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DET HÄNDER MYCKET I
FALKENBERG

Med denna sammanställning vill vi lyfta små och stora händelser
som bidrar till utvecklingen av vår landsbygd och vår stadskärna.
Listan med aktiviteter och processer kan göras lång – detta är bara
en liten del av allt arbete som görs för att utveckla Falkenberg.
Vi vill vara tydliga och öppna med vad vi arbetar med för att du
som bor, besöker och verkar i Falkenbergs kommun ska ha möjlighet att vara med på vår resa och därmed få ökade möjligheter att
påverka nuvarande och framtida samhällsutveckling.

ÖVERGRIPANDE PLATSUTVECKLING
INSIKTSDAGAR OCH INSIKTSFRUKOSTAR

Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör årligen en
mätning, kallad Insikt, på hur svenska kommuners service
till företag är. För att ta tillvara på mätningens resultat och
för att utveckla och förbättra Falkenbergs service till företag
har det under 2017 bjudits in till återkommande träffar, där
kommunens tjänstepersoner och alla de som arbetar med
myndighetsutövning mot näringslivet träffas för att tillsammans arbeta framåt för att nå ett företagsklimat i toppklass.
Under 2017 har det bjudits in till två Insiktsdagar, där
resultatet av Insiktsmätningen har varit i fokus och legat
till grund för innehållet. Utöver dessa dagar har alla också
bjudits in till så kallade Insiktsfrukostar. De arrangeras en
gång i månaden och syftar till att vara en mötesplats för
alla som arbetar med näringslivfrågor i kommunen. Vid
varje tillfälle är det en kortare information om något som
är intressant för alla som arbetar med näringslivskontakter. Här ges också möjlighet till erfarenhetsutbyte och goda
exempel.
Både Insiktsdagarna och frukostarna har varit mycket uppskattade av kommunens tjänstemän och vid varje träff har
det varit ca 25-35 deltagare. Dessa träffar kommer fortsätta
under 2018.

FÖRETAGSCENTER FBG, COFFICE
OCH ANDRA STARTA-EGET-VERKSAMHETER

Företagscenter FBG, tidigare Falkenbergs Företagscenter,
är en mötes- och arbetsplats för företagare och näringslivsaktörer i Halland. Här kan de som driver eller vill driva
företag få hjälp med att utveckla sitt företag eller sin affärsidé genom:
• Rådgivning och mentorskap
• Kompetensutveckling via föreläsningar, workshops och
affärsutvecklingsprogram
• Arbetsplats, företagsutveckling och nätverk via kontorskonceptet Coffice
Företagscenter FBG, ägs och drivs av Falkenbergs Näringsliv AB. Syftet med företagscentret är att tydliggöra det
kommunala och regionala erbjudandet till potentiella och
befintliga företagare, som vill starta, utveckla och etablera
företag i Falkenberg. Därför har företagscentrets erbjudande
delats in i nedanstående områden innehållande en rad aktiviteter med fokus på kunna utveckla sitt företag snabbare:
• Starta företag - Kom igång med din företagsidé!
• Utveckla företag - Ta nästa steg i ditt företagande!
• Etablera företag - Falkenberg - Platsen för ditt företag!

Kontaktperson: Madeleine Jansson, Falkenbergs Näringsliv AB,
Falkenbergs kommun
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På Företagscenter FBG träffar du Falkenbergs Näringsliv
AB, Komptenscentrum Falkenberg, Nyföretagarcentrum
Halland, Coompanion Halland, Näringslivet Fbg och de
företag som driver sin verksamhet via Coffice.

Under 2017 har ett stort arbete lagts på att paketera
Företagscenter FBG: s erbjudande. I detta projekt har ett
varumärkesarbete gjorts och en ny grafisk profil tagits fram.
Denna kommer tillsammans med en ny webbsida, www.
foretagscenterfbg.se, att lanseras i början av 2018. Utöver
detta har en digital marknadsföringsstrategi tagits fram,
som innebär närvaro i fler sociala medier såsom LinkedIn
och Instagram. Rörlig media är också av största betydelse,
varför det under året gjorts olika filmer för Företagscentret och Coffice. Fokus 2018 är att öka kännedomen om
Företagscentret och dess erbjudande genom framförallt
marknadsföring i digitala media.

Under 2018 kommer fokus att ligga på att få fler
företag till Coffice.
Varje vår arrangeras en starta-eget-kurs på Företagscenter
FBG, som riktar sig till dem som har en affärsidé och vill
eller precis har startat företag. Tillsammans med andra
företagare och en rådgivare får deltagarna, som 2017 var
20 personer, möjlighet att under sex tillfällen få utveckla
sin affärsidé inom områden som är viktiga för en bra företagsstart:
• Affärsidé & affärsplan.
• Varumärke & kommunikation.
• Digital marknadsföring & presentationsteknik.
• Budget, prissättning & finansiering.
• Företagsformer & skatter.
• Sälj & pitch.
Under 2018 kommer det som vanligt att genomföras en
starta eget kurs under våren. Parallellt med kursen kommer
en digital version av de olika delarna att tas fram.
Kontaktperson: Madeleine Jansson, Falkenbergs Näringsliv AB,
Falkenbergs kommun.

PROJEKT ”KUNSKAP”

Kommunalägda bolaget Destination Falkenberg AB arbetar
tillsammans med Hallands övriga kommuner och Region
Hallands besöksnäringsavdelning med projekt ”kunskap”
där det ska ordnas utbildningar under tre år för besöksnäringarna.

COFFICE

Coffice är hjärtat i Företagscenter FBG. Här kan småföretagare, nystartade företag och personer som är på väg att
starta eget hyra in sig på tre månaders intervaller där de
utöver det ordinarie erbjudandet får tillgång till:
• Affärsutveckling som ger struktur för att nå resultat.
• En kreativ och inspirerande arbetsplats i Coffice.
• Professionella mötesrum med tillhörande utrustning.
• Fritt WiFi.
• Tillgång till skrivare och postfack.
• Morgonfika och kaffe under dagen.
• Nätverk, bollplank, kollegor.
• Marknadsföring i Coffice och på falkenberg.se.
Under året har det varit sju företag från olika branscher;
förnybar energi, miljö, hälsa, spel, försäkring och ledarskapsutveckling som hyrt in sig på Coffice. Dessa har varit
delaktiga i framtagningen av en marknadsföringskampanj
som kommer att genomföras under 2018, där några av
dem kommer fronta kampanjen. Utöver detta har ett stort
arbete lagts på att utveckla och testa den affärsutvecklingsprocess som erbjuds inom Coffice.
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Den stora satsningen inom besöksnäringen rullade igång i
december 2017. En sammankomst i Falkenberg planeras
i januari med besöksnäringarna och andra intressenter
för att diskutera hur vi gemensamt kan arbeta vidare med
rekrytering och kompetensutveckling.
Under våren sker en digital utbildning för cirka 4 000 personer i Halland. Därefter planeras och genomförs specialutbildningar som besöksnäringarna har fått vara med att
ta fram utifrån näringarnas behov och önskemål. Projektet
har en totalbudget på cirka 8 miljoner kronor.
Kontaktperson: Fredrik Jansson, Destination Falkenberg AB,
Falkenbergskommun

KOMMUNIKATION: NY SERVICEWEBB LANSERAS VÅREN 2018

Under hösten 2017 har kommunens webbstrateg tillsammans med kommunikationsenheten jobbat med att ta fram
en ny hemsida för Falkenbergs kommun. Arbetet fortsätter
under våren 2018 och hemsidan ska lanseras i april.
Den nya webben utgår från invånarnas behov av service
och information snarare, än som tidigare, vad vi som kommun vill berätta. Servicewebben ska göra det enklare för
besökarna att hitta relevant information, blanketter och
e-tjänster. För att säkerställa att hemsidan innehåller rätt
information pågår det ett omfattande arbete inom kommu-

nens alla verksamheter att se över informationen som finns
på dagens webb.

samhällsplaneringen bidrar till kommunens övergripande
vision ”Vi växer för en hållbar framtid”.

De delar på webben som rör centrumutveckling är inget
undantag, utan kommer fortsättningsvis bestå av den mest
grundläggande informationen om centrumutveckling.
Främst ska den nya webben hjälpa våra invånare och företag att utföra ärenden och söka tillstånd på ett enkelt sätt.

Kontaktperson: Jens Karlsson, Samhällsbyggnadsavdelningen,
Falkenbergs kommun

Kontaktperson: Magnus Österhult, , Kommunledningsavdelningen,
Falkenbergs kommun.

KOMMUNIKATION: NY WEBBPLATS MED TEMA SAMHÄLLSPLANERING

Som en effekt av servicewebben planeras det även för en
webb med tema Samhällsplanering. I och med att servicewebben enbart ska innehålla den absolut mest nödvändiga
informationen för våra invånare, innebär det att en hel del
information kommer att tas bort.
Eftersom den fysiska planeringen av Falkenberg är högst
intressant och i högsta grad bidrar till bilden av Falkenberg
har Samhällsbyggnadsavdelningen avsatt resurser för att
skapa en temawebb med budskapet ”Falkenberg växer”.
En temawebb har en egen besöksadress och design men
samtidigt en tydlig koppling både till kommunens hemsida samt grafiska profil. En temawebb skapar utrymme för
att lyfta och berätta om ett profilerat tema som bidrar till
att stärka både platsens och kommunorganisationens varumärke.

KOMMUNIKATION: DEDIKERAD
MARKNADSKOMMUNIKATÖR
SAMHÄLLSPLANERING

Sedan hösten 2017 har Samhällsbyggnadsavdelningen
anställt en marknadskommunikatör som på heltid jobbar
med frågor kopplat till kommunens samhällsplanering där
också centrumutvecklingen ingår. Marknadskommunikatören har under hösten stöttat kommunikationen kring
centrumutveckling i den mån det finns en tydlig koppling
till dennes uppdrag för ”samhällsplanerande kommunikation”.
Marknadskommunikatören driver projektet kring utvecklingen av den nya temawebben och är även en viktig resurs
i arbetet med den nya servicewebben. Med nya webbplattformar på plats kommer det under 2018 finnas större möjligheter att kommunicera den spännande utvecklingen av
Falkenberg och centrum.
Kontaktperson: Jens Karlsson, Samhällsbyggnadsavdelningen,
Falkenbergs kommun, hemsidan www.falkenberg.se och andra
marknadsföringsaktiviteter.

WWW.FALKENBERG.SE OCH
ANDRA MARKNADSFÖRINGSAKTIVITETER

Arbetet med hemsidan fortsätter och vi håller på att utveckla kontinuerligt. Vi kommer anställa mer resurser för att
hinna med. Vi kommer också under första kvartalet 2018
göra två nya hemsidor och börja arbetet med en ny app. Vi
kommer också lägga ner större resurser på marknadsföring.
Mycket kommer vara digitalt men även i trycktform samt
aktiviteter/event.
Destination Falkenberg AB kommer att leverera en uppsjö
med nya materiel och marknadsföringsåtgärder under året.
Destination Falkenberg AB har valt att presentera flera utvecklingsprocesser och projekt i andra forum.
Kontaktperson: Fredrik Janson, Destination Falkenberg AB,
Falkenbergs kommun.
På temawebben kommer det finnas information om kommunens olika byggprojekt, pågående planarbeten och
andra utvecklingsprojekt kopplat till samhällsplanering.
Många av dessa bidrar till centrum- och landsbygdsutvecklingen som därmed är en självklar och viktig del av
temawebben. På temawebben kommer det även finnas utrymme att berätta om kommunens strategier och mål som
till exempel Visionen för centrum, Strategier för landsbyggden och Bostadsförsörjningsprogrammet, men även hur

PLATSVARUMÄRKET

Platsvarumärket (eller ”Attraktionskraft Falkenberg”) är
det övergripande temat och kan i sin tur delas upp i tre
områden: 1. Ledning & samordning (det vill säga själva
processen), 2. marknadsföring och 3. platsutveckling.
Ledning & samordning: Detta område består av styrning,
planering och genomförande av arbetet i stort och kan rent
konkret innehålla evenemangsskapande aktiviteter och
nätverk.
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Koncernledningen fungerar som styrgrupp för arbetet och
implementeringsfasen pågår.
Marknadsföring: Detta område består av arbete med visuell identitet, marknadsplan med definierade målgrupper,
kampanjer och konceptualisering. Arbete med hemsidan
hör under området ”marknadsföring” och här arbetar
Destination Falkenberg AB bland annat med:
• Fortsatt arbete med bild- & textinnehåll där vi har en
lång lista med ”objekt” som ska in på sajten.
• Till exempel nya flikar som ”hundvänliga boenden”,
”byggnader & kulturmiljöer” m.m.
• Till exempel nya flikar med fler ”platser” som ”Gamla
Stan”, ”Vallarna”, ”Glommen” etc.
• Få in de sista restauranger och boenden mm som inte har
försett oss med bilder eller text tidigare.
• Fortsatt utveckling av nya tjänster och funktioner
• Till exempel har evenemangskalendern fått både listvy &
bildvy, bokningsfunktioner är igång och vidarekoppling
av ”händelser” till Hallands Nyheter.
• Löpande framtagning av nytt innehåll som passar i tiden
Till exempel ”White Guides favoriter i Falkenberg” eller
“Blir Falkenberg årets sommarstad 2017”.
Platsutveckling: Detta område består av fysisk planering
och gestaltning, destinationsdesign, utveckling av nya tjänster och produkter med mera.
Destination Falkenberg AB har medvetet avvaktat lite under året. Eftersom kommunchefen äger processen har det
varit lite vakuum. Men nu håller vi på att växla upp det
hela. Vi har nu mandat, resurser och tydligare riktlinjer för
processen klara.
Kontaktperson: Kristjan Fannar, Destination Falkenberg AB,
Falkenbergs kommun.

MEDBORGARLÖFTE

I korta drag syftar projektet till att Polismyndigheten,
tillsammans med kommun, Räddningstjänst och Region
Halland ska samarbeta för att öka tryggheten och minska
brottsligheten, men också att bygga förtroende samt engagera och involvera medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. I medborgarlöftet 2017 ingick bland annat
att inhämta perspektiv på unga kvinnors trygghet, att rikta
insatser mot företeelser i trafiken kopplat till cykling samt
en översyn av belysning i Gamla stan.
Ett nytt medborgarlöfte arbetas fram för år 2018. Stadens
aktörer är välkomna att lämna förslag på innehåll i dessa
medborgarlöften.
Kontaktperson: Anneli Svensson, Polisen.
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PÅGÅENDE ARBETE KRING
MEDBORGARDIALOG

Inom ramen för fullmäktiges mål att Falkenberg ska bli mer
inkluderande och kommunstyrelsens mål att medborgarnas tillit ska öka, har ett arbete påbörjats för att arbeta mer
aktivt och stukturerat kring en medborgardialog. Genom
att använda oss av medborgardialoger i ökad omfattning
räknar vi med att få bättre beslutsunderlag och effektivare beslutsprocesser så att förankringarbetet under beslutsgången börjar i ett tidigare skede, samtidigt som vi ökar
våra invånares delaktighet i kommunens arbete. Som ett
första steg i ett utökat arbete kring medborgardialogen
kommer kommunen att ta fram en handbok som ger struktur kring hur medborgardialoger ska genomföras samt
uppslag på olika tänkbara metoder som kan användas till
att ge inspiration och uppslag för hur man kan arbeta med
medborgardialoger.
Kontaktperson: Oskar Åhrén, kommunstyrelseförvaltningen,
Falkenbergs kommun.

NY WEBBSIDA KRING SOCIAL
HÅLLBARHET, INKLUDERING
OCH INTEGRATION

I samband med lanseringen av kommunens nya serviceweb
så kommer det även skapas en profilerande sida/temawebb
kring social hållbarhet, inkludering och integration. Satsningen är en del av integrationsarbetet i styrgruppen Falkenbergsmodellen (som beslutar om det tillfälliga statliga
stödet för att hantera den rådande flyktingsituationen).
Den profilerande webbplatsen ska verka likt en samlingssida där det är lätt för dig som invånare, tjänsteman, näringsidkare eller föreningsmänniska att engagera dig, hålla
dig uppdaterad och kommunicera kring frågor som berör
inkludering och social hållbarhet i vår kommun. ”Tillsammans växer vi för en hållbar framtid!”
Kontaktperson: Patrik Pook, Marknadskommunikatör – social hållbarhet, inkludering och integration, Falkenbergs kommun.

CENTRUMUTVECKLING

DIALOGFORUM
Det pågår en ständig dialog mellan stadens användare och stadens aktörer, exempelvis genom kommunens politiska nämnder och tjänstemannaförvaltningar samt inom respektive företag. Vi väljer i
denna sammanställning att lyfta fram några dialogforum som kan vara bra att ha kännedom om:

CENTRUMGRUPPEN
Dialogforumet Centrumgruppen består av 15 representanter för de huvudsakliga aktörerna som utvecklar och förvaltar centrum. Gruppen leds av utvecklingsledaren för stadskärnan med stöd av stadsarkitekten och näringslivschefen.
Gruppens syften är bland annat:
• Att lyfta fram och skapa förståelse för intressenternas olika perspektiv och behov – det vill säga inte nödvändigtvis
att komma till konsensus.
• Att öka kunskapen kring de faktorer som påverkar centrums utveckling.
• Att föreslå nya utvecklingsområden: nyinvesteringar, arbetsgrupper, fokusområden, aktiviteter och liknande.
Gruppen har ingen egen budget utan ska stå för samordning av investeringar. För fysiska utvecklingsprojekt begär
Samhällsbyggnadsavdelningen pengar för förslag till åtgärder i centrum. Övriga åtgärder finansieras inom respektive

organisation (Innerstadsföreningen, Destinationsbolaget,
kommunens övriga förvaltningar med flera.)
Utifrån organisationen Svenska Stadskärnors kvalitetsmärkningsverktyg för centrumsamverkan, Quality Mark
(QM), har gruppen lyft frågan om vad social hållbarhet
innebär, diskuterat förslag till områdesdefinitioner (som
ledde fram till beslut i kommunstyrelsen om rekommenderade områdesdefinitioner), enats kring en gemensam
nulägesanalys, så kallad SWOT-analys samt arbetat fram
en sammanvägd modell för att mäta områdets attraktivitet.
Under 2018 ska gruppen sammanställa alla pågående och
budgeterade aktiviteter som utförs i centrumområdet, med
utgångspunkt av bland annat kommunorganisationens
budget som beslutades av kommunfullmäktige i november
år 2017.
Kontaktperson: Henrik Olsson, Falkenbergs Näringsliv AB,
Falkenbergs kommun.

MEDBORGARDIALOGPROJEKT
OFFENTLIGA RUMMET CENTRUM
År 2014 ställde Falkenbergs kommun upp en glaskub på
Rörbecksplatsen och träffade människor som bor, lever och
verkar i Falkenberg. Medborgardialogprojektet kallades
Offentliga rummet. Under 84 timmar i sju dagar samlade kommunen in idéer och förslag på hur stadens aktörer kan och bör göra Falkenberg mer attraktivt genom ett
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levande centrum. Kommunen fick in 1 140 förslag som berör
centrum. År 2016 återkopplades förslagen genom att återigen ställa upp en glaskub på torget och berätta om statusen
på förslagen.
Svaren och erfarenheterna från Offentliga rummet genomsyrar fortfarande centrumutvecklingen. Effekter i form av
bland annat invånarnas förtroende för kommunens och
näringslivets utvecklingsarbete upplever vi kvarstår, även
långt efter projektets genomförande.

dag och andra säljaktiviteter samt företräder dess medlemmars intressen i frågor som exempelvis parkeringsmöjligheter och gatugestaltningar. Föreningens operativa arbete
sköts av styrelsemedlemmarna då föreningen för närvarande inte har någon anställd centrumledare. Kommunens
utvecklingsledare är numera adjungerad i föreningens styrelse.
Kontaktperson: Henrik Forsell, Falkenbergs Innerstadsförening.

Kontaktperson: Henrik Olsson, Falkenbergs Näringsliv AB,
Falkenbergs kommun.

FASTIGHETSÄGARNÄTVERKET
(FÄN)

Samtliga fastighetsägare med kommersiella hyresgäster
samt valda representanter från samhällsbyggnadsavdelningen bjuds in till fastighetsägarnätverket (FÄN) som träffas fyra gånger per år. Nätverket leds av det kommunägda
bolaget Falkenbergs Näringsliv AB. Genom att upprätthålla och utveckla en god öppen dialog mellan fastighetsägarna gynnas arbetet med att anpassa lokalbehoven för
nya och existerande företag utifrån deras rådande försäljnings- och marknadsförutsättningar. Genom nätverket får
de lokala fastighetsägarna bättre kännedom om varandras
agendor och projekt som medför fördjupare dialoger sinsemellan. Nätverket består även av en mejllista där fastighetsägare kan matcha tillgång och efterfrågan på kommersiella
lokaler.
Kontaktperson: Henrik Olsson, Falkenbergs Näringsliv AB,
Falkenbergs kommun.

BRANSCHORGANISATIONEN
FASTIGHETSÄGARNA

Branschorganisationen Fastighetsägarna verkar på samtliga
orter i Halland. Utvecklingen av stadskärnan är den högst
prioriterade lokala näringspolitiska frågan i Falkenberg för
organisationen. Fastighetsägarna deltar aktivt i såväl centrumgruppen som Fastighetsägarnätverket (FÄN). Fastighetsägarna samverkar med Falkenbergs Näringsliv AB,
Innerstadsföreningen och andra aktörer i ett flertal utvecklingsprojekt för centrum, bland annat genom projekten
”Centrums delområden- visioner, utbud och gestaltning”
samt ”Purple-Flag certifiering”. Delfinansiering av samverkansprojekt sker både genom enskilda privata fastighetsföretagare och genom organisationen Fastighetsägarna
GFR:s utvecklingsfond. Inom affärsverksamheten hjälper
organisationen medlemmarna (privata fastighetsföretagare) även med bland annat hyresförhandlingar, juridik och
energitjänster.
Kontaktperson: Per Arbin, ansvarig näringspolitik, Fastighetsägarna
i Falkenberg.

INNERSTADSFÖRENINGEN

Innerstadsföreningen genomför arrangemang såsom exempelvis modevisning, utomhusbio, julmarknad, barnens
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SPRÅKVÄN SAMT WALK AND
TALK MED NYANLÄNDA

Projekt ”Språkvän” innebär att Falkenbergs kommun hjälper till att föra samman nyanlända människor i kommunen
med människor som redan bor här och kan det svenska
språket. Språkvännens roll blir att hjälpa den nyanlända
att lära sig svenska och få en bra start i sin nya hemkommun. 160 nyanlända har fått en svensktalande Språkvän
och projektet fortsätter under 2018, med samfinansiering
av Länsstyrelsen och kommunen. I december år 2017 blev
det klart att Länsstyrelsen beviljar ytterligare medel till projektet vilket betyder att det är två personer som arbetar heltid i projektet från och med januari år 2018.
Kontaktperson: Emma Widell, Kultur och fritid,
Falkenbergs kommun.
Vid medborgardialogen ”Offentliga rummet” var det en
oacceptabelt låg andel nyanlända som valde att tycka till
om stadskärnans möjligheter och utmaningar. Därför bjöd
Falkenbergs Näringsliv AB, projekt Språkvän och projekt

Mentorskap för Integration in över 250 nyanlända till en
samtalspromenad ”walk and talk” för att tillsammans med
svenskfödda samtala kring frågorna:
1. Hur kan stadskärnan kännas mer välkomnande för dig?
2. Hur kan stadkärnan kännas tryggare för alla människor?
3. Vilka är dina favoritplatser i stadskärnan? (Förklara gärna varför de är dina favoritplatser.)
Resultaten från samtalen ligger tillgrund för det fortsatta
centrumutvecklingsarbetet.

POLITIKERBESÖK HOS FÖRETAG
Under året har politiker ur kommunstyrelsen haft fördjupade samtal med företagare i bland annat centrum. Dessa
företagarträffar avses fortsätta under år 2018. Alla organisationer som vill bjuda in politiker ur kommunstyrelsen är
välkomna att höra av sig.
Kontaktperson: Henrik Olsson, Falkenbergs Näringsliv AB,
Falkenbergs kommun.

Kontaktperson: Henrik Olsson, Falkenbergs Näringsliv AB,
Falkenbergs kommun.
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CENTRUMPROJEKT INOM
BUDGETRAMEN ”SATSNINGAR
I CENTRUM”
HÄNVISNINGSSKYLTAR

De två projekten ”Skyltprogram hänvisningsskyltar för turister” och ”Budskapstavlor för evenemangsinformation”
har slagits samman och drivs som ett samarbete mellan
Samhällsbyggnadsavdelningen, Kultur och fritid, Falkenbergs Näringsliv AB, Destination Falkenberg AB och Kommunikationsavdelningen. Programmet kommer att arbetas
fram under våren med målsättningen att de första skyltarna kan placeras ut till sommaren.
Kontaktperson: Hanna Smekal, projektledare, samhällsbyggnadsavdelningen, Falkenbergs kommun.
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SKYLTAR MED GATU- OCH KVARTERSNAMN STADSKÄRNAN 1

Under år 2018 ska kvartersnamn, gatunamn och gatunummer kartläggas för att kostnadsberäknas och eventuellt beställa och montera skyltar på fastighetsfasader i stadskärnan.
Kontaktperson: Henrik Olsson, utvecklingsledare stadskärnan,
Falkenbergs kommun.

11

GAMLA STAN ÖVRIGA INSATSER
I DIALOG MED BOENDE 2

Projektet är inte uppstartat på grund av tidsbrist. Förvaltningen för kultur & fritid räknar med att genomföra en del
av förslagen som kommit in under vintern och att kunna ha
fortsatt samråd i Gamla stan under tidig vår år 2018.
Kontaktperson: Peter Gerhardson, Kultur & Fritid,
Falkenbergs kommun.

HISTORISKA SKYLTAR I
GAMLA STAN 3

Förvaltningen för kultur & fritid har föreslagit att programmet för historiska skyltar skall utvidgas innehållsmässigt
och därmed bli mer publikt intressant. Detta kommer att
försena projektet. Ny färdigställandetidpunkt är hösten
2018. Nytt underlag lämnas för beslut i januari 2018.

behov som kan finnas, dels under jultid då det finns julgran
med mera men också under övriga vinterperioden. Samhällsbyggnadsavdelningen planerar därefter återkomma
med eventuella önskemål om ytterligare investeringar inför
hösten år 2018. Kommunen ska även reda ut oklarheter
vad gäller ansvaret för belysningen vid skulpturen.
Planeringen för en samlad större serveringsyta på torget
har avstannat men kan återupptas år 2018 om tydliga önskemål om sådan yta finns hos krögarna kring torget.
Utredandet av möjligheten att skapa lekplats/lekredskap
på torget har avslutats, då centralt placerad lekplats anordnats på annan plats i stadskärnan. Rådhustorget har inte
heller befunnits lämpligt att möblera med ytterligare fasta
anordningar i form av lekredskap.
Kontaktperson: Johan Risholm, samhällsbyggnadsavdelningen,
Falkenbergs kommun.

Kontaktperson: Peter Gerhardson, Kultur & Fritid,
Falkenbergs kommun.

FÖRNYELSE AV VÄGMÄRKEN
STEG 2, STADSKÄRNAN 4

Under 2017 har cirka 350 slitna eller omoderna vägmärken i stadskärnan bytts ut till nya enligt tidigare genomförd
inventering. Då det är stora gatuombyggnader på gång i
centrum föreslås att den planerade fortsättningen av projektet inte genomförs, utan att projektet avslutas.
Kontaktperson: Nina Andersson, samhällsbyggnadsavdelningen,
Falkenbergs kommun.

RÅDHUSTORGET 5

Belysningsprojektet är i princip klart. Från och med januari
år 2017 belyses Rådhustorget av den nya belysningen:
• Up-lights i träden mot Torggatan.
• Ny belysning av skulpturen Salami och Sulamit.
• Up-light i trädet mellan Rådhuset och Stadshuset.
• Fasadbelysning på klockspelet.
• Fasadbelysning på Rådhusets torgfasad.
• Ny belysning på entrédörrar till både Rådhuset och
Stadshuset.
• Belysning av trappan upp till Stadshuset.
• Bättre belysning på konstverket på tegelväggen vid
Hermans.
• Sparbanken har satt upp belysning på Borgmästargårdens fasad.
• Inomhusbelysningen i korridoren ovan Stadsterrassen.
• Inomhusbelysning (nattbelysning) i Rådhusets samtliga
kontorsrum.
• Nattbelysning i Kuben.
Under vintern år 2018 ska nytillkommen och borttagen
belysning utvärderas för att se vilka ytterligare belysnings-

TULLBRONS OMGIVNINGAR 6

Under 2016 genomfördes en utredning kring hur området närmast Tullbron skulle kunna rustas upp för ökad tillgänglighet och trivsel. Under år 2017 har följande upprustningar av området genomförts:
• Kultur och Fritid har rustat upp en av trapporna ned mot
Ätran, och byter bänk till samma modell som övriga i
närområdet.
• Klassiska sittbänkar längs med gångstigen, motsvarande
de som finns i Gamla stan.
• Nya tillgänglighetsanpassade picknick-bord med möjlighet för grillning.
• Solbänkar ut mot Ätran.
• Upprustade planteringsytor för bättre visuell koppling till
ytorna nedanför brofästena och bättre helhetsintryck.
• Minska överflödiga trafikinformationsstolpar vid Åsikten.
Projektet är i princip avslutat. Eventuellt kommer den effektbelysning som presenterades i utredningen utredas vidare under 2018.
Kontaktperson: Hanna Smekal, samhällsbyggnadsavdelningen,
Falkenbergs kommun.
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GENOMGÅNG SAMT INKÖP AV
VINTERBELYSNING 7

Inför julen hade gatuenheten dialog med handlarna utmed Storgatan, vilket ledde till inköp av nya girlanger
och ny vinterbelysning in till Storgatan. Under 2018 ska
kommunen ha dialog med berörda fastighetsägare utmed
Storgatan för att få fastighetsägarna att se över hållbarheten i infästningar för de vajrar som hänger över gatan och
som används till vinterbelysningen. Skall vinterbelysningen
även fortsättningsvis hängas över gatan på vajer måste det
kompletteras med fler vajrar längs Storgatan, även detta
kräver insatser av fastighetsägarna.

SNABBA SMÅ SAKER

Syftet med ”snabba små saker” är att möjliggöra genomförande av kreativa idéer som inte kostar så mycket pengar.
Flera idéer har stannat vid ”ritbordet” men budgetposten
fyller sitt syfte i den bemärkelsen att ingen kan komma med
ursäkten att det inte finns pengar. Senaste investeringarna
är elskåp vid Rörbecksplatsen samt vid Rådhustorget i syfte
att stötta torgmarknader och evenemang.
Kontaktperson: Henrik Olsson, Falkenbergs Näringsliv AB,
Falkenbergs kommun.

PÅGÅENDE STÖRRE OCH MINDRE
PROJEKT OCH PROCESSER
STRÅKUTVECKLING I CENTRUM

Med utgångspunkt i utredningen ”Utveckling av fotgängarstråken i Falkenbergs stadskärna”, ”Trafikregleringsutredning för centrum”, ”Parkeringsstrategi för centrum”
samt motionen ”Rådhusplatsen gör centrum mer attraktivt” kommer en förstudie tas fram av Samhällsbyggnadsavdelningen under 2018. Förstudien ska fastslå på vilket
sätt gestaltningen av Nygatan sträckningen Sandgatan –
Arvidstorpsvägen behöver utvecklas.
Kontaktperson Hanna Smekal, samhällsbyggnadsavdelningen,
Falkenbergs kommun.

PROJEKT TRAFIKREGLERING

Projekt trafikreglering är beställt av Trafiknämnden.
Utgångspunkten för trafikregleringen är förslag ”1C” i
gångstråksutredningen, som beslutats av kommunstyrelsen.
Syftet med projektet är att se över hur fotgängare kan prioriteras (gågata/gångfartsområde) och vad som händer med
övriga trafikslag samt övrig trafikreglering.
Ny vinterbelysning har även satts upp ovanför Köpmansgatan.
Utmed Nygatan har Gatuenheten och Falkenbergs Energi
AB satt upp uttag på varje lyktstolpe för att kunna koppla vinterbelysningen direkt utan skarvsladdar, samt utökat
belysningen något på Nygatan genom att kommunen i
och med ombyggnaden av elen fick möjlighet att sätta belysning ända upp till korsningen mellan Nygatan och Arvidstorpsvägen.
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Ärendet kommer att tas till Trafiknämnden inför utökat
samråd/remissrunda i januari. Juridiskt måste polisen tillfrågas, men fler intressenter kommer att få yttra sig, bland
annat kommunstyrelsen.
Planerat att tas till beslut i Trafiknämnden i maj tillsammans med eventuellt beslut om genomförande.

I övrigt kommer belysningsgruppen, bestående av personal
vid Samhällsbyggnadsavdelningen, Kultur-och fritid samt
Falkenbergs Näringsliv AB att arbeta vidare under vintern
och våren med framtiden. Projektet ligger under Tekniska
nämnden och pågår under år 2017 och år 2018.

Nygatan kommer att vara sommargågata även under sommaren 2018. De tillfälliga gestaltningsinvesteringarna i
form av bland annat fler planteringslådor, fler sittplatser,
”hängmattehäng”, en bit sandstrand och mer cykelparkering som installerades sommaren 2017 kommer även
installeras 2018 . Fastighetsägarna och dess kommersiella
hyresgäster utmed gatan bjuds in en gång per år till dialog
kring hur gatan på kort tid kan upplevas mer som välkomnande gågata under sommaren.

Kontaktperson: Torbjörn Hansson, samhällsbyggnadsavdelningen,
Falkenbergs kommun.

Kontaktperson, Nina Andersson, projektledare, samhällsbyggnadsavdelningen, Falkenbergs kommun.

PROJEKT PARKERINGSSTRATEGI
OCH PARKERINGSPLAN

Tekniska nämnden har gett uppdraget till samhällsbyggnadsavdelningen att ta fram ett förslag till parkeringsstrategi för Falkenbergs kommun. Parkeringsstrategins huvudsyfte är att stödja Falkenbergs kommun i arbete för en hållbar
samhällplanering samt bidra till att skapa en gemensam
syn kring parkering. Den ska också stödja kommunens arbete för att öka andelen resor med cykel och kollektivtrafik.
Parkeringsstrategins långsiktiga mål utgår från Falkenbergs
vision ”Vi växer för en hållbar framtid” och översiktsplanens övergripande strategier. Strategin avser planering av
parkering inom hela kommunen och ska verka i riktning
mot följande mål; allmänna parkeringar ska bidra till att
öka den sammanvägda tillgängligheten, stödja hela resan
samt bidra till effektiv markanvändning.
Förslag till parkeringsstrategi har presenterats för Tekniska
nämnden i december 2017 varav nämnden beslutade att
godkänna förslaget till parkeringsstrategi för samrådsremiss
under januari 2018.
Kontaktperson: Charlotte Ljung, samhällsbyggnadsavdelningen,
Falkenbergs kommun.

PROJEKT ”CENTRUMS DELOMRÅDEN – VISIONER, UTBUD
OCH GESTALTNING”

Projekt ”Centrums delområden – visioner, utbud och gestaltning” är det första samfinansierade breda samverkansprojektet sedan projekt ”Attraktiv Innerstad”, som genomfördes år 2013. Projektet är en naturlig fortsättning på de
fem gemensamma workshops/seminarier/frukostmöten
som genomfördes 2012 och 2013.
Ena syftet med projektet är att skapa och därefter kommunicera gemensamma målbilder, förväntningar och
prioriteringar och tydliggöra respektive ansvarsområden.
Andra syftet med projektet är att stadens olika aktörer ska
ta ytterligare ansvar för centrumutvecklingen och att det
sammanlagda utvecklingsarbetet därigenom effektiviseras
och intensifieras.

Under 2017 genomfördes en kickoff och två workshops
med totalt cirka 180 deltagare från kommun och näringsliv. Inbjudan gick ut till samtliga cirka 300 verksamheter
inom centrumområdet via personligt utdelade inbjudningar samt via e-post. Berörda förvaltningar har själva valt vilka och hur många personer som skulle delta i processen.
Kommunstyrelsen har blivit inbjudna från politiskt håll. De
allra flesta betydande aktörer har således fått möjlighet att
vara med och påverka visionsarbetet.
Frågor som ställdes i våren workshopar var:
• Hur vill du att Falkenbergs centrum ser ut om 10 år?
• Hur ser platsen ut?
• Vad gör man här?
• Varför är man här?
• Vem är platsen till för?
Material från workshopparna sammanställdes av externa
konsulter från organisationen Fastighetsägarna. Utifrån
sammanställningarna från workshopparna, på uppdrag av
projektgruppen, har landskapsarkitekt, utvecklingsledare
och marknadschef valt fem stråk som ska utgöra basen i
framtagna drömbilder. Stråken/platserna/vyerna har valts
utifrån bland annat följande:
• Betydelse för bilden av Falkenberg.
• Behov av flera aktörer att samverka.
• Utvecklingspotential.
• Betydelse för centrums utveckling i helhet.
Projektet ska avslutas januari 2019 i samband med framtagning och kommunicering av dokumentet ”En guide till
dig som söker etablering i Falkenberg centrum”.
Kontaktperson: Henrik Olsson, Falkenbergs Näringsliv AB,
Falkenbergs kommun.

OMBYGGNATION AV
HOLGERSGATAN 8

För Holgersgatans etapp mellan Sandgatan och Arvidstorpsvägen så väntar Samhällsbyggnadsavdelningen på en
förstudie gällande hur utformningen kommer att se ut. Förstudien beräknas vara klar i januari 2018. Projektplanering
väntas pågå under våren och 2018 och byggnation av etappen väntas pågå hösten 2018 och hela 2019.
För Holgersgatan mellan Arvidstopsvägen och Nygatan
kommer Samhällsbyggnadsavdelningen att beställa en
förstudie i januari 2018. Förstuden väntas bli färdig april
2018. Projektplanering väntas ske under våren och sommaren. Byggnation av etappen är planerad att ske hösten
2018 och hela 2019.
Kontaktperson: Jesper Shabani, projektledare Samhällsbyggnadsavdelningen.

I projektgruppen finns företrädare för Samhällsbyggnadsavdelningen, Falkenbergs Näringsliv AB, Kultur & Fritid,
Innerstadsföreningen och de lokala fastighetsägarna .
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SJÖBERGS LAXRÖKARGÅRD
FÄRDIGRENOVERAD 9

Det gamla laxrökeriet är Falkenbergs sista kompletta stadsgård. Gården färdigrenoverades sommaren år 2017 och
ska vara en del av Falkenbergs museums basutställning om
Falkenbergs historia för skolelever.
Kontaktperson: Peter Gerhardson, Förvaltningen för kultur & fritid,
Falkenbergs kommun.

UTREDNING GÄLLANDE MÖJLIG
UTVECKLING AV RÖRBECKSPLATSEN 10

Sedan åtskilliga år upplåts allmän platsmark vid Rörbecksplatsen sommartid åt en tillfällig glasskiosk. Verksamheten
är mycket populär och bidrar till sommarlivet i Falkenberg.
Falkenbergs Näringslivs AB och samhällsbyggnadsavdelningen har diskuterat skilda möjligheter till att utveckla och
förbättra platsen. Samhällsbyggnadsavdelningen ska utreda ekonomiska konsekvenser innan beslut fattas i frågan.
Den byggnad som används och som sommartid flyttas dit,
har inte en utformning som motiveras av det centrala och
urbana läget. En mer permanent byggnad är önskvärd, dels
för att denna skall kunna placeras och utformas med större omsorg men också för att kunna erbjuda service, glass,
kaffe med mera under hela året. Samhällsbyggnadsavdelningen har initialt och översiktligt tittat på möjligheterna
att placera sådan byggnad på del av den grusade yta som
finns på Rörbecksplatsens södra del, ändra Rörbecksgatans
utformning öster om Holgersgatan samt omdisponera ytor
för lek, biltrafik, cykelparkering m.m.

Kultur och fritid har valt att presentera flera utvecklingsprocesser i andra forum.
Kontaktperson: Jan Petersson-Bordal, Kultur- och fritidsförvaltningen, Falkenbergs kommun.

STÖRRE REPARATIONER AV SÖDERBRON VILKET MEDFÖR AVSTÄNGNING FÖR BILTRAFIK 11

En större reparation av Söderbron var planerad under
hösten 2017. På grund av att en av entreprenörerna som
var med i upphandlingen överklagade kunde arbetet inte
påbörjas förrän den rättsliga processen var klar. Att en
upphandling överprövas händer då och då. Därför fanns
det med i beräkningen att det kunde hända, och att det
då skulle bli en fördröjning. Anledningen till att bron ska
repareras är att en så kallad mittlamell har gått av. Det är
en järnkonstruktion mellan vägen och bron.
Medan arbetet pågår, under cirka två månader, kommer
trafiken att påverkas mycket. Söderbron kommer att behöva vara stängd helt för motortrafik mellan 3 april och
31 maj. Cyklister och gångtrafikanter kommer däremot att
kunna passera nästan hela tiden.
Kontaktperson: Leif Sjöstedt, gatuenheten, Falkenbergs kommun.

Under 2018 ska berörda kommunala förvaltningar och
bolag samt berörda fastighetsägare och dess hyresgäster se
över möjlig vidareutveckling av platsen. Bedömningen är
att det finns en relativt hög utvecklingspotential för platsen.
Kontaktperson: Henrik Olsson, Falkenbergs Näringsliv AB,
Falkenbergs kommun.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Kultur- och fritidsförvaltningen är en betydelsefull förvaltning med många pågående processer och projekt som berör centrum. Förvaltningen har hand om frågor som rör
kommunens utbud av fritidsaktiviteter och kultur. Skötseln av kommunens parker, grönområden och stränder är
några ansvarsområden, men också sporthallar, bollplaner
och ungdomsgårdar. Förvaltningen handlägger även stöd
och bidrag till föreningar och organisationer samt sköter
om bibliotek och museer, stränder och allmänna toaletter,
parker, kommunala badanläggningar samt ungdomsverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen anordnar också
kulturarrangemang och konstutställningar och ansvarar
för kommunens laxfiske i Ätran, bland mycket annat.
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FASTIGHETSUTVECKLING

Falkenbergs Näringslivs AB fortsätter med offensiv uppvaktning av tänkbara företag och andra organisationer
för etablering i bland annat centrum. Efterfrågan på lokaler hos potentiella företag till Falkenberg samt etablerade
företag i Falkenberg inom detaljhandeln är dessvärre relativt svag, vilket bidrar till utmaningen att attrahera andra behov och branscher än den renodlade detaljhandeln.
Utbudet av restauranger bedöms som tillfredställande, på
gränsen till överetablerat. Utmaningen är att hitta nya hyresgäster redan innan de gamla hyresgästerna flyttar ut, för
att undvika ”tomma lokaler”.

Under våren 2018 upparbetas och kommuniceras ett nytt
etableringsmateral, ”En guide till dig som söker etablering i
Falkenbergs centrum”.
Kontaktperson: Henrik Olsson, Falkenbergs Näringsliv AB,
Falkenbergs kommun.

information som är avgörande för fortsatt utveckling hos
butikerna.
Kontaktperson: Madeleine Jansson, Falkenbergs Näringsliv AB,
Falkenbergs kommun.

KVARTERET HJULET 12

Fastighetsbolaget Stortorget i Falkenberg AB, som tillhör koncernen Västkuststugan AB, har sökt och beviljats
bygglov för ett omarbetat förslag för Kvarteret Hjulet.
Denna gång följer förslaget detaljplanen i princip helt.
Bygglovet har dock överklagats av ägaren till intilliggande
fastighet.
Byggstart har tidigare beräknats till fjärde kvartalet 2018.
Ambitionen är att bygga i två etapper.
Kvarteret Hjulet föreslås totalt att bestå av 116 lägenheter
i varierande storlekar. I gatuplan kommer gallerian att utökas med fler butiker och fokus på att öka tillgänglighet och
komforten för Falkenbergs största galleria.
Den största butiken föreslås bli en dagligvaruhandelsbutik på cirka 800 kvadratmeter, som har ingång både från
Holgersgatan och från Gallerian. En 22 meter bred inlastning föreslås byggas för att få tillfredsställande varuhantering för alla lokaler inom kvarteret Hjulet. Tillräckligt med
parkering för både bilar och cyklar bedöms skapas inom
fastigheten.

HANDELSBOOST

Handelsboost är ett affärsutvecklingsprogram för butiksägare som vill utveckla sin butik och öka sin lönsamhet. Programmet innehåller seminarier, workshops och individuell
butiksrådgivning, där butiksägarna och dess medarbetare
får inspiration, konkreta tips och hands-on-rådgivning i vad
de kan göra för att utveckla sin butik och öka sin lönsamhet.
Tillsammans med andra butiksägare får de arbeta med att
utveckla sin:
• Skyltning.
• Produktexponering.
• Butiksstruktur (entréplats, kundvarv, kassapunkt,
indragare, belysning).
• Inköp och lagerhantering.
• Kundbemötande.
• Försäljning.
• Marknadsföring.

I övrigt bedöms Kvarteret Hjulet att tillföra Falkenbergs
stadkärna ett rejält lyft, i och med sin moderna struktur på
fasaden, samtidigt som man är mån om att behålla Falkenbergsandan och småstadsbebyggelsen i innerstaden.
Utanför tilltänkt dagligvaruhandelsbutik i Gallerian utmed
Holgersgatan har fastighetsägaren ansökt om att kommunen anlägger 3-4 korttidsparkeringar. Korttidsparkeringar
är ett krav från butiksledningen för att etableringen av butiken skall bli möjlig, eftersom konsumenter i allt högre grad
hämtar sina dagligvaror i färdigplockade matkassar.
Kontaktperson: Göte Johansson, företrädare för fastighetsbolaget
Stortorget i Falkenberg AB.

Under året har det genomförts sammanlagt sju seminarier
och workshops, två workshops i butik (ett med fokus på
kläder och accessoarer och ett på present och delikatesser)
samt två tillfällen där deltagande butiker fick 30 min individuell rådgivning i sin butik. Sammanlagt har det varit 15
butiker som deltagit från Falkenberg.
Under 2018 kommer fokus att ligga på fördjupning i framförallt inköp, lagerhantering, kundbemötande, sälj och digital marknadsföring. Dessutom kommer det att tas fram
en sammanställning innehållande tips, övningar och annan
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KVARTERET SJÖVISAREN 13

Detaljplanen för kvarteret antogs år 2017 och fastighetsägaren Lantmännen bygger för närvarande butikslokaler
och tillhörande parkeringsplatser för butikskonceptet Stora
Coop som flyttar från kvarteret Spettet. Planerad öppning
slutet av 2018. I samband med nyöppningen avser Coop att
anställa ytterligare personal.
Dialog har etablerats mellan fastighetsägaren Julvihus som
äger handelshuset Söderbro Center, utvecklingsledaren för
stadskärnan samt projektledaren för ny busshållplats på
Peter Åbergs Väg. Ambitionen är att Söderbro Center och
nya Coop ska upplevas som ett enhetligt handelsområde
och som en portal till centrumområdet.
Kontaktperson: Henrik Olsson, Falkenbergs Näringsliv AB,
Falkenbergs kommun.

PROJEKT PURPLE FLAG

Purple Flag handlar om att skapa en trygg och samtidigt
levande stad inte bara dagtid utan även efter klockan 17,
oavsett om man väljer afterwork, utekväll eller bara en
skön kvällspromenad längs butiksgator eller stadens parker. Kvällsekonomin förenar dagen med kvällen och skapar synergieffekter mellan de olika intressenterna i staden.
Det gagnar alla och stärker både stadens varumärke och
den totala ekonomin. Exempel på städer som blivit certifierade är Västerås, Örebro, Borås, Kalmar, Helsingborg,
Oskarshamn och Karlstad. Purple Flag har funnits sedan
2006 och kommer ursprungligen från Storbritannien och
Irland där ett 60-tal städer har deltagit med goda mätbara
resultat. Falkenberg startade sitt Purple Flag projekt under
hösten 2017 och projektet pågår ungefär ett år och avslutas
med certifieringsprocessen hösten 2018. Exempel på vad
andra städers arbete resulterat i:
• nya samverkansmodeller.
• tydliga informationsskyltar.
• fasadbelysning.
• fler cykelställ.
• fler kvällsaktiviteter.
• bättre och mer kvällsbelysning längs parker och stråk.
• längre öppethållanden.
• uppfräschning av gator och torg.
Kontaktperson: Hanna Nyström, projektledare Purple Flag,
Falkenbergs kommun.
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KVARTERET SPETTET 14

FABO köpte fastigheten Spettet 1 i juni 2016 för att utveckla området till ett bostads- och handelsområde. Arbetet med att ändra detaljplanen har påbörjats. I dag får
fastigheten endast användas till kontor och handel. FABO
funderar på att bygga såväl bostadslägenheter som kommersiella ytor. Inget planarbete har inletts.
Kontaktperson Bo Björkner, Fabo.

KVARTERET SVÄRDET 15

På Holgersgatan planerar det kommunägda fastighetsbolaget Fabo att bygga ett hus på 3-4 våningar med små
lägenheter som ska möta den stora efterfrågan som finns
på mindre lägenheter. Lokaler för affärsverksamheter är
planerade i bottenplan. Upphandlingen blev klar i december då ett avtal tecknades med en byggentreprenör.
Förväntad byggstart är våren 2018. Burger Inn har enligt
överenskommelse option på att hyra lokalen i hörnet på
Holgersgatan/Torggatan.
Kontaktperson: Bo Björkner, Fabo

KVARTERET VITAN 16

Detaljplansarbete i syfte att skapa byggrätt för ett nytt
bostadshus på fastigheten Vitan 9 (gatan Färgaresträtets
norra sida) har genomförts under år 2017. Föreslagen ny
byggnad är i tre våningar och rymmer ca 16 lägenheter.
Detaljplanen antogs i november och vann laga kraft i
december år 2017. Fastighetsägaren Stenhörnet skissar på
ett trevåningshus med 16 hyreslägenheter som kommer att
upplevas som tre olika hus från gatan. Ambitionen är att
riva nuvarande byggnad och starta upp grundarbete innan
sommaren år 2018.
Kontaktperson: Johan Risholm, Samhällsbyggnadsavdelningen,
Falkenbergs kommun.
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KVARTERET ÄPPLET 17

Fabos nya huvudkontor på Möllegatan i centrala Falkenberg
invigdes i april 2017. Här finns bland annat Fabos kundtjänst och totalt arbetar det cirka 25 medarbetare på huvudkontoret.
Kontaktperson: Bo Björkner, Fabo.

BANGÅRDSOMRÅDET 18

Samhällsbyggnadsavdelningen arbetar vidare med infrastrukturprojektet som handlar om att ta bort barriären
genom centrala Falkenberg, som bangårdsområdet är idag.
En bra lösning för tågtransporter ska hittas som samtidigt
gör det möjligt att en del av nuvarande spårområde kan
frigöras för stadsutveckling. Eventuellt kommer en elektrifierad lastplats byggas bredvid SCA som är öppen för alla
som är beroende av tågtransporter. Arbetet är komplext
med olika intressenter och därför är det viktigt att betona
att detta är ett långsiktigt projekt.
Kontaktperson: Josefin Selander, samhällsbyggnadsavdelningen,
Falkenbergs kommun.

KUNSKAPS- OCH KULTURCENTRUM OCH KVARTERET KRISPELN 19

Nybyggnation och renovering av blivande Kunskaps- och
kulturcentrum är Falkenbergs kommuns största investering
någonsin och kommer därmed att bli ett lyft för helhetsupplevelsen av centrum. Kunskaps- och kulturcentrum
kommer att ha en sammanlagd yta på cirka 7 400 kvm
(BTA) bestående av fyra plan och en källare. I byggnaden
kommer att finnas delar av Falkenbergs gymnasieskola
(med cirka 1200 elever), ett större huvudbibliotek, kulturskola och turistbyrå och eventuellt ett café. Stor vikt är lagd
på förnybar energi och större delen av taket är försett med
solceller.

Kunskaps- och kulturcentrum har en budget på 200 miljoner. Budget för byggnation av nya parken, nya gator, belysning och övrig nödvändig infrastruktur är ännu ej fastlagda.
Falkenbergs kommun har tecknat ett avtal med byggbolaget Serneke om att bygga den nya byggnaden. Startmöte
för bygget hålls i januari 2018 och Samhällsbyggnadsavdelningen vid Falkenbergs kommun tror att byggaktiviteter på
plats kommer att inledas kring april. Man börjar då med
källaren för själva huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden
utgör etapp 1 och följs av ombyggnad av Hus 3 och Hus
5. Ombyggnationerna är ännu inte upphandlade. Huvudbyggnaden ska vara klar i slutet av december 2019, vilket
betyder att kommunen håller beräknad tidsplan. Hus 1
(nuvarande biblioteksbyggnaden) kommer rivas tidigast
2019. En förstudie kring eventuell nybyggnation av skolmatsal ska påbörjas.
Gratisparkeringarna inom byggområdet kommer att tas
bort och parkerande besökare hänvisas till allmänna parkeringsplatser i centrum.
Parallellt med processen att projektera alla funktioner i
Kunskaps- och kulturcentrum (KKC) så har arbetet med
att ta fram detaljplanresten av kvarteret pågått. Detaljplanen kommer att möjliggöra bostäder (ca 350 nya), en ny
stadspark, nya lokaler för vuxenutbildning (ca 1500 elever), eventuellt en 4-avdelningsförskola, nya lokaler för skolidrott, kök & matsal för gymnasieskolan, samt nya lokaler
för restaurang- och livsmedelsprogrammet.
De nya byggrätter för flerbostadshus som planläggs kommer att gå ut på marknaden via anbudsförfarande först i
slutskedet av planarbetet. Fördelningen hyresrätter/bostadsrätter regleras inte i detaljplanen vilket betyder att fördelningen avgörs av framtida fastighetsägare.
Irene Wigroth, Bygg- och projektenheten, Falkenbergs kommun.

NY PARK I KVARTERET KRISPELN 20

I samband med stadsutvecklingsprojektet i kvarteret
Krispeln förbereds det för en ny park i centralt läge i såväl kvarteret som staden. Parken utgör en del av arbetet med att ta fram en ny detaljplan för hela kvarteret
Krispeln (området kring kommunala gymnasieskolan).
Med utgångspunkt i de önskemål och idéer som framkommit i enkäter och workshops i projektets tidigare faser håller
nu en förstudie för parken på att tas fram. Här kommer
vissa grundläggande principer förmedlas inför det fortsatta, och än mer konkreta arbetet med parken då även allmänheten kommer bjudas in att delta på ett eller annat vis.
Kontaktperson Hanna Smekal, samhällsbyggnadsavdelningen,
Falkenbergs kommun.

PARKERINGSHUSET KRONAN 21

Sommaren år 2017 köpte kommunen köpte parkeringsfastigheten Kronan 20 av fastighetsbolaget Ekängengruppen. Parkeringshuset har ett stort behov av renovering och
utökat löpande underhåll. På grund av eftersatt underhåll
väljer få att parkera i huset. Kommunen planerar för att
åtgärda omfattande renoveringar där trygghetsfrämjande
och attraktionshöjande åtgärder prioriteras. Kommunen
ska exempelvis undersöka om det finns möjligheter att riva
vissa väggar och öppna upp för att undvika mörka prång.
Infartsramper ska vara kvar på samma ställen.
I samband med att snö smälter från bilarna under vintern
har det uppstått läckage från parkeringshuset. För att undvika ytterligare läckage stängde kommunen parkeringshuset från och med december år 2017 och håller huset stängt
för allmänheten fram till dess att renoveringen är klar. För
hyresgäster och deras anställda kommer del av parkeringshuset vara fortsatt öppet.
Kommunen undersöker betongstommen för att kunna
besluta om metod för att laga och täta parkeringshusets
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ytskikt. Efter årsskiftet kommer kommunen att gå ut med
förfrågan om upphandling av entreprenör. Kommunen
räknar med att renoveringen av huset ska vara igång under
tidig vår och kommunens ambition är att parkeringshuset
åter ska öppna sommaren år 2018.
Kontaktperson: Joakim Stare, samhällsbyggnadsavdelningen
Falkenbergs kommun.

LOKSTALLARNA 22

Fastighetsägaren Ekängengruppen och affärsidkarna i området Lokstallarna ser fram emot att fortsätta investeringarna i området. Företagen i området ser vikten av att ha en
dagligvarubutik i centrum och jobbar målmedvetet med att
öka tillgängligheten och smidigheten för kunderna. Företagen arbetar också med att anpassa sortimenten för att möta
kundernas behov, samt att underlätta för näthandel, som
blir allt vanligare. Ett exempel på det är att ICA börjat med
Online-försäljning, vilket har varit mycket lyckat
Det sammanhängande området runt Lokstallarna består i
dag av cirka 39 000 kvm mark, fördelat på elva fastigheter som har en total bebyggd yta på cirka 10 000 kvm. I
verksamheterna har ungefär 200 personer sin arbetsplats.
Ungefär 90 procent av den bebyggda ytan har uppförts av
fastighetsägaren Ekängengruppen.
Under 2018 ska tre fastigheter utmed Sandgatan rivas och
46 parkeringsplatser anläggas på platsen. En ny byggnad
på nära 2000 kvm är under uppförande i anslutning till
ICA Kvantum, som kommer att få nya kontor och personalutrymmen där. I bottenplan flyttar Systembolaget in i
nya lokaler. Etableringen kommer att stärka Lokstallarnas
attraktionskraft. Systembolaget lämnar i och med detta sina
tidigare lokaler på Stortorget.
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Ekängengruppen har även ansökt om bygglov för att bygga
ett nytt lager till ICA.
Ekängengruppen hoppas även att komma fram till en lösning med VIVAB om att bygga om den befintliga dammen
i området Lokstallarna, så att ytterligare parkeringsplatser
kan anläggas. Dialog förs med ledningen för VIVAB. Fler
parkeringar är viktigt för centrums konkurrenskraft gentemot andra handelsplatser, och inte minst internethandeln.
Under 2018 kommer Ekängengruppen lämna in en planansökan för att anpassa detaljplanen, för att vara beredda
att ta emot ytterligare verksamheter.
Nästa önskemål blir att integrera Lokstallarna med Västra
Gärdet, och Västra Gärdet med centrum. Utvecklingspotentialen i området skulle öka om barriären som det gamla
bangårdsområdet utgör idag tas bort, genom den ombyggnation av som kommunen arbetar på tillsammans med
Trafikverket.
Kontaktperson: Håkan Johansson, fastighetägare, Ekängengruppen.

BELYSNING I GAMLA STAN OCH
RESTEN AV CENTRUM

Falkenberg Energi AB (FEAB) har nu kommit ikapp så
mycket med underhållsskulden att Gatuenheten nu har
möjlighet att se över lämpliga armaturbyten i större format.
Allt nytt som sätts upp blir LED-belysning.
Stråket Staden-Stranden har fått nya armaturer med
LED-belysning.
Byte av lampor i Gamla Stan har utförts under vintern och
projektet är avslutat och klart.

PROJEKT MOBILITY
MANAGEMENT

BREDBANDSUTBYGGNAD

I samband med att Söderbron och Holgersgatan ska
byggas om har kommunen startat ett projekt som heter
Mobility Management. För att försöka minska biltrafiken
kraftigt i centrum så kommer kommunen i samband med
renoveringen av Söderbron att genomföra ett antal kampanjer för att öka cykeltrafik och kollektivtrafik. Delprojekt
är vintercyklist, cykeldialog och cykelvänlig arbetsplats. En
kampanj tillsammans med Hallandstrafiken är inplanerad
men det är oklart hur den kommer att se ut i nuläget.

Kommunen är igång med bredbandsutbyggnad inom
centrumområdet. Falkenberg en av de första städerna ut.
Exakt hur bredbandserbjudandet kommer att se ut, säljstart och vad som är lämpligt att kommunicera med kund
kommer tjänsteleverantören Telia att svara på under 2018.
Kontaktperson: Hans Johansson, Falkenbergs kommun.

Kontaktperson: Linda Corneliusson Linde, Falkenbergs kommun.

Falkenberg 2018-01-17

Henrik Olsson
Utvecklingsledare stadskärnan
Falkenbergs Näringsliv AB
Falkenbergs kommun

Johan Risholm
Stadsarkitekt
Samhällsbyggnadsavdelningen
Falkenbergs kommun
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LANDSBYGDSUTVECKLING
Det händer mycket på Falkenbergs landsbygd. Med denna
rapport vill vi lyfta små och stora händelser som bidrar till
utvecklingen av vår landsbygd. Syftet med denna rapport
är att sammanställa de insatser som görs för att utveckla en
levande landsbygd. Samtliga förvaltningar och kommunala
bolag har fått möjlighet att komma med input och bidra till
denna gemensamma rapport. I rapporten finns även viss
rapportering från andra offentliga organisationer samt privata initiativ.
Listan med aktiviteter och processer kan göras lång – detta
är bara en liten del av allt arbete som görs för att utveckla
landsbygden i Falkenbergs kommun.

• Uppsnyggning av slänt mot Varberg
• Bänkar och bord kring Musasjön
• Uppsnyggning kring busshållplatsen samt iordningsställdande av blomland i parken.
• Nya bänkar längs Furuvägen.
• Bänkar längs 154:an .
• Fyra nya välkomstskyltar.
• Anslagstavla vid busstation.
• Röjning vid Hedenområdet.
• Mer blomsterarrangemang i centrum.

NÄRINGSLIVET FALKENBERGS
LANDSBYGD

Under andra hälften av 2017 har det registrerats 75 nya företag på Falkenbergs landsbygd. Flest nystartade verksamheter finns inom branscher som lantbruk och besöksnäring.

OFFENTLIGA RUMMET ULLARED

Hösten 2016 beslutade styrelsen för FNAB att genomföra
”Offentliga rummet Ullared” med syfte att skapa ett attraktivare Ullared tillsammans invånarna. 28-29 april 2017
stod Offentliga Rummet uppställt i Ullared. Inne i glaskuben fanns landsbygdsutvecklare Karin Torstensson, politiker, bolagschefer, representanter från vägföreningar och
andra viktiga aktörer i Ullared för att lyssna på vad de som
bor i Ullared själva har för förslag för att få en ännu bättre
vardag i Ullared.
Totalt kom det in 185 förslag som nu är sammanställda och
utskickade till berörda förvaltningar, bolag och andra berörda samhällsaktörer. Listan på förslag kommer att finnas
på kommunens hemsida där man också har möjlighet att
följa sitt utvecklingsförslag.

Andra viktiga händelser:
• Specialkarosser i Ätran investerar i nya produktionslokaler.
• Förskolan i Fegen lägger ned verksamheten i årskiftet
2017-2018.
• Samhällsbyggnadsavdelningen har påbörjat ett planarbete för hotell och andra kommersiella verksamheter i
Ullared.
• Falkenbergs kommun har förvärvat gamla Seafoods
lokaler i Glommens hamn. Kommunen för dialog med
ett flertal företag som vill inhysa verksamheter i lokalerna.
• Peckas Naturodlingar har inlämnat en ansökan om planändring av två fastigheter i Falkenbergs kommun efter
samråd med kommunen och existerande markägare.
Etableringsplatsen erbjuder omedelbar närhet till en biogasanläggning samt möjlighet att distribuera tomater till
Göteborg och övriga västkusten. Om planändringen går
igenom har Peckas Naturodlingar för avsikt att förvärva
mark på en av fastigheterna, som ligger i området Gödastorp i Falkenbergs kommun, för att etablera en storskalig
kretsloppsodling av tomater och fisk.
• Ge-kås i Ullared investerar i nya stugor och större butiksyta.
• Pågående planarbete i Morup.

Kommunen har avsatt totalt 3 msek för utvecklingen av
samhället Ullared under perioden 2017-2019.
Under hösten 2017 har följande förslag genomförts tillsammans med Ullareds vägförening och Ullareds samfällighetsförening:

DESTINATION FALKENBERG
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Destinationsbolaget arbetar med ett fiskeprojekt. Johan
Bengtsson arbetar till 50% med detta projekt som sträcker
sig från Ätrans mynning upp till Älvsered via Högvadsån.
Det har hänt mycket i projektet under 2017 och under
våren 2018 kommer det att släppas en ny digital plattform
för laxfisket i Ätran. Destinatonsbolaget stöttar Jesper
Ljunggrens LLUH projekt angående fiske.
Destinationsbolaget arbetar nära och kontinuerligt med
föreningen Ekomuseum nedre Ätradalen. Under hösten
2017 har styrelsen för Ekomuseum varit inbjudna att presentera verksamheten för Destinationsbolagets styrelse.
Destinationsbolaget har tillsammans med besöksnäringsföretag i Olofsbo skapat ett kluster för att gemensamt utveckla området till en attraktiv miljö för besökare.
Smultronställen i Morup är en samling av besöksmål i och
omkring Morup. Destinationsbolaget verkar för att marknadsföra dessa besöksmål.

Destinationsbolaget har påbörjat en större satsning mot
friluftsliv. Idag arbetar tre personer med denna inriktning. Under våren 2018 kommer det att tryckas en badkarta och en katalog. Inom ramen för denna satsning arbetar man nära Länsstyrelsen för att gemensamt göra ett
urval på vilka områden som ska marknadsföras. Under
2018 kommer de goda förutsättningarna för vandring att
lyftas. Destinationsbolaget arbetar tätt tillsammans med
samhällsbyggnadsavdelningen för att förbättra cykelleder,
utveckla ställplatser mm. Region Halland har i samarbete
med destinationsbolaget börjat undersöka möjligheterna
för att skapa en ny kustnära vandringsled med närhet till
havet. Destinationsbolaget arbetar också med Kattegattssleden & Ätradalsleden.
Destinationsbolaget arbetar med en konstant utställning
i Ullared. Under 2018 kommer det att finnas en pop-up
turistinformation i Ullared. I framtiden hoppas man öppna
en permanent turistbyrå i Ullared.
Destinationsbolaget har en egen evenemangslots som stöttar många event och arrangemang i hela kommunen t ex.
i Slöinge, Ullared och Ljungby. Bolaget är också partner i
Halmstad Convention byrå som verkar för att söka evenemang, konferenser och idrottstävlingar till området. Under
2018 kommer det att arrangeras en rad idrottsevenemang
runt om i kommunen, däribland SM i golf och SM i lagfältritt.
Destinationsbolaget arbetar tätt ihop med region Hallands
besöksnäringsavdelning under projektet ”kunskap” där
det skall ordnas utbildningar för besöksnäringen. Många
av företagen/entreprenörerna som anmält sig kommer
ifrån landsbygden. Steg 1 har rullat igång och det är en
utbildning i värdskap. Under 2018 startas det upp mer utbildningar som är anpassade efter behov och önskan från
näringen.

Falkenbergs skafferi är en medlemsägd förening där
medlemmarna brinner för god och bra mat. I skrivande
stund är medlemsantalet 40 småföretagare. Destination
Falkenberg arrangerar tillsammans med Falkenbergs skafferi Falkenbergs matdagar. Destinationsbolaget avlägger 25
% av en tjänst för att utveckla konceptet Falkenbergs skafferi. Destination Falkenberg kommer också att ställa ut på
mässan Passion för mat i Göteborg.
Destinationsbolaget driver tillsammans med Gislaveds
och Svenljunga kommun en gemensam turistbyrå i Fegen.
Turistbyrån har öppet från Juni-Aug. Inom ramen för samarbetsprojektet arbetas det också med att ta fram en ny
hemsida och ett nytt kartmaterial.
Varje år genomför destinationsbolaget en rad företagsbesök inom besöksnäringen. Målet är att besöka de flesta besöksnäringsföretagen i Falkenbergs kommun.
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Region Halland arbetar med satsningen ”Besöksnäring
2020” där stort fokus ligger på att marknadsföra Halland
internationellt. Det kommer att bli stora kampanjer mot
Norge o Danmark med fokus på cykling, mat och kustnära
verksamhet.
Destinationsbolaget arbetar med besöksnäringskluster och
idag finns flera kluster som har kontinuerliga möten. En
del har möten 1 ggr/ år medan andra har betydligt oftare.
Inbjudna till dessa möten är verksamma inom Falkenbergs
kommun.
Under 2018 kommer Destinationsbolaget att fokusera
mera på området kring Asige/Slöinge. Bl a sätts fokus på
den nya teaterpjäsen Hagbard & Signe som kommer utspelas vid Hagbards galge samt ansamlingen av trevliga boende och matentreprenörer i området.
Under 2018 kommer destinationsbolaget att bygga två nya
webbsidor och en ny app. Innehållet i den ena hemsidan
och i appen kommer vara speciellt inriktad mot verksamhet/aktiviteter på landsbygden.

KULTUR & FRITID

Kultur- och fritidsförvaltningen har avsatt 300 000 till projektet Hagbard & Signe, en teaterföreställning i Asige.
Kultur- och fritidsförvaltningen är en stor och betydelsefull
förvaltning med många pågående processer och projekt i
och som berör landsbygden. Förvaltningen har hand om
frågor som rör kommunens utbud av fritidsaktiviteter och
kultur. Skötseln av kommunens parker, grönområden och
stränder är några ansvarsområden. Likaså sporthallar, bollplaner och ungdomsgårdar. Förvaltningen handlägger stöd
och bidrag till föreningar och organisationer. Förvaltningen sköter om bibliotek och museer, stränder och allmänna
toaletter, parker, kommunala badanläggningar samt ungdomsverksamhet. Kultur- och fritidsförvaltningen anordnar också kulturarrangemang och konstutställningar och
ansvarar för kommunens laxfiske i Ätran, bland mycket
annat.

LOKALT LEDD UTVECKLING
HALLAND

Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU
sedan början av 1990-talet. Metoden innebär att engagerade människor i ett lokalt område går samman i trepartnerskap som består av; offentlig, privat och ideell sektor,
och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla
landsbygden ekonomiskt.

Kultur och fritid har valt att presentera utvecklingsprocesserna i andra forum.

BARN OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN

• Under november 2017 öppnade den öppna förskolan i
Ullared. Alla barn mellan 0-6 år är välkomna. Platsen
för förskolan är Ullareds bibliotek som omvandlas till en
plats för lek och möten under tre tillfällen per vecka. En
pedagog finns alltid på plats för samtal och lek.
• I Kärnhuset på Apelskolan har förskolan flyttat in.
Under våren kommer en anpassning av lokalerna utföras
så att man kan möjliggöra att ha tre förskolegrupper i
dessa lokaler.
• Slöinge förskola byggs klart under 2018 och kommer
sannolikt att invigas under slutet av 2018 eller i början av
2019. Beräknat för ungefär 120 platser eller 6 avdelningar.
• Okome förskola kommer att byggas under 2018 och stå
klar någon gång under 2019 enligt tidplanen.
• Vinbergs nya förskola skall etableras i Vinbergs samhälle
och där tillkommer cirka 20 st nya platser.
• Vessigebro förskola bygger ut och det tillkommer två
stycken avdelningar. Planerad
byggnation 2019 och 2020.
• Dals Ängars förskola kommer att stå färdig den 1 maj
2018 om allt går som planerat.
Dals Ängar ligger i det nya
bostadsområdet med samma
namn, strax ovanför Falkenbergs station.
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Nedan visas de projekt som beviljats stöd i
Falkenbergs kommun:
Årstad aktivitetshus är ett projekt som eftersträvar att
skapa en mötesplats för boende i Årstad och för de närliggande byarna. Tanken är att det ska finnas möjligheter till
att utöva olika aktiviteter med målgrupp mot både ungdomar och vuxna.
Detta för att skapa ett komplement till fritidsgården som
för tillfället riktar sig till yngre barn.

SPORTFISKETURISM
UTVECKLING

Projektet går ut på att skapa ett underlag som är betydligt mer informativt och enkelt att använda för att hämta information på och om sportfiskevatten som finns runt
Falkenberg. Underlaget kommer att finnas på Destination
Falkenbergs nya hemsida.

Förhoppningarna med projektet är att öka det lokala entreprenörskapet då aktivitetshuset bland annat kommer att
erbjuda lokaler åt företagare som behöver någonstans att
bedriva sin verksamhet då många egenföretagare i byn allt
mer söker sig till städerna.
Med fler aktiviteter i området hoppas man också att fler
invånare kommer att vilja bo kvar för att utöva sina aktiviteter i närheten av sin bostad istället för att behöva söka sig
till innerstäderna för att utöva sitt intresse.
Syftet är att få en samlad information om de olika fiskevattnen på Destination Falkenbergs hemsida samt var det
finns parkeringsmöjligheter, toaletter, gångvägar, hur, var
och när man fiskar bäst mm. Behovet av bättre information är stort. På de flesta hemsidor står bara namnet på
fiskevattnet och ett telefonnummer. Målgruppen är både
sportfisketurister, fiskerättsägare, fiskevårdsområden, turistinformatörer och företag inom besöksnäringen.

Med hjälp av projektstödet vill projektägarna rusta upp en
befintlig klubbstuga där planen är att renovera ett befintligt
kök som ska nyttjas för fritidsgårdsverksamheten men även
för eventuella matlagningskurser. Utemiljön kommer också
att renoveras runt klubbstugan till att bli en attraktiv plats
att vara på genom att bland annat bygga ett utegym, men
även bygga en park med blommor, buskar och sittplatser.
Fakta
Kommun: Falkenberg
Total omfattning: 1 270 000 SEK
Varav: 850 900 beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga medel)
419 100 SEK övrig finansiering från LAG
Privat medfinansiering: 330000:- (Ideell tid)

Underlaget ska tas fram genom att utforska vattnen genom
provfiske och kartläggning, fotografering och filmning, så
att det blir en livfull interaktiv informations källa. Projektet kommer involvera boendeanläggningar, turistbyrån,
privatpersoner, fiskevattenägare m fl för att få fram bästa
möjliga underlag samt hitta lösningar för att enkelt lösa fiskekort på nätet bland annat.
Fakta
Projektägare: Jesper Ljungberg
Total omfattning: 96 160 SEK, varav:
64 427 SEK beviljat projektstöd
(EU-medel samt statlig medel)
31 733 SEK övrig finansiering från LAG
finansiering ideell tid: 29 920 SEK (23,73%)

Långsiktigt hoppas de att verksamheten kommer att utvecklats med temakvällar där möjlighet till att anordna
matlagningskurser och datorkurser. De strävar även efter
att en caféverksamhet drivs vidare i samarbete med fritidsgården. Målet är också att få en massör och en frisör att
hyra lokalerna några kvällar i veckan, samt att utemiljön
utnyttjas till evenemang och andra aktiviteter.
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ÅRET I SÖRBY

Året i Sörby bjuder in öppet för alla som är intresserade
av social hållbarhet, ekologisk odling och ett starkt lokalsamhälle på landsbygden. Under året planeras 5 träffar
om 3-4 dagar per gång där deltagargruppen får ett varvat
program av ekosofi, existentiell reflektion, personlig utveckling, gemenskap, matlagning, samvaro och praktiskt arbete
med olika självförsörjningsaktiviteter som t ex biodling,
fårskötsel, trädgårdsodling, torka örter/frukt, syra grönsaker, musta äpple, pröva lera som byggmaterial och bygga
insektshotell. Året i Sörby blir också en upplevelse i att vara
nära naturen med alla de resurser som finns och som även
kan ge en hälsoeffekt under året. Under året tillhandahålls
möteslokaler, beredningskök, odlingsjord, jordkällare och
tid för att erbjuda en god kvalitet i kursträffarna. Året i Sörby kan stärka både den innovativa entreprenörsandan hos
deltagarna och ställningstagande inför vad som är hållbart
och långsiktigt.
Fakta
Projektägare: Sörby Sambruk
Total omfattning: 207 800 SEK, varav:
139 226 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig
medel)
68 574 SEK övrig finansering från LAG
Privat medfinansiering: 99 000 SEK (ideell tid)
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FALKENBERGS MATDAGAR

Text från ansökan: ”I Falkenberg och Halland finns ett
mycket stort utbud av råvaruproducenter, matkreatörer
och kända matprofiler. Det som har saknats är framförall
en samordning och paketering av det unika erbjudande
som finns. Vid olika möten med producenter, förädlare och
matkreatörer har det framkommit ett stort intresse av att
samverka. Problemet har ofta varit att det inte funnits något forum att samverka i eller att det inte har varit någon
som tagit på sig rollen att driva denna samverkan. Behoven

har också sett olika ut och när det gjorts försök inom t ex
Falkenbergs Skafferi tidigare, har det funnits olika förväntningar på vad som ska göras tillsammans. En del har varit nöjda med att det anordnas gemensamma tillfällen för
”matmarknad” där man kan sälja sina produkter medan
andra har haft ambitioner till ökad samverkan och paketering av erbjudanden.”
Falkenbergs matdagar satsar på att stärka banden mellan
stad och land samtidigt som de lokala råvarorna ska lyftas
fram och stärka Falkenbergs varumärke. Projektet förväntas både stärka deltagande företag och bidra till skapandet
av nya arbetstillfällen. Därför väljer Lokalt Ledd Utveckling Halland att stödja projektet.
Fakta
Projektägare: Falkenbergs Närlingslivs AB
Total omfattning: 345 551 SEK, varav:
231 519 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statliga
medel)
114 035 SEK i Övrig finansiering från LAG
Privat insats: 150 000 SEK

LOKALT TEATERPROJEKT I
KOMBINATION MED ETT
RESTAURANGUTBUD BASERAT
PÅ LOKALA SPECIALITETER

Asige Hembygdsförening vill genomföra ett teaterprojekt
som i samarbete med det lokala näringslivet ska bli en årligt
återkommande och finansiellt självbärande ”byfestival”.
Teatern ska fästa uppmärksamheten på Asiges unika anknytning till den fornnordiska litteraturens äldsta och mest
spridda berättelse – sagan om kärleksparet Hagbard & Signe – och fylla syftet att rikta uppmärksamheten mot de kulturella värden som finns på orten. Fornminnet, Hagbards
Galge, kommer att användas som spelplats då det enligt berättelsen sägs ha nått sin dramatiska höjdpunkt där. Detta
ger åskådarna en unik känsla av närvaro i dramat. Premiär
för festivalen är första helgen i september 2018.
Projektet ska även visa upp Asige som en unik entreprenörsregion genom att integrera med servering av lokala
specialiteter. Detta framhåller Asiges unika utbud av närodlade, ekologiska och småskaligt producerade livsmedel.
Genom integrationen av ett kulturevenemang och ett lokalt matutbud, betonas Asiges särprägel som besöksmål för
både historie- och matintresserade. Hembygdsföreningen
vill dessutom skärpa Asiges profil som en attraktiv livsmiljö och samla asigeborna kring ett gemensamt projekt där
många kan delta aktivt. Inför årets ”provföreställning” av
teaterpjäsen var 67 stycken av Asiges (enligt den gamla
sockengränsen) knappt 300 innevånare aktivt involverade.
Projektet kommer att sprida resultatet via media och lägga
upp en plan för viral spridning av själva idén (samarbete
mellan kultur och lokalt företagande på landsbygden). En
detaljerad utvärdering till samarbetspartners och finansiärer ska också sammanställas. Projektet har även fått stöd
från Framtidsbanken, Kultur i Halland och Kultur och fritid.
Fakta
Projektägare: Asige Hembygdsförening
Total omfattning: 904 800 SEK, varav:
480 926 SEK beviljat projektstöd (EU-medel samt statlig
medel)
236 874 SEK övrig finansiering från LAG
187 000 SEK övrig privat finansiering
Privat finansiering ideell tid: 865 000 SEK (55,66%)

FRAMTIDSBANKEN FALKENBERGS
SPARBANK

Falkenbergs sparbank ger varje år stöd till lokala engagemang i Falkenbergs kommun. Under hösten har följande
verksamheter beviljats stöd från Framtidsbanken:
Köinge Bygdegårdsförening
Vinbergs IF
Glommens bygdegård

Scenbelysning
Staket
Hjärtstartare
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FABO: ULLARED

Byggnationen av Fabos flerbostadshus i Ullared går nu in
i nästa skede.
I januari går upphandlingsförfrågan ut till entreprenörer med en förhoppning om byggstart mot sommar/höst
2018. Projektet innefattar 15 traditionella hyreslägenheter,
6st trygghetsbostäder samt mötesplats och arbetsplats för
Socialförvaltningens verksamhet.
Fabo har under 2017 deltagit i Centerpartiets dialogträffar ute på Falkenbergs landsbygd. Detta både i Noder samt
Serviceorter. Arbetet har varit en grund för den kommande landsbygdsstrategi som styrelsen i Fabo beslutar om vintern 2017/2018. Dialogen har varit mycket givande och
har skapat en fördjupad bild av behovet av utveckling av
bostäder på landsbygdens olika delar. Detta underlag kompletteras med tillkommande information som hämtades in
från glasburen Offentliga rummet i Ullared under året.
Fabos styrelse fattar beslut om kommande strategi gällande utbyggnaden av landsbygden för att försörja denna med
bostäder. Denna fördjupning av strategin tar sin grund i
Fabos tillväxtstrategi mot 2025 som innefattar en volymökning om ca 70-100 bostäder på landsbygden de kommande
8 åren.

SERVICEPUNKTER PÅ LANDSBYGDEN

Projektet servicepunkter på landsbygden fortsätter framåt. Vi jobbar med flera orter, bland annat Ätran, Långås,
Källsjö och Slöinge. Under hösten har en av orterna vi
jobbat med, Årstad, blivit ett projekt inom LLUH och går
vidare med sina planer där, vilket vi tycker är jätteroligt.
I Ätran jobbar vi vidare med banklokalen, där planerna är
att biblioteket flyttar in som en bas, men där flera andra
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verksamheter är planerade, bland annat café, företagshotell, ungdomsverksamhet och verksamhet för äldre.
I Källsjö utreder vi intresset och möjligheterna med att utveckla någon form av e-tjänst för samåkning och en mötesplats i Källsjö Mejeris lokaler för bland annat utbildningar,
kurser och caféverksamhet.
I Slöinge jobbar vi tillsammans med matbutiken MatÖppet
för att utveckla en servicepunkt i deras butik, med fikahörna
och en mötesplats.
Gemensamt för alla platser där vi planerar etablera servicepunkter, är att vi vill koppla in fiber i lokalerna för att
möjliggöra nya moderna tjänster och möjligheter.
Vi undersöker också möjligheterna för en mobil matbutik, i
samverkan med fem butiker på landsbygden och ett socialt
företag.
Kontaktperson: Jennifer Erlandsson Falkenbergs Näringsliv AB.

SATSNINGAR I LOKALSAMHÄLLET

Varje år avsätts 1 MSEK från Tekniska nämnden för satsningar i lokalsamhället. Under 2017 har följande satsningar fått stöd.
• Vägföreningen i Glommen för iordningställande av lekplats, 98 421kr.
• Vägföreningen i Ringsegård för att färdigställa lekplats
och aktivitetsområde. Skyltning till nämnda platser och
utbyte av vägmärken, 70 000 kr.
• Vägföreningen i Heberg för att anlägga grillplatser, plantering vid lekplats och anläggande av boulebana, 25 000 kr.
• Vägföreningen i Älvsered för iordningsställande av grönyta och iordningsställande av lekplats, 155 000.
• Skrea vägförening för utökning av gatubelysning och upprustning av lekplatser, 100 000 kr.
• Vägföreningen i Slöinge för upprustning av lekplatser
och anläggande av grillplatser i område med befintliga
promenadstigar, 152 330 kr.
• Vägföreningen Boarp Tubbared har fått 30 000 kr för
anläggande av gång och cykelväg.
• Rosendals vägförening har fått 115 938 kr för upprustning av lekplats.
• Källsjö vägförening har fått 70 333 kr för upprustning av
gångstig och komplettering av gatubelysningen på densamma.

SOCIALFÖRVALTNINGEN

Socialförvaltningen är en stor förvaltning med många uppdrag på landsbygden. Det pågår flera processer för att utveckla den nuvarande verksamheten.

behövs för den dagliga livsföringen. Det kan även vara en
möjlighet till en stunds avlösning för någon anhörig.

TRÄFFPUNKTER

Det finns olika former av dagverksamhet i kommunen och
en del är biståndsbedömd. Vissa av kommunens äldreboenden har även dagverksamhet, främst riktad mot de som
bor där.

Socialförvaltningen driver två träffpunkter på Falkenbergs
landsbygd, Träffpunkt Ätran och Träffpunkten i Morup.
Det finns även en träffpunkt i Slöinge som drivs av det
privata vårdbolaget Aleris. Syftet är att bryta isolering,
främja sociala kontakter och upprätthålla funktioner som

Socialförvaltningen har flera träffpunkter, före detta dagcentraler, och det krävs inget biståndsbeslut för att besöka
dessa. På några av träffpunkterna kan man beställa lunch
för att äta tillsammans med andra pensionärer. Det anordnas också olika sociala aktiviteter exempelvis bingo, gymnastik, fika, kortspel och underhållning.
I det planerade hyreshuset i Ullared kommer det finnas
plats för ytterligare en träffpunkt.

NYA BOSTÄDER FÖR NYANLÄNDA I SLÖINGE

8 lägenheter för nyanlända planeras att byggas i Slöinge.
Byggstart kommer att ske under 2018. Falkenbergs kommun ska under 2018 ta emot fler nyanlända som blivit
beviljade uppehållstillstånd i Sverige. Det är ännu oklart
hur många som kommer att bli kommunplacerade i Falkenbergs kommun, men för att möta det ökade behovet av
bostäder planerar Fabo redan nu att bygga åtta till tolv
lägenheter utmed Almgatan i Slöinge.
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Fabo har i samråd med socialförvaltningen och samhällsbyggnadsavdelningen utrett vilket område i kommunen
som har bra förutsättningar för att ta emot nyanlända
och sett att Slöinge, utöver lämplig mark för byggnation,
även kan erbjuda plats för barnen i skola och barnomsorg.
I augusti godkände Fabos styrelse projektdirektivet för att
starta projektering och förvärva mark av Falkenbergs kommun.

SERVICEFÖRVALTNINGEN
Kost:
• Arbetet med pedagogik och mat i förskolan har fortsatt
under hösten.
• Nobelmiddag har serverats på Ätranskolan och Vessigebroskolan
• Söderskolan har haft gästkocken Lukas Ahlberg under en
dag i höst.
• De äldreboende som inte haft Nobelfest har haft Kalkonmiddag.
• Serviceförvaltningen har i samarbete med destinationsbolaget anordnat studiebesök på gårdar för förskolor och
skolor med efterföljande matlagning med gästkockar. Syftet var att lära barn och elever mer om mat ”från jord till
bord”.

FALKENBERGS LANDSBYGD

Under hösten 2017 genomförde Falkenbergs Näringsliv
AB en bostadsinventering för Falkenbergs landsbygd. Med
hjälp av GIS-ingenjörerna kunde vi konstatera att det fanns
ca: 1300 obebodda fastigheter på Falkenbergs landsbygd.
Efter undersökningen skickades ett utskick till samtliga
fastighetsägare, med en uppmaning om att fler vill bo på
Falkenbergs landsbygd men att utbud och efterfrågan inte
alltid matchar varandra. Totalt inkom ca: 150 personliga
berättelser om fastigheter på landsbygden. Landsbygdsutvecklaren uppskattar att ca: 30 fastigheter kommer att komma ut till uthyrning eller försäljning efter utskicket.

POLITIKERBESÖK HOS FÖRETAG
Under året har politiker ur kommunstyrelsen samt förvaltningschefer haft fördjupade samtal med företagare på Falkenbergs landsbygd. Dessa företagarträffar avses fortsätta
under år 2018. Alla organisationer som vill bjuda in politiker ur kommunstyrelsen är välkomna att höra av sig.

Kontaktcenter/kontorsservice:
Ett utökat samarbete med biblioteken har skett under hösten. Detta samarbete har inneburit att postbilen kan leverera post och böcker till våra filialbibliotek. Det går därför
snabbare i dag att få låna en bok på filialerna som finns
fysiskt på huvudbiblioteket i centrum.
Beviljade stöd kommersiell service ur
landsbygdsprogrammet
Många av aktörerna som bedriver kommersiell dagligvaruhandel på Falkenbergs landsbygd har beviljats stöd för att
restaurera sina butiker. Följande aktörer har beviljats stöd
från landsbygdsprogrammet:
Ica Vessigebro
Handlaren i Ätran
Gastroprenören i Långås
Ansökan för MatÖppet i Slöinge handläggs.

Falkenberg 2018-01-17

BOSTADSFÖRSÖRJNING PÅ

Karin Torstensson
Landsbygdsutvecklare
Falkenbergs Näringsliv AB
Falkenbergs kommun
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TILLSAMMANS UTVECKLAR
VI BÄSTA LIVSPLATSEN!

Varje dag, året runt, arbetar vi med att göra Falkenberg och Västsverige mer
attraktivt, tillgängligt och levande. Vi städar, byter lampor, tar investeringsbeslut, knyter kontakter, planerar, funderar och levererar. Allt vi gör påverkar
varandra. Därför är det så viktigt med samverkan, kommunikation och dialog.
Vi växer för en hållbar framtid.

VILL DU VARA MED PÅ VÅR RESA?
Vi tror på det öppna samtalet – att över en kopp kaffe tillsammans vrida
och vända på idéer och utmaningar som vi står inför.
Vi hjälper dig att förverkliga dina egna och våra gemensamma drömmar!
Falkenbergs Kontaktcenter
Besöksadress: Stadshuset, Kuben, Rådhustorget 3C
Telefon: 0346-88 60 00 E-post: kontaktcenter@falkenberg.se
Måndag-torsdag 8-17, fredag 8-16
Landsbyggdsutvecklare
Karin Torstensson
Telefon: 0721-42 14 93 E-post: karin.torstensson@falkenberg.se
Utvecklingsledare stadskärnan
Henrik Olsson
Telefon: 0738-66 71 62 E-post: henrik.olsson@falkenberg.se
Läs gärna mer om vårt gemensamma utvecklingsarbete på
kommun.falkenberg.se/landsbyggdsutveckling
kommun.falkenberg.se/centrumutveckling
foretagscenterfbg.se
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