Idé lista (konkreta fö rslag på å tgä rder)
Ej beslutade åtgärder, 2020-02-26

Centrumutveckling och näringsliv
•

Aktivitetshus med bowlingbanor och möjlighet till andra kulturarrangemang i
centrum.

•

Starta upp en företagargrupp på Vallås.

•

Anordna en festival.

Hälsa och livskvalitet
•

Parkområdena behöver skötas ofta med bland annat tät gräsklippning, fler grillplatser och
mötesplatser med bord och bänkar i centrala parken och parkområdet bakom skolan.
Teknik- och fritidsförvaltningen är utförare i samråd med föräldraföreningen och andra
grupper på Vallås.

• Inventering, bedömning av behov och äska pengar
•

Planera och genomföra ett café i centrum.

•

Skridskobana/innebandyrink (säsongsbetonat) på Vallås

•

Iordningställande av motionsspåret längs Nissan (nedanför halkbanan) hela vägen
till kärleksstigen, Sperlingsholm.

•

Främja god psykosocial miljö genom förvaltningsöverskridande samarbete,
tillexempel nätverksgrupper. (Otydlig formulering, vad menas?)

•

Kartlägga stadsdelens kulturella resurser genom metoden ”Culture planning” och
förstärka den kulturella infrastrukturen utifrån vad kartläggningen visar.

•

Arbeta strukturerat med trygghetsfrågor genom att t ex genomföra trygghetsvandringar,
där belysningen i området ses över och trygga (upplysta) stråk markeras och
marknadsförs på Vallås. Kompletterad belysning längs bussgatan så att denna
sträckning kan användas för rekreation och motion.

Bra start och skola
•

Modernisera Vallåsskolan så att den möter upp till dagens behov. Se till att barnen i skolan är
säkra även under byggperioden.

•

Fritidsgården behöver vända sig till även yngre åldrar.

•

Bygga en förbindelse mellan skolparken och den centrala parken för gående och
cyklande. Öppna förskolan ska få bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

•

Bygga en parkour-park i anslutning till fritidsgården.

•

En mötesplats utomhus för ungdomar som de själva varit med och utformat, gärna vid
fritidsgården i samarbete med kommunen (teknik- och fritid eller fastighetskontoret?)
Utveckla och samordna samhällsfunktioner i samarbete med skolan som ett led i att stärka

•

skolans möjligheter att ta hand om nyanlända och skapa en god psykosocialmiljö för alla
elever på skolan. Intern fråga för barn- och utbildningsförvaltningen?
Delta i projekt som främjar god psykosocial miljö och integration till exempel

•

”klassmorfar”, ”Skolan mitt i byn” och förstärkning av resurser till skolans befintliga
förberedelseklassverksamhet.
Samverkan kring barn- och unga- tidiga insatser. Ökade resurser till barn-

•

och ungdomsförvaltningen för att öka kvalificerad personaltäthet.

Boende, miljö & trafik
•

Byvägen mellan Kornhillsvägen och Rv 25 kommer att få stora
problem. Förändra korsningen väg 25/Nordalavägen så att
framkomligheten blir bättre i samarbete med
trafikverket/kommunen.

•

Ökad belysning i viadukter.

•

Parkområdet vid Kornhillsvägen/Mineralvägen bör rustas
upp. Förbud mot tung trafik på Kornhillsvägen.

•

Möte med Hallandstrafiken för att diskutera möjligheten till en busslinje mellan Vallås
centrum och Östra stranden under sommarhalvåret samt genomföra en översyn av
borttagna busshållplatser(bland annat vid ålderdomshemmet)/otrygga busshållplatser.

• Den yttre miljön ska berikas med fler konstupplevelser, såväl fasta installationer som
tillfälliga.

Integration och delaktighet
•

Genomföra aktiviteter som till exempel kreativ framtidsverkstad med jämna mellanrum.
Olika huvudaktörer tillsammans

•

Skapa flera plattformar för samverkan mellan olika aktörer eventuellt genom ett nätverk
på Vallås.

•

Öppenhet och erfarenhetsutbyten mellan andra områden i Halmstad, till exempel borde
andra grupper som också arbetar med utvecklingsprogram träffas emellanåt.

•

Skapa gemensamma aktiviteter som leder till ”naturliga möten”, till exempel genom kultur
och idrott.

•

Nätverka mellan olika inblandade aktörer som samarbetar med fokus på integration.
Mötesplatser till exempel biblioteket, hur kan vi använda/utveckla befintliga
mötesplatser.

