Sammanfattning av diskussionsfrågorna från
Kraftsamlingsmötet på Lindab arena 3/10 2012.
Efter Rudolf Antonis föreläsning ”Den attraktiva staden” diskuterades två
frågor i grupper om 6-8 personer som knöt an till föreläsningen. Nedanstående
är en sammanfattning av de enskilda gruppernas skriftliga svar. Det fanns
likheter i en del svar och vi har i dessa fall valt att sammanfatta flera gruppers
svar i ett.

1. Är Ängelholms kommun lika attraktivt för alla målgrupper och bör vi
vara det?
Nästan samtliga grupper nämnde ungdomar som den grupp Ängelholm inte är
tillräckligt attraktivt för. Övriga kommentarer:
- För ungdomar saknas bostäder, jobb, utbud.
- Ej attraktivt för invandrare.
- Ungdomar känner ingen dragningskraft socialt, kulturellt, aktiviteter, kvällsliv,
avsaknad av högskola.
- Bör inte satsa lika mycket på de unga vuxna. Fokus på nybildade familjer bör
stärkas.
- Typiska ängelholmare är ….? ”Småborgerliga”.
- Försöka locka hit unga vuxna och barnfamiljer. Det är Ängelholm i sig som ska
göra att man vill bo här.
- Ha ambitionen att vara attraktiv för alla målgrupper.
- Vi attraherar för många äldre.

Om ni i diskussionen ser styrkor, hur behåller/utvecklar vi dessa?
Om ni i diskussionen ser svagheter, hur löser vi dem?

Styrkor
-

Infrastrukturen
Trygg kommun
Tillgång till mycket natur
Idrotten
Geografisk placering
Kommunikationer
Idrottsklubbar
Naturen
Fysisk miljö

-

Läget
Inte så stora problem
jämfört med storstäderna
Trevligt bemötande
Orörd miljö
Möjlighet till utbyggnad av
studentboende
Närhet till skog och hav

-

Bra kommunikationer med
tågstation, E6, flygplats

-

Ökad inflyttning
Rikt föreningsliv

-

Obalans i demografi
Vi ser inte havet
Kulturutbudet
Saknas ”ungdomsråd”
Kulturutbudet
Kvällsliv
Mötesplatser ute/inne
Brist på mångfald
Åns utnyttjande
För dyrt boende
Öppna staden mot havet
Förädla Kronoskog, Rönne å
och stranden
Utveckla kulturen

Svagheter
-

-

-

Småstadsmentalitet?
Rädda för förändringar
Allt ska vara som det alltid
varit
Hög medelålder
Saknar arbetsplatser för
ungdomar
med begr. utbildning.
Högre
ungdomsarbetslöshet än
rikssnittet.
Attraherar äldre
Äldres syn på stan
Avsaknad utbildning,
yrkesskolor

-

2. Är invånarna goda ambassadörer och hur fungerar
bemötandet?
-

Bra!
Vänliga, gott bemötande
Vänlig stad men ej inbjudande
Pratar väl om havet och skogen samt närheten till mycket
Negativt ang. stadens utbud. Mycket ”jippon” i förhållande till vardagens
utbud.
Kan uppfattas som ”konservativa” men trevligt och positivt bemötande.
Tycker om Ängelholm, men svårt att förmedla det.
Vi själva tycker att vi är bra men folk/nyinflyttade tycker att nätverken är
slutna. Det är svårt att komma in i grupper.
Ja, i stort. Visar stolthet över sin stad. Dock är servicenivån något låg inom
handels och servicenäringen.
Ej så flexibel inställning.
Lokalpressen något för negativ i sin rapportering.
Ja, men tråkiga skriverier. Negativ ton i ex. insändare.
Positivt bemötande.
Goda ambassadörer men kan bli bättre.
Bättre uteliv – mer som lockar i utelivet.

-

Talar väl om Ängelholm.
Stolt över sin stad.
Satsa på taxi och resecenter, busschaufförer.

Om ni i diskussionen ser styrkor, hur behåller/utvecklar vi dessa?
Om ni i diskussionen ser svagheter, hur löser vi dem?

Styrkor
-

Storleken
Välkomnande
Stoltheten
Lojala
Energi i staden
Framtidstro
Läget
”Lilla Paris”
Stadsbutikerna, personliga.
Tolerans via idrott
Broar, mycket blommor
Hembygdsparken
Rögle

-

-

Havsbaden
Nära till allt (Helsingborg)
Om Klippanvägens
förlängning blir byggd –
lättare ta sig till havet.
Bra
småföretagsklimat/entrepr
enörskap

Svagheter
-

Intoleranta
Kulturutbudet kan
förbättras
Dansställen
Mötesplats för sökande
singlar
Långsamma beslut
Gnälligheten

-

Ev. för liten stad
Ytligt
Kan marknadsföra
Havsbaden bättre
Lätt att ta sig härifrån
Landsbygdskommunikation
kan bli bättre

