Grupparbete. Ett av elva bord på Kvibille Gästis vid vilket diskussionen i garvar livlig kring "framtidens Halmstad". Från vänster: Rolf Johansson, Getinge,
Ewy Henriksson, Kvibille, Kent Stävholt, Getinge, Kenneth Persson, Getinge, Kerstin Carlsson, Getinge och Bernt Larsson från Getinge.

Många ville påverka
kommunens framtid

£

KVIBILLE. Tisdagskvällens möte om en
ny översiktsplan för
Halmstad, var som en
våt dröm för politiker
och tjänstemän vilka
önskar kommuninvånares engagemang vid
sina frågestunder och
informationsmöten.

Det var fullt i Gästis stora
festsal i går - runt 80 deltagare slöt upp - och efter
arrangörernas inledande
presentationer böljade diskussionerna runt borden
om allt från cykelvägar och
bostadsbyggande till vilken
lokal service som främst
finns att slå vakt om.
Engagemanget underblåstes av mötesformen, att
kommunens representanter och konsulter har skapat

lekfulla och samtidigt allvarliga gruppövningar på
olika teman. Den första var
att i grupper som man satt
vid borden, klistra olika lappar på en gemensam kommunkarta och på så sätt
märka ut favoritställen och
även platser man tycker har
blivit bortglömda.
Förutom på de egna hemorterna klistrades påfallande många hjärtan längs
kustbandet. Havsmiljön är
omtyckt även öster om E6.
-Det finns, inte minst
i Getinge där jag kommer
från och även i Kvibille där
det också finns en paraplyorganisation för föreningarna, ett genuint intresse
för byarnas utveckling.
Det menar Knut Lavesson, från en av de slumpvis
sammansatta grupperna, är
en av anledningarna till att

så många personer dök upp
till mötet. Hans gäng kom,
när man sammanfattade sin
diskussion, att ha fäst sig
mycket vid möjligheterna
som ges ett näringsliv i olika former.
- Vi tyckte att ett rikt
näringsliv är förutsättningen för allt det andra, säger
han.
Runt ett annat bord satt
Ewy Henriksson från Kvibille, vars grupp skrev
"Service" med tuschpenna
längst upp på sitt papper.
- Det står för möjligheten
att vidmakthålla ett boende
på orterna. Både av olika
kategorier och för alla åldrar. Jag och min man vill
inte dela på oss den däg
någon av oss inte klarar av
att bo i den bostad vi har
i dag, berättar hon.
Kommunens nya över-

Jag och min
man vill inte dela på
oss den dag någon
av oss inte klarar av
att bo i den bostad vi
hari dag.
EWY HENRIKSSON

siktsplan blir klar först om
ett par år. De görs med sisådär tio års mellanrum och
denna gång har man, innan
de första strecken dragits,
beslutat att ha "dialogmöten" runt om i kommunen.
Det som hade annonserats
som "Påverka framtidens
Halmstad", inleddes i Kvibille i går och fortsätter på
andra orter med Haverdal
som nästa anhalt i morgon torsdag. Men parallellt

arrangeras också "workshops" i helt andra miljöer
och mer slutna sammanhang.
-1 dag är vi på Sannarpsgymnasiet och vi träffar
också under dagen i Trönninge församlingshem barn
från en öppen förskola.
Längre fram ska vi också
samla synpunkter från en
scoutkår, berättar Sandra
Costa från Inter Acta, det
konsultföretag Halmstad
kommun har anlitat för
arbetet.
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