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Näringsliv/
service

Beskrivning
• Skogsbruk
• Små jordbruksföretag
• Sågverk
• Kaféer, småbutiker, gårdsbutiker
• Konsulter, marknadsförare etc.
• Hästsportanläggningar, hästklinik m.m
• Hotell och restauranger, vandrarhem
• Hembygdsgårdar
• Camping
• Bo på lantgård
• Bibliotek
• Banker, post

Näringsutvecklingen är på väg mot en över-
gång från det traditionella industrisamhället do-
minerat av de klassiska produktionsfaktorerna,
kapital, energi, arbete och mark till ett samhälle
uppbyggt på de s.k. K-faktorerna d.v.s. ny kun-
skap som utvecklas genom kreativ verksamhet,

kunskap genom ökad utbildning, kommunika-
tionskapacitet samt konst och kultur. Utveck-
lingstendenserna inom näringslivet går mot en
ökning av olika typer av serviceföretag. Efter-
frågan på service och rekreation kommer att spela
en mycket stor roll i morgondagens samhälle.

Tillgång till service och matställen finns
främst i de större samhällena, Åstorp, Billesholm,
Kågeröd, Röstånga och Ljungbyhed runt åsen.
På åsen är servicen utbyggd främst i Stenestad,
dock saknas matställen. Caféer finns i Stenestad,
Lotta på Åsen och i närheten av Kågeröd.

Vandrarhem och övernattningsrum finns i
Skäralid/Allarp och i Röstånga hittar man hotell
och vandrarhem. I Åstorp finns hotell och en
stugby och på åsen kan man övernatta i vind-
skydd.

Enklare övernattningsmöjlighet saknas alltså
på åsen och på den västra sidan av åsen.

Inom de närmsta åren planeras vandrarhem
att etableras runt och på åsen.
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Analys
hot/möjligheter
En alltför frikostig syn på nya etableringar kan
innebära en överexploatering av åsen.
Fler människor innebär fler bilar och därmed mer
avgaser och buller.
Natur- och kulturmiljöerna och den känsliga
landskapsbilden försämras.
Den ekologiska utvecklingen äventyras.
Åsens attraktionskraft minskar på sikt.

Söderåsen med omgivningar har goda förut-
sättningar att bli en bas för företag inom speci-
ellt service, informations- och kunskapsområdet.
En avstressande och kreativ miljö är mycket in-
tressant för många företag.

Åsen kan bli en levande bygd med lämpliga
nyetableringar och en bättre utbyggd service.

Antalet arbetstillfällen ökar.

Nationella miljökvalitetsmål
Alla miljökvalitetsmålen berör näringsliv och ser-
vice.

Ställningstagande
Förslag till åtgärder
En positiv och aktiv styrning av
näringslivs- och serviceanläggningar
där hänsyn till naturen och en hållbar
utveckling är grundläggande.

Med detta som utgångspunkt är föl-
jande prioriterat:
••••• utveckla besöksnäringen
• ta fram ett marknadsföringsprogram

• öka möjligheterna till övernattning, t.ex.
”bo på lantgård”

• öka antalet gårdsbutiker och matställen

• förbättra skyltning och markering av
stigar och leder.

• utveckla p-platser, toaletter, grillplatser vid
strövstigar o dyl.

• satsa på bättre kollektivtrafik

Kommunernas avdelningar för näringslivs-
utveckling och turism samt miljö- och byggnads-
nämnderna verkar för att dessa åtgärder genom-
förs, i samarbete med lokala näringsidkare,
markägare och andra  berörda myndigheter som
Vägverket  m fl.


