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Turist- & besöksnäring 
 
EngelholmsPartiet kommer att satsa mycket på turist- och besöksnäringen i 
hela Ängelholms Kommun. Vi ser den enorma potential som finns i detta och 
den handlingsplan som gjorts kommer vi att se till att den följs. 
 
Turist- och besöksnäringen ska stimuleras ytterligare och Ängelholms kommuns 
värde ska marknadsföras - som en attraktiv boende-, verksamhets- och turistort, 
både nationellt och internationellt. Det ger aktivitet året om i alla våra kommundelar. 
Vi kommer att vara positiva till planer på t.ex. hotell- och konferensanläggningar samt 
sådant som i övrigt förstärker kommunens möjligheter att utveckla turist- och 
besöksnäringen. 
 
EngelholmsPartiet kommer därför att verka för: 

 Att den plan för turist- & besöksnäringen, som beslutats, ska följas 
 

 Att Ängelholms Näringsliv får fortsatta resurser att driva turistbyrå 
 

 Att vandrings-, cykel- och kanotleder etc. upprustas och håller hög standard. 
 

 Att offentliga toaletter hålls öppna året runt 
 

 Att våra sjöar och vattendrag inkl. bryggor etc. underhålls 
 

 Att det satsas på fritidsfiske i våra vatten 
 

 Att Rönne å-projektet fullföljs 
 

 Att en stor och hållbar Turistbrygga byggs vid Klitterhus 
 

 Att ett kallbadhus uppförs 
 

 Att ett Marint Center – inkl. ev. erosionsavdelning – uppförs och drivs. 
Placeringen bör vara i närheten av hamnen i Skälderviken alt. vid Rönne å 

 

 Att det fortsätter satsas på Hembygdsparken 
 

 Att det möjliggörs att ett Café ed. kan uppföras vid Rönnevik 
 

 Att våra elitlag får goda förutsättningar, så att de kan ha en verksamhet som 
attraherar publik från andra kommuner, hela landet och även internationellt, att 
komma till Ängelholm 
 

 Att stimulera och stödja fler kultur- och andra publika evenemang – både stora 
och mindre, t.ex. konserter, mässor o.d. Även arrangemang med lokal prägel 
som vis-aftnar, föreläsningar etc. 

 

 Att alla fördelar i hela vår kommun – i alla olika delar – lyfts fram och tillvaratas 
 
 

 


