MÅL: UTVECKLA VARUMÄRKET OCH
DESTINATIONEN HÖGANÄS KULLABYGDEN




Höganäs kommun ska bevara det unika för Höganäs.
Satsa på det kulturhistoriska i bygden.
Infrastrukturen behöver förbättras, till exempel bättre bussförbindelser.

Övriga synpunkter:
 Kommunen är duktiga på att sätta Höganäs på kartan.
 Kommunen har en bra slogan.
 Mentaliteten är mycket bättre nu.
 Den privata sektorn – Magasinet, Saluhallen, Holy Smoke, vingårdarna etcetera –
har utvecklat Kullabygden enormt. Hamnen och outletområdet är också stora
snackisar.

MÅL: HÖGANÄS STAD HAR EN ATTRAKTIV
OCH LIVLIG STADSKÄRNA








Utsmyckningen i stadskärnan behöver ”räcka” även till övre Höganäs i syfte att
skapa en välkomnande känsla.
Vill ha kvar sin stadskärna. Viktigt att koncentrera den så att vi behåller vår kärna.
Bra att komprimera stadskärnan.
Det måste vara enkelt att handla, parkera och köra hit.
Otydlighet gällande parkering.
Önskvärt med låda för p-skivor på de ”stora” gatorna, då kan man lätt få tag på en
samt lämna tillbaka den.
Idag är det attraktivt att bo i centrum.

Övriga synpunkter:
 Kulturutbudet gör staden attraktiv.
 Visuellt är Höganäs en helt annan stad nu än för 20 år sedan.
 Storgatan är vacker och ett lyft för staden. Mycket trevlig och fin.
 Cykelvägen längs Långarödsvägen (förbi Julivallen) är efterlängtad.
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MÅL: ERBJUDA INVÅNARE ETT INNOVATIVT
OCH VARIERAT KULTUR- OCH FRITIDSUTBUD,
MED MÖTESPLATSER SOM SKAPAR
MÖJLIGHETER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
DELAKTIGHET OCH LIVSKVALITET





Informationen kring nytt kulturhus kom ut först efter beslut. Hade varit önskvärt
med en dialog kring det innan allt redan var bestämt.
Kommunen behöver tänka till vad gäller information kring stora processer. Viktigt
att arbeta med förankring innan stora saker går igång. Medborgardialog måste ske
tidigt.
Önskemål om att placera nya kulturhuset i Jem och fix-huset.
Förslag att använda konceptet ”Draknästet” för att engagera unga i kommunen
gällande framtida projekt i kommunen kring utveckling.

Övriga synpunkter:
 Höganäs är redan ett gott exempel.
 Höganäs är inlyssnande och tjänstepersoner är lätta att få tag på.
 Höganäs museum är en fantastisk byggnad. Keramiskt center bör flytta dit.
 Fem avgiftsfria kopior på biblioteket önskas.

MÅL: KOMMUNENS INVÅNARE SKA KÄNNA
TRYGGHET OCH SÄKERHET I SITT
BOSTADSOMRÅDE








Hur ska vi minska segregationen i Höganäs? Förslag på matmarknad som åtgärd.
Alldeles för höga gatukanter för personer som kör permobil etcetera.
Trafiksituationen på Lerbergets byaväg – hög och tung trafik. Önskvärt med
dämpande åtgärder. Något behöver göras åt korsningarna, svårt med sikten.
Boende i Lerberget (Gamla Lerberget, framförallt boende längs Östra vägen)
upplever höga bullernivåer från 111:an. Bullervallarna har sjunkit ihop – vilket
bidrar till att ungdomar genar över vägen när de ska till skolan – och bilar håller hög
hastighet Önskemål om högre bullervallar och/eller sänkt hastighet. ”Luckorna” vid
de två viadukterna skulle behöva ett bullerstaket. Kan man ta massor från till
exempel Tornlyckan för att bygga bullervallar?
Kollektivtrafiken behöver bli bättre och lättare. Önskvärt med bättre förutsättningar
för arbetspendlare att jobba på bussen. Kan kommunen lobba för detta?
Cykelvägen mellan Höganäs och Gamla Lerberget behöver breddas, framförallt när
den närmar sig Höganäs (efter Berthas kiosk). Där måste cyklister och
gångtrafikanter samsas på en alldeles för smal gång- och cykelbana.
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ÖVRIGA TANKAR SOM LYFTES










Öka antalet kontaktytor till våra beslutsfattare och nya innovativa förslag för att
träffas. Bra med inbjudan till möten, likt dagens. Kombinera olika former av dialog
för att nå våra medborgare. Vid information/inbjudan, upplys medborgarna om var
i processen beslutet befinner sig; går det att påverka eller är beslutet redan taget?
Bra när medborgardialog har fasta punkter att utgå från.
Önskvärt med stopp på höjningar vad gäller till exempel sopor, vatten, städ
etcetera.
Kommunen behöver fler långsiktiga strategier, mer framtidsinriktat arbete och fler
visioner för framtiden.
Bjud in mer konkret till möten gällande detaljplaner – uppge adress och inte enbart
specifika nummer på detaljplanen.
Har kommunen tillräckligt med platser på korttidsboenden? Har antalet platser
minskat?
Biståndshandläggare missar ofta att informera om tandvård.
Pensionärsföreningar kan göra mer för att föra fram de äldres intressen, men det
kräver att de får mer ekonomiskt stöd.
Den starka blåsten vid höghuset, går det att göra något konstnärligt där för att få
bort blåsten? Eller något längs parkeringsplatsen? En ”konstnärlig mur”? Något
provisoriskt för att testa hur mycket som krävs för att hindra blåsten? Går det att
bygga ett hus på den nuvarande parkeringen bredvid höghuset? Kan man sätta en
vindmätare för att göra mätningar av hur mycket och hur ofta det egentligen blåser?
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