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Höstinformation 
Hösten har nu anlänt till Habo Ljung efter en otroligt fin sommar. Även denna 
vackra färgrika årstid dröjer sig kvar med milda temperaturer. De mystiska 
dimslöjorna drar in från havet och gömmer de hundratals fåglar som vilar ut på 
havet. Ja det är ett underbart samhälle vi bor i. låt oss vara rädda om det. 

Här kommer lite information efter bland annat kontakter med kommunen. 

 

LEKPLATSEN 

Kommunen ställer sig positivt till en komplettering av lekplatsen med 
lekredskap för lite äldre barn. De vill dock att vi ger förslag på detta, så vi vore 
tacksamma om ni ger oss tips att förmedla till kommunen, så får vi se om det 
ryms i budgeten. Kontakta någon i styrelsen. 

 

PARKERING I HABO LJUNG 

Det finns inga särskilda parkeringsregler för Habo Ljung. Allmänna regler gäller. 

Om ni fått orättmätiga böter skall ni överklaga hos polisen, ej kommunen. 

 

DETALJPLAN FÖR HABO LJUNG 

Den detaljplan som vi fick yttra oss över för 1½ år sedan vilar för tillfället p g a 
att man gör en ny analys av konsekvenser över översvämningsrisker, samt ett 
samråd med Länsstyrelsen, hur man skall hantera detta. Analysen beräknas 
vara klar denna månaden och därefter kan detaljplaneförslaget komma att 
revideras. Även de synpunkter som lämnats kommer att värderas och 
eventuellt beaktas. 

 

TRAFIKSITUATIONEN 

Vi känner ju en stor oro för den trafiksituation vi har med de risker som framför 
den alltför snabba trafiken ger. Vi har tagit upp frågan med kommunen. De 
samarbetar med polisen för att hitta lösningar. Nya mätningar kommer inom 
kort att göras och man tittar parallellt på möjligheten och nyttan att göra s k 
tätortsportaler vid infarterna till Habo Ljung.  Sträckan mellan norra och södra 
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delen är lång så någon ytterligare åtgärd kan nog behövas för att hålla 
hastigheterna på rimlig nivå. Vi bevakar denna frågan liksom övriga. 

 

ÖVRIGT 

Den lilla segelbåt som gick på grund i augusti och som vid stormen övergick till 
att bli vrak har nu plundrats och det ankare som höll henne (Bris) på plats är 
borta. Hon ligger dock stadigt på sidan på drygt halvmeters djup. Det lär väl 
vara en eventuell isvinter som kan flytta henne. Att räkna med att hon bärgas 
kan vi inte, då ingen vill betala. Vi har dock uppmanat kommunen att se till att 
utmärkning sker då skrovet kommer att vara osynligt. Detta för att minska 
risken för att vind- och kitesurfare skall komma vid skada vid deras 
hoppövningar. 

 

BRYGGAN 

Trapporna kom upp i år också, dock senare än normalt, det gick ju att ta ett 
dopp ända in i oktober även om man inte är vinterbadare. Föreningens 
badgosse som brukar ställa upp och hjälpa till med spade o våtdräkt i vattnet 
hade i år ersatts med en badflicka, Tanja Hoffmann, och klarade uppdraget 
med bravur. 

 

BUSSTIDER 

I Skånetrafikens nya tidsplan som börjar att gälla den 9 december så är 
morgonturen 7:51 framflyttad till 07:42. Detta för att möjliggöra det för bland 
annat områdets barn att kunna ta sig till skolorna i tid med buss. 

 

Vi i styrelsen uppskattar om ni hör av er angående vår verksamhet i Habo Ljung, 
kommer med förslag till aktiviteter mm.  

Ha en trevlig höst 

Mats Skällenäs 

Ordf 

 


