BOSTADSFÖRSÖRJNINGSPLAN 2016-2019
ÄNGELHOLMS KOMMUN

Kommunens aktuella bostadsbestånd
För att möjliggöra för tillväxtmålet om
400 inflyttare ska kommunen ha en
planberedskap på 250 bostäder årligen.
Enligt uppgifter från SCB byggdes 17
småhus och 179 bostäder i flerbostadshus i Ängelholms kommun under 2014.

Befolkningsutveckling
Målet är att Ängelholms kommun ska
växa med 1 % per år, d v s cirka 400
personer per år. År 2014 ökade folkmängden med drygt 360 personer i
kommunen.

ÄNGELHOLMS KOMMUN
Småhus
Flerbostadshus
Övriga hus
Specialbostäder
Totalt
Småhus

10 976
7 370
200
473
19 019
Flerbostadshus

Totalt
36 %
51 %
13 %

www.engelholm.se/Bygga-bo-miljö/Bostader

TECKENFÖRKLARING
Hyresrätt
Bostadsrätt
Äganderätt

I kommunen finns idag ett stort antal outnyttjade byggrätter, 1 600 potentiella bostäder
ryms inom redan befintliga detaljplaner. I hela
Ängelholms kommun pågår för närvarande
detaljplanering av ca 1 200 bostäder.

EN HÅLLBAR BOSTADSFÖRSÖRJNING

Hushålla med marken
I centralorten och i de större tätorterna
ska en förtätning ske. Det kommer bidra
till en mer effektivt energi- och resursutnyttjande. Det skapar också närhet och
möjlighet till interaktion. Åkermarken ska värnas i så långt som är möjligt.

Goda bostadsmiljöer
Ett miljöanpassat byggande eftersträvas.
Bostadsnära grönområden ska bidra till en
bättre folkhälsa. En god utemiljö ska skapas. En god gestalning och konstverk bidrar
till att göra kommunen attraktiv. Tillgång
till skola och förskolor likaså.

Bostäder kollektivtrafiknära
Ny bebyggelse ska i huvudsak lokaliseras
i kollektivtrafik- och stationsnära lägen.
Satsningar ska ske för att färbättra
kollektivtrafik samt gång- och cykelvägarna i kommunen. En stor utbyggnad av
VA-nätet pågår.

Bostäder åt alla
Kommunen ska vara en plats där det finns
plats för alla, genom att skapa boenden
inom alla boendekatogorier. Samverkan
med berörda, medborardialoger och god
service till medborgare är en viktig uppgifter för kommunen.

En blandad bebyggelse
För att möta olika gruppers behov ska
olika typer av bostäder, storlekar och
upplåtelseformer främjas, framförallt
hyresrätter. Satsningar på unga krävs för
att möta den demografiska utmaning
Ängelholms kommun står inför.

Nyttja det regionala sammanhanget

Framtida större utbyggnadsområden
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Kommunen utgör en del av omvärlden.
Arbets- och bostadsmarknaderna hänger
ihop över kommungränserna. Vardagspendling kopplar ihop kommunerna. Kommunen
ska forsätta samverka i familjen Helsingborg och delta i Skånskt bostadsnätverk.

