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till god tillgänglighet
till strandnära parkering
till satsning på aktivitetsturism
till strandtrafik

JA till god tillgänglighet!

JA till strandnära parkering!

JA till aktivitetsturism!

Stranden är en unik och genuin naturmiljö som alla ska ha lätt att nå och uppleva.
Därför vill vi att kommunens planering och åtgärder ska vara inriktade på

Cirka 20 dagar varje sommar kan karaktäriseras som riktigt fina baddagar. Då är
antalet bilburna besökare så stort att de ordinarie parkeringsplatserna nära havet
inte räcker till.

Vi vill värna och utveckla Sveriges längsta sandstrand. Vår vision är en naturlig
strand och ett rekreationsområde, som genererar ökat välbefinnande, ökad turism
och ökad inflyttning till Laholms kommun.

För att slippa använda stranden som parkeringsplats behövs cirka 750 tillfälliga,
strandnära p-platser. Det visar en trafikräkning som Strandmiljö Laholm utförde
sommaren 2011.

För att nå dit vill vi ta vara på strandens enorma potential, inte enbart som badplats,
utan även som centrum för många olika slags naturrelaterade aktiviteter. Vår strand
kan i mycket högre grad än i dag bli en inspirerande miljö som lockar fler att vandra,
cykla, fiska, jympa, paddla, meditera, spela beachvolleyboll, delta i flora/faunaexkursioner, motionslopp, tecknings/foto/skrivarkurser, etc.

att bilburna besökare kan parkera på bekvämt gångavstånd från stranden
att de som bor i Mellbystrand och Skummeslövsstrand inspireras till att i första hand
promenera eller cykla till stranden.
att skapa attraktiva kollektivtrafiklösningar, t ex i form av tät och flexibel badbusstrafik under högsommaren
att skapa minst en badplats som lätt nås av och är anpassad för funktionshindrade
att skapa en väl utmärkt plats, utformad för att underlätta för dem som vill sjösätta
fritidsbåt med hjälp av personbilsdragen trailer.

Vi anser att det finns goda förutsättningar för att i samverkan med berörda
markägare kunna skapa dessa tillfälliga p-ytor i form av gröna parkeringar jämnt
fördelade längs den aktuella kuststräckan. Ekonomiskt är detta en budgetlösning
eftersom gröna parkeringar kräver ett minimum av fasta installationer och markarbeten.

Ett varierat och välorganiserat utbud öppnar många nya möjligheter för det lokala
näringslivet.

NEJ till strandtrafik!
…eftersom den strider mot gällande lag
Strandtrafiken är ett brott mot terrängkörningslagen.
…eftersom den inte fyller någon funktion
Från Hökafältet i norra Mellbystrand till reningsverket tiIl södra
Skummeslövsstrand finns i dag 735 skyltade strandnära parkeringsplatser. Dessa fyller väl behovet, utom under sommarens
allra finaste dagar. Högt räknat handlar det om 20 dagar. Det
innebär att 345 av årets 365 dagar är det inte brist på p-platser
för besökare till stranden. Därmed finns det då heller ingen
anledning att använda stranden som väg och parkeringsplats.
…eftersom den medför risker för miljö och människor
Fläckarna på parkeringsgaragens golv visar att det inte bara är
koldioxid som våra bilar släpper ut. På stranden syns det inte

lika lätt. Men även här står bilarna och droppar olja, bensin,
diesel och diverse kemiska ämnen som inte hör hemma på en
havsstrand.
…eftersom den motverkar möjligheterna att utveckla en
natur- och aktivitetsinriktad turism
Utan bilar är strandområdet en unik miljö som som ger besökare möjlighet att uppleva storslagen natur med alla sinnen.
Här kan vi få perspektiv på vardagsmåsten. Vända ryggen mot
tidspress och ett ständigt pockande informationsflöde och låta
blicken svepa fritt. Civilisationen är bara är ett hundratal meter
bort, men stranden bjuder på en genuin vildmarkskänsla i klass
med den svenska fjällvärlden eller det skotska hedlandskapet.
Här finns en jättepotential att utveckla en långsiktigt hållbar
besöksnäring!
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Strandmiljö Laholm är en partipolitiskt, religiöst och kommersiellt obunden ideell
förening, öppen för alla som stöder vårt motto För en naturlig strand.
Vi har två former av medlemskap:
• Som betalande medlem (50:-/kalenderår) har du rösträtt vid föreningens årsmöte.
• Som stödmedlem betalar du ingen medlemsavgift och har då heller inte rösträtt.
Enklast anmäler du dig som medlem på vår hemsida www.strandmiljolaholm.se.
Du kan också anmäla dig på telefon 0703-16 04 16.
Välkommen!
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MÅ BRA PÅ STRANDEN
Stavgång
MÅNDAGAR 25/6 – 13/8
18.00 – 19.00
Skummeslövsstrand, Stora
Strandvägen, strandzon Sjöstjärna.
45 min aktiv gång + 15 min stretching. 30:-/gång. Skummeslövs
Badortsförenings medlemmar och
Yoga med meras kunder gratis. Ta
med medlemskort. Instruktör Åsa
Niklasson, 070-928 84 89, www.
yogamedmera.se
Qi-gong
TIS-, ONS-, TORSDAGAR 26/6 – 9/8
8.00 – 9.00
Norra Mellbystrand, nedgång Grönatorgsvägen, strandzon Apelsin.
30:-/gång. Instruktör Christina
Ullman, 0430-189 92
Qineng, qi-gong
LÖRDAGAR 23/6 – 18/8
8.30 – 9.30
Skummeslövsstrand, nedanför
Tallsätravägen, strandzon Snäcka.
30:- gång. Skummeslövs Badortsförenings medlemmar gratis. Ta
med medlemskort. Instruktörer
Gunvor Petersson, Eva Nordholm,
Christine De Salvatore, Ilse Schlick.
0430-250 53
Meditation
TIS- och TORSDAGAR 3/7 – 31/7
9.00 – 9.30
Mellbystrand, nedanför Delfinen,
strandzon Tomat. Vid regn Mellbyvägen 27. Ta med något att sitta/
ligga på. 50:-/gång. 5 ggr 200:- 10
ggr 400:- Instruktör Martin Andersson, Möjligheternas Rum, 076-369
77 62. www.mojligheternasrum.se
Trum-meditation med kraftdjur
ONSDAGAR 13/6, 20/6, 8/8, 15/8,
18.00 – 19.15
Norra Mellbystrand, nedgång Grönatorgsvägen, strandzon Apelsin.
Regnar det inte, ses vi på stranden.
Ta med sittunderlag.

100:- /gång. Instruktör Monika
Hornig, 076- 818 62 30. www.
mindbodysoul.se
Hitta hem i kroppen med din
naturliga Helande Rörelse
ONSDAGAR 4/7, 18/7, 1/8
8.30 – 9.15
Mellbystrand, nedanför Delfinen,
strandzon Tomat. Vid regn: Mellbyvägen 27. Ta med liggunderlag
och filt för avslappning. 60:-/gång.
Instruktör Anira Möller, 076-824 58
10. www.levaverkstaden.se
Hathayoga
TISDAGAR 12/6, 19/6, 26/6
15.30 –16.45
TORSDAGAR 16/8, 23/8, 30/8, 6/9
18.00 – 19.15
Norra Mellbystrand, nedgång
Grönatorgsvägen, strandzon
Apelsin. 120 kr/ tillfälle eller 300
kr för 3 gånger med valfria datum.
Tag med liggunderlag och filt för
avslappning. Inställt vid regn. Instruktör Jill Gutenfelt. 035-351 77 /
070-359 19 77, www.yogagladje.se
Skrattyoga
TISDAGAR 12/6, 19/6, 14 /8, 21/8
18.00 – 19.15
Norra Mellbystrand, nedgång
Grönatorgsvägen, strandzon
Apelsin. Regnar det inte så ses vi
på stranden. Ta med sittunderlägg.
100:-/gång. Instruktör Monika
Hornig, 076-818 62 30, www.
mindbodysoul.se
Viryayoga
TISDAGAR 26/6 – 14/8
19.00 – 20.15
Skummeslövsstrand, nedanför
Skogspromenaden, strandzon
Häst. 50:-/gång. Yoga med meras
kunder och Skummeslövs Badortsförenings medlemmar gratis.
Ta med medlemskort. Yogamatta
finns att hyra för 20:-/gång. Instruktör Åsa Niklasson, 070-928 84
89, www.yogamedmera.se

VANDRINGAR

NATURSKOLA

Strandvandring med hälso- och naturtema
SÖNDAG 17/6 kl 10.00-16.00
Samling på stranden nedanför Strandhotellet i Mellbystrand.
Vi vandrar längs stranden till Skummeslövsstrand. Under vägen görs stopp för bl a
skrattyoga, qi-gong, paryoga, meditation,
traditionell yoga, naturstudier och helande
rörelser.
Ta med matsäck för 2 pauser. Glöm inte
rikligt med dryck och ev. badkläder.
Avgift: 50 kr/vuxen, inkl transport åter till
utgångspunkten.
Info: Gunvor Petersson 0430-250 53
Arr: Strandmiljö Laholm

Vad är det som kryper, kravlar, simmar och växer nere
vid stranden? Det får barn
från 5 år veta mer om i vår
Naturskola. Att delta är gratis, både för barnen och för
medföljande vuxna. Syftet är
att erbjuda en lättsam aktivitet som utgår från barns naturliga upptäckarglädje och
att förmedla grundläggande
kunskaper om strandens
djur- och växtliv.

Strandvandring med hälso- och naturtema
LÖRDAG 30/6 kl 10.00-15.40
Samling på ängen vid Strandpensionatet i
Skummeslövsstrand.
Vi vandrar längs stranden till Grönatorgsvägen i norra Mellbystrand. Under vägen görs
stopp för bl a yoga, qi-gong, meditation,
naturstudier, stavgång och helande rörelser.
Ta med matsäck för 2 pauser. Glöm inte
rikligt med dryck och ev. badkläder.
Avgift: 50 kr/vuxen, inkl transport åter till
utgångspunkten.
Info: Gunvor Petersson 0430-250 53
Arr: Strandmiljö Laholm
Sångvandring med Voizone
TISDAG 17 juli kl 18.30
Samling i södra delen av reservatet vid pplats Hökafältet.
Tillsammans med kören Voizone går vi en
kortare vandring i strandskogen på Hökafältet. Ibland stämmer vi in i en vandringslåt
när vi går, vid andra tillfällen sitter vi och
njuter av sången som förstärker vår naturupplevelse i sommarkvällen. Karin Hernborg
berättar om naturreservatet.
Vandringen avslutas nere vid havet med
sång vid vattenbrynet och kanske ett dopp i
kvällssolen. Ta med fika och filt.
Info: Ulf Bjerstaf 0703-16 04 16
Arr: Strandmiljö Laholm och Länsstyrelsen

Arrangemangen genomförs av Strandmiljö Laholm med stöd av Studiefrämjandet, Länsstyrelsen I Halland och Naturvårdverket.

www.strandmiljolaholm.se

25-26 juni. Kl 15.00-17.00
Samling på stranden
nedanför Rombergs väg i
norra Mellbystrand.
2-3 juli. Kl 15.00-17.00
Samling på stranden
nedanför Ejdervägen i
södra Mellbystrand/Norra
Skummeslövsstrand.
9-10 juli. Kl 15.00-17.00
Samling på stranden
nedanför reningsverket i
Skummeslövsstrand.
Info och anmälan:
www.strandmiljolaholm.se

STRANDSTÄDNING
Vi träffas för att gå en
promenad, plocka bort ”det
som inte hör stranden till, ”
småprata och fika tillsammans. Ta med handskar,
plastpåse/hink och fika.
Skummeslövsstrand
Samling vid Södra Strandvägen
SÖNDAG 8 JULI, kl 10
Mellbystrand
Samling nedanför Birger
Pers väg
SÖNDAG 29 JULI, kl 10
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