta vara på och utveckla.
Det är av stort värde att vi kan erbjuda barnfamiljer tillgång till en bra förskola och
grundskola.
Närheten till butik på orten är även detta ett värdehöjande inslag för orten.
Kvibille har bra kommunikationer till Halmstad och Falkenberg, vilket vi vill slå vakt om och
utveckla.
Kvibille är en kulturbygd som har anor långt tillbaka i tiden. Detta vill vi slå vakt om genom
att utveckla och vårda vårt kulturarv.
Genom tillkomsten av Biskopstorps och Brynestorps naturreservat vill vi marknadsföra
Kvibille som en viktig rekreationsort.
Det rika föreningslivet i Kvibille är värdefullt för fritid, sysselsättning och social gemenskap.
Vidare är föreningslivet, ur folkhälsoperspektiv, ett viktigt inslag.
Vi vill även medverka till näringslivets och besöksnäringens utveckling i Kvibille.
Kvibille ska även i fortsättningen förknippas med ”En idyll”

Kvibille = varumärke
Kvibille förknippas med något positivt.
ARLA använder ortnamnet Kvibille i sin marknadsföring.
Kvibille är välkänt även utanför länets gränser.
Vi vill fortsätta att marknadsföra Kvibille som ett skyltfönster för kommunen.
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Demokrati och samverkan
Kvibille Allförenings målmedvetna arbete med ”underifrånperspektivet” ska fortsätta att
utvecklas.

Samverkan med föreningslivet
Kvibille Allförening/samhällsförening ska fortsätta att genomföra samordnade aktiviteter
gentemot kommun och myndigheter. Genom detta kan ortens föreningar koncentrera sig på
sin kärnverksamhet och utveckla olika verksamheter på ett bra sätt.

Utveckling/framtid
Kontakter med kommun om ekonomi, samverkan m.m.
Kvibille Allförening/samhällsförening ingår i ett nätverk tillsammans med andra
utvecklingsgrupper/samhällsföreningar inom kommunen. Detta har inneburit att
kommunstyrelsen årligen beslutar att anslå ekonomiska medel till Kvibille
Allförening/samhällsförening för att hålla igång den verksamhet som man startade 1990.
Allföreningen har genom detta förbundit sig att tillsammans med kommunen fungera som
centrum för lokalt utvecklingsarbete i kommunen. En förutsättning för ekonomiskt stöd till
lokalt utvecklingsarbete är att organisationen:
a) är politiskt obunden och har en bred förankring,
b) arbetar utifrån en demokratisk grundsyn på ideell bas för utveckling av lokalsamhället
under iakttagande av att kommunen är en helhet,
c) är knuten till ett avgränsat geografiskt område,
d) inte är en organisation av typen ”enfrågeparti”,
e) förbinder sig att utföra bestämd uppgift.
Vidare ska möjligheterna till sponsring eller annan finansiering av verksamheten också
undersökas och utgångsläget i detta ska vara att minsta anslag är värdefullt. Kombinationen
stödmedlemskap, sponsring eller annan finansiering som kommunala anslag är nyckeln till
fortsatt utveckling av Kvibille.

Verksamheter att utveckla och bevaka.
Under åren har ett antal idéer om nya aktiviteter och projekt beslutats och noterats i
verksamhetsplaneringen. En del av projekten är mer omfattande än andra och kommer att
kräva samverkan med externa myndigheter och aktörer. Andra idéer kan genomföras med
hjälp av fortsatt engagerade innevånare i Kvibille och bra kontakter med kommunens
företrädare, såväl politiker som tjänstemän.

Aktiviteter och projekt för utveckling samt uppföljning av Fördjupad
översiktsplan Halmstad Norra, Halmstad 2030.




Skolan
Fortsatt bevakning av samhällets skolbehov på lång sikt. Främst tillgång till
undervisningslokaler i den nya F 6 skolan, samt följa om-och tillbyggnaden av
Kvibilleskolan under år 2019 – 2020
Ny idrottshall/kombihall i Kvibille. Bland annat för att tillgodose skolans behov och
ortens invånare. Processen påbörjades år 2007
Iordningställande av en ny samlingslokal i Kvibille
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Påbörja arbetet med att få till stånd en fritidsgård i Kvibille
Utveckla verksamhet med och tillsammans med ungdomar. Eventuellt ett samarbete
med 035?
Mötesplats för barn och ungdomar
Fritidsgård för barn och ungdomar
Bostäder och verksamhetsområden
Planering och byggande av nya bostäder (villor och lägenheter) ska fortsatt ha hög
prioritet. Kommunen äger redan mark för bebyggelse i Kvibille
Påverka för byggnation på Kvibille 22:1, området ovanför Lundsgårdsvägen
Bevaka och påverka för byggnation på Kvibille 14:1
Bevaka utvecklingen och föra dialog om verksamhetsområden (industrimark) i
Kvibille
Näringslivet
Mountainbikeuthyrning
Gårdsbutik
Stallberg kalkon
Kvibille blomsterservice
Turism- och besöksnäring
Utveckling av turism och upplevelser i Kvibilleområdet
Vandringsleder genom Kvibille
Gångbro över Suseån mellan i Naturreservaten Brynestorp och Biskopstorp
Skapa ytor för ställplats för husvagnar och husbilar samt fler parkeringsplatser
Laddstolpe för elbilar
Utveckla begreppet Destination Kvibille
Kvibilles kulturvärde skall utvecklas och användas i varumärket Kvibilles
marknadsföring. Detta innebär bl.a. att marknadsföra och utveckla kulturarvet i och
utanför orten
Projektet ”Kulturarvet” ska marknadsföras och presenteras för såväl Kvibillebor som
kommunens företrädare, turister och skolklasser
Infocenter sommartid




Infrastruktur
Cykelväg till Holm och Getinge samt Kvibille - Oskarström
Fortsätta opinionsarbetet för tvärförbindelser med kollektivtrafik i öst-västlig riktning
Trottoar förbi förskolan Lundsgård
Parkeringsplatser för skolans personal
Trafiksäkerhet runt skolområdet
Parkeringsplatser i centrum, vid skolan och kyrkan. Saknas ett 50 tal P platser. Akut
behov!
Skapa ytor för ställplats för husvagnar och husbilar
Laddstolpar för elbilar



Motionsslingan
Kommunicera motionsslingans attraktivitet med Kvibilleborna
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Övrigt
Kommunikation med Kvibilleborna ska fortsätta att utvecklas genom bl. a. sociala
medier
Framtagning av informationsmaterial till invånarna
Utökad Kommunikation med invånare, föreningar och näringsliv
Digitalisering av Allförenigens Informationsblad
I servicelokalen får invånarna service och information samt tillgång till kultur, digital
teknik finns tillgänglig, en plats för samtal och möten om utveckling
Öka samarbetet mellan ortens föreningsliv och Allföreningen/samhällsföreningen
Erbjuda ortens föreningsliv utbildning ibland annat föreningsteknik/styrelseansvar
Aktivt delta i kommunens utvecklingsprojekt ”Framtid Kvibille”

Valborg
En lång tradition i Kvibille är Valborgsfirandet. Även i år ska Valborg firas på Björket med
körsång och vårtal. Erfarenhetsmässigt vet vi att tillströmningen av besökare till
Valborgsfirandet i Kvibille är högt. Målsättningen för årets firande är att deltagande publik
ska uppleva Valborgsfirandet som startskottet på årets vår och sommar.
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