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Näringsliv, turism och service
Kapitlet Näringsliv, turism och service redogör 
för verksamheter och verksamhetsområden, jord- 
och skogsbruket, turist- och besöksnäringen samt 
kommunal och kommersiell service.

Verksamheter och 
verksamhetsområden
I Örkelljunga kommun finns många kreativa män-
niskor som tar initiativ och tillsammans skapar 
ett gott företagsklimat med flera olika typer av 
verksamheter representerade. Tyngdpunkten lig-
ger inom verkstadsindustri, kommunikation och 
handel. Näringslivet utgörs av livskraftiga och väl 
fungerande företag med flera branscher represen-
terade. Kommunens till 99 % utbyggda bredband 
gör att man kan samarbeta med hela världen från 
Örkelljunga kommun. De befintliga verksamheter-
na i kommunen är främst belägna i Örkelljungas 
och Skånes Fagerhults tätorter. Stora nya verksam-
hetsområden finns vid Skåneporten och vid trafik-
plats 73. 

Skåneportens verksamhetsområde. Foto Henrik Nilsson.

Det är viktigt att samverkan sker mellan högsko-
lor i regionen, Örkelljunga kommun och närings-
livets aktörer. Då kan specialistkunskaper knytas 
till kommunen och det goda näringslivsklimatet 
vidareutvecklas. En god kollektivtrafik är en vik-
tig faktor för att kunna locka rätt kompetens till 
företagen. Med en ännu effektivare och turtätare 
busstrafik och en järnväg med station i Örkelljunga 
tätort skulle kvalificerad arbetskraft från om-
kringliggande regioner bättre kunna attraheras till 
kommunen. 

Industrietablering i skogsbygden
Det kuperade landskapet gör att det kan vara svårt 
att tillgodose mycket ytkrävande verksamheter ef-
tersom de oftast kräver stor jämn yta för byggna-
der, transporter etc. Den utbredda skogsmarken 
innebär samtidigt möjlighet att placera in stora 
etableringar i landskapet så att befintlig bebyggel-
se och allmänna platser inte visuellt störs av nya 
etableringar.

Enstaka verksamheter som inte kräver skydds-
avstånd till boende och inte innebär omfattande 
transporter kan med fördel integreras vid förtät-
ning av de befintliga tätorterna och vid tätortsut-
byggnad. För att åstadkomma en hållbar centru-
mutveckling krävs t.ex. servicefunktioner och en 
livskraftig detalj- och livsmedelshandel. 

Verksamhetsområden innehållande miljöfar-
liga verksamheter, stora industribyggnader, sto-
ra lager och handelsbyggnader med skrymman-
de sällanköpsvaror är lämpligast att placera längs 
med väg E4, se även kap. Miljö, hälsa, säkerhet 
och sårbarhet. Vid Skåneporten och trafik-
plats 73 i anslutning till tätorterna Örkelljunga 
och Skånes Fagerhult finns redan etablerade verk-
samheter med god exponering och tillgänglighet. 
Efterfrågan finns på ny mark för verksamheter 
längs med väg E4 och i Örkelljunga tätort.

Verksamhetsområdet i Skånes Fagerhult, trafikplats 73.

Möjlighet till nya verksamhetsområden
I anslutning till den planerade tågstationen se 
kap. Infrastrukturer skulle verksamheter som 
t.ex. hotell, turistbyrå och restaurang kunna eta-
bleras som välkomnar resten av Sverige till Skåne 
och kontinenten till Sverige. Vid Skåneporten lig-
ger även det ur kultur- natur- och närrekreations-
synpunkt värdefulla Lärkesholmsområdet. 
Verksamhetsområdena nordöst om Skåneporten 
bör därför inte utökas utöver den gräns som den 
framtida järnvägsrälsen planeras utgöra och väg 
24 utgör mot Lärkesholmsområdet. Det vore spän-
nande om någon verksamhet som anknyter till 
Lärkesholms värden anlades här. 

I området sydväst om väg 24 finns dock inga stat-
liga, regionala eller i kommunens Naturvårdsplan 
markerade skyddsvärda områden. Området är 
dessutom lättillgängligt för transporter och där-
för möjligt och lämpligt att pröva för verksam-
hetsutbyggnad. Möjligheterna till ytterligare verk-
samhetsområden längs med väg E4 söder om 
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Skåneporten bör utredas. Detta skulle underlät-
tas om en ny av- och påfart i korsningen mellan 
väg E4 och Vedbyvägen kunde tillskapas, se kap. 
Örkelljunga tätort och Infrastruktur. Även möj-
ligheten till ett nytt verksamhetsområde strax 
norr om Eket kunna vara lämpligt att utreda vi-
dare, speciellt om en komplettering av trafikplats 
71 skulle kunna komma till stånd. Även ett område 
strax söder om Eket är tillgängligt från väg E4 och 
bör utredas för framtida verksamheter, se tätorts-
kap. Eket. Verksamhetsområdena längs med väg 
E4 ligger på rad och relativt nära tätorternas cen-
trum vilket är positivt för tillgängligheten till dem 
även med kollektivtrafik och cykel.

Även vid väg 24 strax norr om Örkelljunga tätort 
skulle ett nytt verksamhetsområde kunna tillska-
pas eftersom väg 24 ändå är en farligtgodsväg, in-
fartsväg till det befintliga Norra industriområdet 
och dessutom planeras att läggas om på ett ur be-
fintlig bostadsbebyggelsesynpunkt mer lämpligt 
sätt just här.

Nya verksamhetsområden bör inte etableras på an-
dra platser än längs farligt godsvägarna; väg E4 
och väg 24 då det finns en stor risk att tätortsut-
byggnadens och rekreations- och besöksnäringens 
utvecklingsmöjligheter, natur- och kulturområden 
etc annars begränsas pga barriäreffekt, bullerstör-
ningar, trafikfaror od, se vidare kap. Miljö, hälsa, 
säkerhet och sårbarhet. 

Bullriga, skrymmande, skyddskrävande verk-
samheter som nu ligger insprängda i bostadsom-
råden skulle med fördel kunna omlokaliseras till 
de nya mer exponerade industriområdena vid väg 
E4. Dessa verksamhetsområden bildar entré in-
till kommunens tätorter, därför krävs här höga 
krav på utformning, placering och plantering så att 
landskapsbilden skogsbygd inte går förlorad. 

Möjlighet till mindre, ej störande verksamheter 
som inte kräver skyddsavstånd kan däremot, 
med fördel, planeras in vid förtätning av befintlig 
bebyggelse och vid tätortsutbyggnad. 

Landsbygdens verksamheter
Örkelljunga har en positiv blandning av skog, åker 
och öppen mark. En levande, attraktiv lands-
bygd kräver livskraftiga verksamheter som inne-
bär att marken brukas men inte förbrukas. 

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Skogsmark 
som har betydelse för skogsnäringen ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett ratio-
nellt skogsbruk. 
Miljöbalken kap. 3 § 4

Ett levande och naturvårdsanpassat jord- och 
skogsbruk är av stor betydelse för att bevara och 
förstärka natur- och kulturvärdena i kommunen.

Jordbruksklass 1- 5
Skogsmarksklass 3

114

24

Skogsmarksklass 1
Skogsmarksklass 2

E4

Karta nr 32. Schematisk karta över den befintliga jord- och skogs-
bruksklassificeringen (1974).

Av kommunens totala areal är 12 % åker, 5 % be-
tesmark, 57 % skogsmark och resten övrig mark. 
Detta är betydligt större andel skog och avsevärt 
mindre andel åker än i resten av Skåne län. Ca 18 
% av befolkningen är direkt eller indirekt syssel-
satta inom jord- och skogsbruket (LRF 2007).

Högvärdig skogsmark
Nära hälften av kommunens skogsmark har klas-
sats som högvärdig, skogsmarksklass redovisas på 
en skala 1-3 där 1 är högsta värde, se karta nr 32. 
Genom sin stora areella utbredning utgör skogs-
marken ett mycket påtagligt inslag i landskapsbil-
den. I Örkelljunga kommun består skogsmarken 
idag mestadels av barrskog men även med inslag 
av lövskog t.ex. bok främst i de södra delarna av 
kommunen.

Skogsarbetare.
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Jordbruket är betydelsefullt 
Jordbruksklassen redovisas på en skala 1-10 där 
10 är högsta värde. Jordbruksmarken i kommu-
nen har relativt lågt värde (1-5), se karta nr 32. 
Jordbrukets värde för Örkelljunga kommun utgör 
istället dess positiva inverkan på landskapet, på 
landsbygden och på sysselsättningen. I skogsbyg-
den är jordbruket inte lika storskaligt och industri-
ellt som på slätten. Jordbruket med sina inslag av 
öppnare landskapsrum bidrar, i hela kommunen, 
till den attraktiva variationen mellan öppenhet 
och slutenhet i det annars  mestadels granbevuxna 
skogslandskapet. Kommunens Naturvårdsprogram 
tas fram i samarbete med kommunens markägare. 
Syftet med programmet är att inventera, lyfta fram 
och skydda natur- och kulturmiljöer  och på så sätt 
visa värdet med fortsatt aktivt jordbruk i kommu-
nen, se även kap. Värdefulla områden och miljöer. 

De som arbetar inom jordbruksnäringen börjar bli 
äldre och det finns farhågor att det inte kommer 
att finnas några efterträdare som brukar jorden 
då de inte orkar längre. Det är viktigt med avseen-
de på landskapets attraktionskraft och upplevelse-
stråkens framtida utveckling att jordbrukets utö-
vande långsiktigt finns kvar. Det kan därför också 
vara viktigt med möjlighet att komplettera med al-
ternativa verksamheter inom besöks- och rekrea-
tionsnäringarna t.ex. rid- och älgsafarin, fornmin-
nesvisningar, bed and breakfast o.s.v. 

Hästar på grönbete håller landskapet öppet.

Betesdjurhållning och hästgårdar
Djurhållning innebär öppningar i skogsbygden ge-
nom åkrar där foder odlas för gårdens djur, ännu 
attraktivare blir landskapet om djuren går ute och 
själva betar markerna. Förutom det varierade öpp-
nare landskap som betesmarkerna ger oss, bidrar 
dessa marker både med kulturhistoriska och biolo-
giska värden. 

Exempel på kulturhistoriska värden är läm-
ningar efter äldre tiders jordbruk som åker-
lyckor och odlingsrösen. De biologiska värde-
na hittas t.ex. i ängs- och hagmarksfloran och i 
ädellövträdbestånden.

Turism/besöksnäring/rekreation
Turism är en näring som har stora utvecklingsmöj-
ligheter i Örkelljunga kommun. Kommunens stora 
natur-, kultur- och vattenområden är attraktioner 
som kan utnyttjas ännu mer inom turistnäringen. 
Genom att t.ex. arbeta vidare med upplevelse-
stråk, se kap. Örkelljunga kommun m.fl.,  bör in-
tressen på landsbygden kunna utvecklas och beva-
ras på ett för kommunen positivt sätt. 

Bad vid Hjälmsjön.

Natur- och kulturområdena kan, på initiativ från 
och  i samarbete med markägarna, göras mer till-
gängliga genom sammanhängande cykel- och 
promenadstråk runt sjöar och åar och med fler 
ridleder, skidleder, badplatser, lämpliga övernatt-
ningsställen, matställen, cykel- och bilparkeringar 
etc. Kommunen underhåller två allmänna badplat-
ser (2007). Förutom dessa två finns det ca fem som 
underhålls av föreningar, samfälligheter e.dyl. 

Arbetet med upplevelsestråken kan sägas redan ha 
påbörjats i och med arbetet med kommunens na-
turvårdsprogram (klart 2008) vilket tas fram i 
samarbete med berörda markägare och där bl.a. 
fornminnen inventeras och lyfts fram i syfte att 
gagna besöksnäringen (se även kap. Värdefulla 
områden och miljöer). En möjlighet för de mark-
ägare som visar sig ha något spännande att visa 
upp. Upplevelsestråken knyts till redanbefintli-
ga stråk t.ex. Skåneleden och bör genom mel-
lankommunalt sammarbete även knytas till 
mer lokala stråk i grannkommunerna. Vissa de-
lar av upplevelsestråken skulle även kunna nås och 
upplevas per buss. Naturbussverksamhet är re-
dan i full gång (2007) i kommunerna runt Lund. 
Projektets syfte är att öka tillgängligheten till na-
tur- och rekreationsområden och sker i sammarbe-
te med Skånetrafiken och Region Skåne.



0 5 km

Örkelljunga

Åsljunga

Sk Fagerhult

Eket

Bibliotek
Förskola
Grundskola
Fritidsgård
Fritidshem
Gymnasieskola
Äldreboende
SoL Boende
Vårdcentral
Distriktsköterskemottag

Tockarp

Idrottsplats
Fotbollsplan
Idrottshall
Simhall
Tennisbanor
Squashhall
Elljusspår
Minigolf

44

Storstadspuls eller vildmarksliv
I Örkelljunga kommer man inom överskådlig fram-
tid inte att kunna uppleva storstadspuls. Istället 
kan kommunen erbjuda vildmarksliv och upplevel-
ser som t.ex. sinnesfrid, stillhet, mystik och 
frihet. 

Kanotpaddling på Hjelmsjön.

Vi blir alltmer stressade. Det finns mycket ny 
forskning kring grönområdenas betydelse för 
människors psykiska och fysiska hälsa. En halv-
timmes promenad i grön miljö sänker blodtrycket 

omedelbart, en effekt man inte får i en urban mil-
jö. Det är därför av stor betydelse med gröna upp-
levelsestråk i direkt anslutning till kommunens 
tätorter och goda kommunikationer mellan stor-
städerna och Örkelljunga kommun med sina res-
pektive attraktioner.

Marknadsföring av skogsbygden
Det är viktigt att bevara skogsbygdskaraktären 
men variationen med olika sorters lövskog, öppna 
ängs- och hagmarker. Möjlighet till utblickar mot 
vattendrag och sjöar från vägar och stigar behövs 
för att kommunens miljöer ska bli mer attraktiva, 
synliga och kända. Genom bra och intresseväckan-
de kartor och presentation på kommunens webb-
plats av t.ex. redovisning av badvattenkvaliteten 
kan de intressanta vatten-, kultur- och naturom-
rådena marknadsföras. En god skyltning till vär-
defulla områden är en bred samhällsangelägenhet.

Karta nr 33. Befintlig service; vård, skolor och idrottsanläggningar (Örkelljunga kommun 2007).
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Mötesplatser med övernattning
Konferensverksamheten i kommunen är utbredd 
och det är av stor betydelse att det finns ett brett 
utbud av samlingslokaler, mötesplatser och över-
nattningsställen. Dessutom finns här goda förut-
sättningar för att vidareutveckla besöksnäringen 
med t.ex. golf, sportflygning, trädäventyr (förflytta 
sig mellan trädgrenar på en vajer, även kallat hög-
höjdsbanor), gårdsbutiker, bed & breakfast, längd-
skidåkning, kulturevenemang, fornminnesguid-
ning, älgsafari, ridning, jakt, god mat, kropps- och 
själavård m.m.

Konferensanläggningen Åsljungagården uppförd 1960 efter 
ritningar av arkitekt, Arne Ljung, är uttagen som värdefull kultur-
miljö av Länsstyrelsen 2004 och presenteras i skriften 99 Skånska 
kulturmiljöer.

Kommunal och kommersiell service
Externa etableringar och stora köpcentra kon-
kurrerar med den lokala kommersiella servicen. 
Handeln i Örkelljunga tätort är fortfarande mång-
sidig och attraktiv för inpendling. Servicesektorn, 
både kommunal och kommersiell, är förhål-
landevis mycket god i huvudortens centrum.
Kommunens verksamhetsområden ligger, med 
några undantag, i utkanten av tätorterna i biltra-
fikorienterade lägen men kan även nås med cy-
kel och buss. För att inte konkurrera ut centrum-
handeln bör bara handel med tunga, skrymmande 
sällanköpsvaror tillåtas här. Ju större utbud av 
butiker och varor som ett handelsområde har de-
sto större marknadsområde och desto fler bilbur-
na kunder har det. Kunderna är villiga att åka en 
längre sträcka för att handla sällanköpsvaror jäm-
fört med dagligvaror. 

Service och centrumutveckling
Grundläggande service fordras för att en tätort ska 
ses som attraktiv. Det är viktigt att hålla en hög 
servicenivå i framtiden, då detta kan ge potenti-
al för nya bostadsområden. Om servicen sprids ut 
är det risk för att kvaliteten tunnas ut. Det behövs 
ett visst invånarunderlag för att en väl utvecklad 

service ska kunna upprätthållas i centrum. Därför 
bör servicen koncentreras till tätorterna längs det 
centrala utvecklingsstråket och till dessa tätorters 
centrala delar och en försiktig hållning råda när 
det gäller nybebyggelse utanför bebyggda områden 
som inte kan knytas till detta servicestråk. 

Vackert utformade centrum
Ett arbete med centrumutveckling har påbörjats i 
Örkelljunga och Skånes Fagerhult. Möjlighet finns 
att på sikt även förnya centrumen i de övriga tätor-
terna längs med ryggraden. 

Centrummiljöerna bör vara vackert utformade, 
väl sammanhållna och tillgängliga genom god kol-
lektivtrafik, gång- och cykelmöjligheter samt par-
keringsmöjligheter. I de större tätorterna bör ges 
möjlighet att etablera samlingslokaler, restaurang-
er, hotell, gym, butiker för detaljhandel och livs-
medel, kontor, teaterlokaler, biograf, föreningslo-
kaler etc., gärna lokaler som kan samutnyttjas.

Skola, vård och omsorg
Kommunen har en stark prioritering av kärnverk-
samheterna skola, vård och omsorg. Den kom-
munala servicen är väl utbyggd längs med det cen-
trala utvecklingsstråket. 

Fritidsgården Centrum i Örkelljunga.

Det finns (2007) grundskola i varje större ort Eket, 
Örkelljunga, Åsljunga, Skånes Fagerhult. Förutom 
detta finns det en grundskola i Tockarp. För de 
elever som inte bor invid dessa skolor finns det en 
en utbyggd skolskjutsorganisation. Skolans roll i 
samhället behöver stärkas och elevunderlaget be-
höver ligga i en nivå så att klasstorlekarna blir pe-
dagogiskt, socialt och ekonomiskt försvarbara. 

Hög kvalitet kommer att vara ett måste för att att-
rahera inflyttning av barnfamiljer till kommunen. 
Skolan behöver en tätort med kommunal servi-
ce och vice versa. En liten kommun behöver hålla 
hög kvalitet på den service som erbjuds och detta 
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underlättas av att servicen koncentreras till större 
enheter/orter. För att tillgodose en förväntad ökad 
efterfrågan på barnomsorg (ca 200 barn på 8 år, 
se kap. Befolkningsutveckling), måste förskoleka-
paciteten ha en beredskap att öka i förhållande till 
bostadsutbyggnadstakten.

Uterummet 
I Örkelljunga kommun finns det stora möjlighe-
ter till uteförskolor med naturen som klassrum. I 
framtiden kommer skolan och förskolan att ha sto-
ra behov av en närmiljö som bjuder upplevelser 
och lockar till kreativitet, utmaningar, nyfikenhet 
och fysiska aktiviteter. Lärmiljöer i uterum be-
hövs som alternativ till allt färdigt som barn och 
elever matas med. Detta bör iakttas i samband 
med vidare utredning om upplevelsestråken, kul-
turmiljöerna och landsbygdens utveckling.

Bokskog vid Hjelmsjön.

Upplevelsepedagogik
I huvudorten ligger Örkelljunga Utbildningscent-
rum med gymnasieskola och vuxenutbildning-
ar för de lite äldre eleverna. Det finns möjlighet att 
profilera och vidareutveckla utbildningscentrum 
som kommunens tydliga nav när det gäller utbild-
nings- och utvecklingsfrågor. Även här bör idéerna 
kring upplevelsestråken kunna bidra till både kun-
skapsinhämtning (historia, ekologi etc.) och till ut-
bildningar som stöder turist- och besöksnäringar-
na. se även kap. Värdefulla områden och miljöer.

Trafiksäker kommunikation
Trafiksäkerheten vid och till skolorna måste säker-
ställas för barn och ungdomar. Det ska vara lätt att 
ta sig mellan bostadsområdena och skolorna via 
gång- och cykelvägar. För att kunna erbjuda bra 
och säkra kommunikationsvägar och kommunika-
tioner till en rimlig kostnad bör permanentboendet 
koncentreras till ryggraden. 

För att boende i omkringliggande kommuner ska 
kunna ta sig till gymnasieskolan och andra läro-
platser längs kommunikationsstråket måste det 
ske en utbyggnad av kollektivtrafiken, se vidare 
kap. Infrastrukturer.

Skola och arkitektur
Det är viktigt att ta väl vara på de befintliga skol-
områdenas miljöer och byggnader. Markberedskap 
måste finnas, för möjligheten att bygga ut och ut-
veckla skollokalerna, runt de befintliga skol-
områdena, längs med kommunens centrala tät-
ortsutvecklingsstråk. Det måste även finnas 
markberedskap för att bygga ut idrottsverk-
samheten med bl.a. ytterligare en idrottshall i 
centralorten. 

Utbildningscentrum i Örkelljunga. 

För att skolorna ska behålla/utöka sin status i 
samhället och för att betona vikten av lärdom 
är det viktigt att skolområdena är väl genom-
tänkta och har en sammanhållen tydlig, kvalita-
tiv arkitektonisk utformning både gällande bygg-
naderna och skolgårdarna. Skolområdet runt 
Utbildningscentrum i Örkelljunga har fortfaran-
de en tydlig sammanhängande karaktär genom det 
röda teglet i fasaderna. 

Bokelundaskolan i Skånes Fagerhult.

Bokelundaskolan är väl sammanhållen genom sin 
välproportionerade, bevarade 50-talsarkitektur.  
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Trygghet för kommunens seniorer
Det finns ett stort behov av och intresse för senior-
boende i Örkelljunga tätort, nära service och kol-
lektivtrafik. I Skånes Fagerhult finns det lägen-
heter att tillgå (2007), men i framtiden kan det 
uppstå behov av lägenheter lämpliga för seniorbo-
ende även här. 

Solgården i Skånes Fagerhult.

Boende där äldre får hjälp och vård i vardagen 
finns på Tallgården och Södergården i Örkelljunga 
och Solgården i Skånes Fagerhult. Det finns mark-
reserv för utbyggnad för särskilt boende bredvid 
Tallgården. Det finns behov av psykiatriboende. 
Det bästa sättet att skapa detta är i befintliga bo-
stadshus t.ex. i lägenheterna runt ett gemensamt 
trapphus. 

Örkelljunga kommun har ett antal platser för funk-
tionshindrade, dock finns det ett behov av fler plat-
ser. Under 2007 tas lämpliga lösningar fram där 
respektive individ medverkar.  

Bostaden är varje individs eget ansvar och var-
je människa förväntas själv ändra sitt boende un-
der livet. Många planerar att flytta till en lämpli-
gare bostad att åldras i redan i 55-årsåldern. För 
att man ska kunna ta ansvar för sitt eget boende 
genom livets faser krävs att det finns en bostads-
marknad som erbjuder alternativ.

Kontakt och gemenskap
Trygghet och gemenskap främjas genom att efter-
sträva en närmiljö som uppmuntrar till kontakt 
och gemenskap. För att uppnå detta bör offentliga 
platser och byggnader utformas så att de blir vack-
ra och tillgängliga för alla. Det bör även finnas väl 
utbyggda kollektiva färdmedel samt olika kultur- 
och fritidsaktiviteter att tillgå. 

Seniorboende och boende för grupper med särskil-
da behov bör ligga centralt d.v.s. nära service och 
kollektivtrafik. Goda mötesplatser, såsom café-
er, fina torgbildningar och kommunikationer bör 
skapas i samarbete med kommunens invånare. 

Ett utmärkt exempel på goda mötesplatser är de 
värmebänkar, uppvärmda via fjärrvärme, som 
finns i Örkelljunga tätort. De är strategiskt place-
rade så att man ser vad som händer och har blivit 
naturliga samlingspunkter. 

Andra exempel på befintliga mötesplatser i 
kommunen är Vågenhuset och Södergården i 
Örkelljunga tätort och Kompishörnan i Skånes 
Fagerhult. Kommunens väntjänst utgår från och 
träffas i Vågenhuset. Huset besöks regelbun-
det av 3-6 väntjänstare. Vidare finns där loka-
ler för daglig verksamhet som är öppen för alla 
som vill besöka detta. Hit kommer 15-20 perso-
ner regelbundet för olika former av sociala ak-
tiviteter i samverkan med bl.a. Kompishörnan i 
Skånes Fagerhult. Öppen daglig verksamhet 
finns här även för psykiskt funktionshindrade. På 
Södergården finns en restaurang som bland an-
nat erbjuder lunch till kommunens pensionärer. 
Restaurangen har blivit en populär mötesplats för 
pensionärer som bor i eget boende och på det sär-
skilda boendet.

Föreningsliv 
Örkelljunga har ett rikt föreningsliv. Alla, obe-
roende av ålder eller kön, måste få möjlighet att 
odla sina intressen och utöva fysiska aktiviteter. 
Deltagandet i kommunens föreningsliv har en för-
hållandevis bra fördelning mellan pojkar och flick-
or. Vikt bör ändå läggas på att utmana de traditio-
nella könsmönstren och locka fler att engagera sig 
i samhällets föreningsliv. Det är också viktigt att 
alla kan känna sig trygga med att vistas ute i sam-
hället alla dygnets timmar varför belysning och 
bra vägar fram till fritidsaktiviteterna är myck-
et viktigt. Se även kap. Värdefulla områden och 
miljöer.

Tillgänglighet 
En god tillgänglighet är nödvändig för personer 
med funktionshinder, men främjar även övriga 
medborgare och besökare. Det ställs numera lag-
krav1 på att enkelt avhjälpta hinder mot till-
gänglighet och användbarhet ska undanröjas i så-
dana byggnader dit allmänheten har tillträde. 

Kravet gäller kommunen som ägare av offentli-
ga lokaler och platser som gator, torg, rekrea-
tionsområden och badstränder men också priva-
ta ägare av restauranger, affärslokaler, kiosker 
etc. Det rör sig om att avhjälpa olika typer av bris-
ter i den fysiska miljön t.ex. mindre nivåskillnader, 
kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, skylt-
ning, belysning, balansstöd etc. Boverket har tagit 
fram en broschyr Enkelt avhjälpta hinder2 som ger 
exempel på hur dessa hinder kan byggas bort.

1. Plan- och bygglagen 17 kap. 21 a §. 
2. Boverket. Enkelt avhjälpta hinder.
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UNDERRUBRIK

Karta nr 34. Kommunala ställningstaganden gällande Näringsliv, turism och service.

Ställningstaganden och konsekvenser
Karta nr 34 redovisar ställningstaganden för 
Näringsliv, turism och service. Alla ställnings-
taganden framgår inte tillräckligt tydligt på den-
na karta, se därför även under respektive tätorts-
kapitel, i övriga översiktliga strukturkapitel och i 
Sammanfattningen.

Ställningstaganden och konsekvenser beskrivs i 
text på nästa sida.
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Ställningstaganden Konsekvenser
Kommunen ska verka för Om ställningstagandena genomförs

att ryggraden vidareutvecklas som kommunens pulsåder för utveckling 
och utökning av service- industri- och handelsverksamheter.

att centrumutvecklingen i kommunens tätorters centrala delar, i första 
hand i huvudorten Örkelljunga och i Skånes Fagerhult, fortsätter med 
förtätning med vacker sammanhållen bebyggelse för lägenheter med 
god tillgänglighet, detaljhandel, utökad service, icke störande verksam-
heter och goda mötesplatser.

att pojkar/flickor, män och kvinnor ska ha lika möjlighet att utöva sina 
fritidsintressen , att traditionella pojk- och flickidrotter ska ha samma 
tillgång till lokaler och utbud och att tillgängligheten till fritidsaktivite-
terna ska vara god t ex genom belysning och bra gång- och cykelvägar.

kommer fler arbetstillfällen inom näringsliv, turism och service att 
skapas.

kommer tätorternas centrala delar att utvecklas och få fler besökare och 
boende, vilket innebär ett bättre utnyttjande av den befintliga servicen 
och möjlighet till utbyggnad och förbättrad service.

kommer handeln i de större tätorternas centrum att stärkas.

kommer skolor, arbetsplatser, rekreationsområden, turistattraktioner , 
fritidsaktiviteter m.m. att bli mer tillgängliga för alla människor.

kommer, med goda mötesplatser, möjlighet till socialt umgänge att öka.

kommer alla oavsett ålder eller kön att kunna utöva sina 
fritidsaktiviteter.

att omfattande, storskalig och skrymmande verksamhet samt sällanva-
ruhandel som kräver skyddsavstånd, transporter och stora parkerings-
ytor lokaliseras till verksamhetsområden längs med väg E4. 

att fortsatt verksamhetsutbyggnad vid trafikplats 73 i Skånes Fagerhult 
och vid trafikplats Skåneporten i Örkeljunga möjliggörs. 

att nya verksamhetsområden sydväst om väg 24 vid Skåneporten 
samt ett mindre verksamhetsområde invid väg 24 vid norra entrén till 
Örkelljunga tätort möjliggörs. 

att möjligheten till nya verksamhetsområden utreds vid Vedbyvägen/
väg E4 utanför Örkelljunga tätort, vid trafikplats 71 norr om Eket och vid 
trafikplats 70 söder om Eket.

kommer större verksamheter och skrymmande sällanvaruhandel att få 
fina transport-, expansions- och exponeringsmöjligheter vid väg E4. 

kommer det nya verksamhetsområdet vid Skåneporten längs med väg 
E4 att till viss del påverka natur- och friluftsområdet Lärkesholm.

kommer verksamheter som kräver skyddsavstånd att hamna till-
räckligt långt från boende men ändå nära arbetskraft, service och 
kollektivtrafik.

kommer nya trafiklösningar att behöva prövas vid korsningen 
Vedbyvägen/väg E4, vid trafikplats 71 och längs väg 24 vid norra entrén 
till Örkelljunga tätort. 

kommer det södra verksamhetsområdet i Eket att inverka på ett 
fornlämningsområde.

att driften i jord- och skogsbruket säkras och utformas med hänsyn till 
friluftslivets-, naturmiljöns- och kulturmiljöns intressen.

att avverkning vid nybyggnation genomförs med stor hänsyn till land-
skapsbilden och skogsbruket.

kommer den biologiska mångfalden att säkras i skogen.

kommer den för Skåne unika landskapsbilden, skogsbygden, att 
bevaras.

att turist-, rekreations- , utbildnings och besöksnäringarna (spa,  forn-
lämningsguidningar, ridsafari, naturupplevelser, trädäventyr, turist- och 
ekologiutbildningar m.m.) vidareutvecklas och utökas bl.a. genom att 
upplevelsestråk skapas som knyter samman landsbygdens värdefulla 
frilufts-, fiske-, bad-, mat-, övernattnings-, fornlämnings- och kulturmil-
jöer med tätorterna längs ryggraden. 

att upplevelsestråken vidareutvecklas och marknadsförs t.ex. genom 
kommunens hemsida, kartmaterial med fornlämningar, kultur- och 
naturmiljöer et.c. beskrivna och utmärkta och genom komplettering av 
infrastrukturen för att få sammanhängande vandringsleder, cykelvägar, 
ridleder, turistleder o.d. 

att kommunens sjöar görs mer tillgängliga genom fler möjligheter till 
utblickar ut över sjöarna och stråk till och runt sjöarna.

att ett gott och brett samarbete med markägare, intresseorganisa-
tioner, olika kommunala nämnder, näringsliv, länsstyrelsen, Region 
Skåne, Skogsstyrelsen, LRF o.s.v.  eftersträvas vid arbetet med 
upplevelsestråken.

kommer utvecklingen på landsbygden att främjas.

kommer kommunens attraktionskraft ytterligare att förbättras och 
kommunen bli mer känd. 

kommer skolan och förskolan att kunna erbjuda ännu kreativare och 
upplevelserikare utbildningar och utbildningsmiljöer.

kommer fler näringsidkare, invånare, besökare och turister att lockas till 
kommunen.

att ett tillgänglighetsprogram tas fram och genomförs senast år 2010. kommer kommunen  bli mer tillgänglig för invånare och besökare och 
plan- och bygglagen att uppfyllas. 
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