Vad tycker du?

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

Mötesplats centrum

Tåg, flyg, bil eller cykel

Största lekplatsen

Brygga

Ny entré till stranden

Det skapas ett tydligare centrum med
torg och utökad service och handel.
Gatan förbi lekplatsen ner mot havet
görs dessutom trygg och vacker.

Skummeslövsstrand innebär oslagbara kommunikationer
och pendlingsmöjligheter. Behöver du flyga har du lika nära
till både Halmstads och Helsingborgs flygplats om du nu
inte skulle vilja ta tåget till Kastrup. Båstad station ligger
bara två km från dörren och med Öresundståg och Pågatåg
tar du dig enkelt till både Köpenhamn och Göteborg. E6:an
passerar på tryggt avstånd bara några hundra meter bort
och vill du promenera, springa eller cykla finns belysta gångoch cykelleder i området. För en längre cykeltur ligger den
populära Kattegattleden strax intill som sträcker sig från
Helsingborg till Göteborg.

2016 invigdes kommunens
största lekplats med pompa
och ståt. På ängen bakom
finns gott om plats för
exempelvis midsommarfirande och andra
jippon.

Skummeslövsborna har länge
kämpat för en badbrygga vid
Stora Strandvägen och det ser
snart ut att kunna bli verklighet.
Målet är att den ska vara klar till
badsäsongen 2018.

Länsstyrelsen, Laholms kommun och Skummeslövsbadet
samarbetar för att skapa en ny entré till stranden i det vackra
naturreservatet nedanför Allarp. Nya möjligheter finns
nu när reningsverket ska byggas bort och endast bli en
pumpstation.

Visionen för

Skummeslövsstrand

Haga
bostadsområde
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Nya boenden för
600 personer
Brygga
Lekplats
Centrum

I grannorten Skottorp har kommunen köpt
nästan 400 000 kvadratmeter mark som i huvudsak
är tänkt för nya miljöanpassade bostäder i framtiden.
Skottorps fina läge vid motorvägen och närheten till
havet gör området attraktivt för en
lång tid framöver.

4 tomter
Ca 40 bostäder
i kedjehus, flerbostadshus
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Centrumhus med
bostäder/
verksamheter

E6/E20

Utveckling av befintlig
camping
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33 arrendestugor, 50 kvm
35 villor, 250 kvm
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25-30 lägenheter
i 2,5 plan
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Med ett oslagbart läge vid havet och
närheten till Båstads nya tågstation
och andra kommunikationer gör det
Skummeslövsstrand till den mest intressanta och expansiva orten i kommunen.
Här skapas boendemöjligheter utöver
det vanliga och ett helt nytt centrum
håller på att växa fram. Här har precis
kommunens största lekplats byggts och
en rad andra invigningar står för dörren.

