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Mellbystrand
De centrala delarna av Mellbystrand står inför
stora förändringar. Inte mindre än sju planärenden
pågår för att skapa en intressant miljö för både
besökare och boende året runt.

I anslutning till det planerade hotellet på
Birger Pers väg ska det byggas en badbrygga
som gör att man enkelt kan svalka hela
kroppen i Laholmsbukten. Den som inte vill
bada kan istället njuta av utsikten mot det
öppna havet och kustlinjen längs Sveriges
längsta sandstrand.
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Ett av de starkaste önskemålen är att skapa
en modern och funktionell centrummiljö i
Mellbystrand med torg, lekplats, servicemöjligheter och grönytor.
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Badbrygga med
utsiktsplats

Centrum
- en levande
mötesplats

På www.laholm.se kan du lämna dina synpunkter på innehållet och
utställningen om Laholms kommuns planer, idéer och visioner.
Planeringskontoret, Laholms kommun, juni 2017
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En ny entré till naturreservatet står redan klar.
Här kan man njuta av den vackra naturen och få
tillgång till grillplats, nya parkeringar, laddstolpar,
toaletter och annat som gör besöket både
enkelt och bekvämt.

Torg för parkering
och evenemang

Tomter på Mellby Ängar
för livsstilsboende
På andra sidan E6:an i närheten av Mellby företagspark
ligger Mellby Ängar. Här finns lediga tomter med byggrätter om
hela 600 kvadratmeter som gör det möjligt att bygga livsstilsboende, det vill säga ha hus och företag vägg i vägg.
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Den gamla parkeringen vid korsningen Birger
Pers väg och Kustvägen minskas och ramas in
med trädplanteringar. Utöver parkeringsplats
ska den nya gröna torgytan nyttjas för evenemang av olika slag.

Handelsplats
Vid korsningen Kustvägen och Rombergs väg finns en
redan etablerad handelsplats som ska kunna växa med fler
bodar och rymma en marknadsplats för närproducerade
produkter och delikatesser.
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Entré Hökafältet

Många lockas till att bo i Mellbystrand och nära havet.
I anslutning till centrum kan bebyggelsen tillåtas att
byggas på höjden för att markera centrum och ge boende
utsikt över havet. Övriga bostäder byggs i färre plan.
Lägenheter och småhus kan bli tillgängliga för barnfamiljer när nya seniorbostäder byggs vid exempelvis
Hasses Håla och i Mellbystrands nordöstra del.
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Södra porten
E6/E20

Södra porten annonserar Mellbystrands centrum
och blir en plats att orienteras sig utifrån. Ett naturlig
stopp på väg till strand eller centrum.

