Sammanställning av invånardialog 8 maj i
Kvibille.
Varje mening motsvarar en post-it-lapp.

Leva & bo
Flytta Kvibille XXXklubb tex bakom Kvibille smide så att fler tomter kan skapas längs vägen mot
Susegård.
Bygg fler hyresrätter i Kvibille.
Bygg fler hyresrätter i Kvibille, saknas många.
Akut parkering centrum.
Boende äldre, AKUT.
Hyresrätter efterlyses.
Vi måste ha en riktig idrottshall.
Städa upp vid gamla vägförvaltningen.
Riv kråkslottet mitt emot ICA. HFAB samlingslokal- för hyresgäster och andra.
Hyresrätter, generationsboende, många äldre som vill flytta inom Kvibille.
Parkeringsmöjligheter vid affären och Gästis.
Riv gamla lådfabriken ”rasar snart” bygg hyresrätter.
Hyra ut boende till turister, privat saommaren.
Zell’s gamla hus mittemot ICA, vad händer där?
Tomter för nya hus.
Parhus, hyresrätter.
Både hyresrätter och bostadsrätter
Bygg hyresrätter på Zell’s gamla tomt.
Fler tomter för husbygge.
Bygg hyreslägenheter eller bostadsrätter på XXX 5-6 höghus.
Swimmingpool, badvakt sommarjobb
Hyresrätter, många

Näringsliv och sysselsättning
Uppröjning av gamla vägförvaltningen
Ett apotek och vårdcentral
Hinderbana på lekplats
Spontanidrottsplats
MTB-bana
Hembygdsmuseum ha öppet, Hålan + skolungdsomsjobb
Linbana lekplats
Uthyrning av kanoter, leksaker, SUPmm styltor som timbanken, Halmstad- öppet helger, lov.
Städa upp tomter, södra infarten
E20 norrgående avfart/påfart, bygg rondell, gör industritomter på området mellan E20/järnvägen,
pendelparkering.
Önskas en hundrastgård.
Hyresrätter många.
Scoutverksamhet
Scoutverksamhet ungdomar kan anställas
Naturguider på stigarna(vandringslederna) i skogen runt Kvibille
En M.T.B bana

Gå och ta sig runt
Cykelleder
Cykelväg utmed Slättåkravägen.
Varningsskylt för barn i centrum exempel från Slättåkra till Kvibille.
Bättre skola.
Önskas en hundrastgård i närmaste framtiden. Förslag för plats, nedanför Björkevi fotbollsplan, bara
att sätta inhängning och staket.
Cykelbana till Holm och Getinge.
Cykelväg till Slättåkra.
Kommunen lånar ut elcyklar till pendlare till från Kvibille (ej kommunanställda)
Cykelväg till Holm.
Pendlarparkering.
Cykelbana till Holm
Buss till Oskarström, Harplinge, Steninge, Haverdal.
Cykelbana till Halmstad mm.
Utökade busstider till och från
Badbuss till havet på sommaren.
Grillplats
Stor lekplats (och jag menar stooooor lekplats)
Cykelbana till Slättåkravägen.
Blommor i cementrör, farthinder på Skyttebolsvägen.
Finns det någon sjö att bada i närheten? Svara här om du vet.
Linbana på skolan. Alla vill ha det på skolan!!!
Hastighetsbegränsningar, åtgärder krävs på genomfartsleder speciellt på Slättåkravägen innan
olycka.
Fler och längre löparspår. Utveckla utegymmet vid Björkevi.
Utveckla utegymmet med en hinderbana.
Trafik Halmstad för barnvagn och rullator.
Mer cykelbanor Holm, Halmstad och Slättåkra
Busslinje: Kvibille, Harplinge, Haverdal
Tätare bussförbindelser till Halmstad.

Skola och lärande
Upprustning av befintlig idrottshall alt en ny idrottshall
Stor idrottshall, bygger ju en stor skola
Idrottshall
Samlingslokal
Plats för ungdomar att ”hänga” = träffas
Behov av idrottshall
Köp församlingshemmet och tänk om i skolbygget. Ett nytt församlingshem kan byggas ihop med
kyrkan längs norra sidan.
Planera säker transport (pålastning) tänk på alla bilar vid avlämning på upphämtningsplatsen.
Gör något åt av och påstigning, för barnen som ska till Plönninge innan det händer en olycka.
Besked om vad som gällerför skolan i höst, skolskjuts.
Behov av större idrottshall, många barn får ej plats.
Inom snar framtid kommer det finnas väldigt många tonåringar i Kvibille, mötesplats eller aktivitet
för dem.
Om boplatser ökar ser över förskolan byggs ut eftersom behovet kan ökas. Det blir generationsskifte.
Parkering bakom kyrkan.
Äventyrslekplats
En utomhussamlingsplats för ungdomar.
Lekplats, skateboardplats.
Fritidsgård för ungdomar, scoutverksamhet/replokal
Mountainled för enbart cykel.

Uppleva och kultur
Kolonilottsodling på äng eller obrukad åkermark
Plats för ungdomar att
Tingshuset behöver nya golv och tapeter
Plats för ungdomar
Gatuloppis på kyrkvägen
Marknadsstånd för hantverk mm
Graffiti målning på vägg eller plank som sen får stå kvar.
Mer offentlig konst köpt av lokala konstnärer.
Utveckla kultur utbud (t ex utomhus) musik, replokal, teater för familjen för olika åldrar 1-19 år.
Mötesplats utomhus.
Tingshuset.
Utnyttja tingshuset för unga och gamla på olika tidpunkter på dag och kväll- mötesplats för alla.
Större idrottshall. Används för idrott, dans och kultur.
Odlingslotter utanför Kvibille på ängsmark.

Barnens/föräldrarnas synpunkter
Dessa önskemål finns i mina noteringar, vilka framkom under dialog med barn och föräldrar igår i
Kvibille:
- Mountainbikeanläggning. Just nu bygger några ungdomar en själv.
- Parkourbana.
- Skateboardanläggning (utomhus).
- Det kommer bli många tonåringar i Kvibille inom kort, därför viktigt med någon mötesplats.
- Lekplatser – för alla åldrar och inte bara de små.
- Friluftsaktiviteter.
- Större idrottshall.
- Möjlighet att använda hall som fritidsgård där det finns ex. pingisbord, möjlighet att se film etc.
- Mötesplats utomhus mitt i byn – där seniorer kan sitta på dagtid och ungdomar hänga på kvällstid.
- Vore bra med bättre kollektivtrafik till och från Kvibille samt ex. till Oskarström där det händer mer.

