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Bilaga ”Övriga synpunkter och idéer”

Övriga synpunkter och idéer
Sist i enkäten fanns möjlighet att ange ett så kallat fritt svar där övriga synpunkter och idéer
kunde beskrivas. Här följer de svar som angavs.

Övriga synpunkter och idéer
När ekonomin blir bättre så kanske man har råd att delta i något som kan vara av intresse.
Viktigt med våra insjöar i kommunen. Värna om alla även de små de é ju smultronställen o platser som ger energi för
stora o små. Jag tänker speciellt på Sjömellets badplats där det nu inte skulle ses över av kommunen, synd o ledsamt
då det faktiskt är väldigt mycke folk som hittat dit.
Utegym i hästveda och bättre kommunikation med händelser så man kan ta sig dit. Satsa på föreningarna så barnen
kan tidigt lära sig att motion är bra!
Då det inte går att bada i Finjasjön borde det finnas ett bra friluftsbad i Hässleholm!
Önskar friluftsbad i Hässleholms centrum.
Bygg friluftsbad i Tyringe. Projektering är långsam i kommunen t ex vid skogning & gallring röjs det inte upp efter.
Badbrygga vid Finjasjön.
Förbättra det som redan finns och utveckla det. Där finns mycket potential!
All rörelse är av godo.
Jag går på yoga på Stralsund 2 ggr i veckan.
Cykelvägar längs landsvägar borde vara prioritet! Känner det själv när jag cyklar på 24:an. Men! Ser galet många
människor som cyklar där! (ibland känns det med livet som insats). Uppmärkta cykelrundor i kommunen vore fint!
Cykelvägar o mindre trafikerade utmärkt om bara asfalt eller om grus ingår... Tack för frågan!!
Alla kan inte vara bosatta i Hässleholm, vi måste tillgodose behoven även ute i byarna. Önskvärt är att alla småbyarna
haft det som Tyringe t ex. med en rik bank och en eldsjäl som Eje Johansson.
Sösdala är bra, känner dock oro över att vi inte får ha badet kvar.
Önskvärt att inte ALLA resurser går åt till tätorterna. Någon eller några aktiviteter bör läggas i varje mindre samhälle. T
ex stor sporthall för olika idrotter i t ex Sösdala eller Bjärnum.
Ingen fråga berör oss som har hund/jobbar med hund. Vad blev det av hundrådet och hundrastplatser inne i
Hässleholm? Alla kan inte ta sig till Hovdalahägnet.
En ny badanläggning i Hässlehplm med en 50-m-bassäng, gärna både inne och ute. Titta på Borås och Hörby. I övrigt
fritidsaktiviteter är oerhört viktigt för samtliga, men framförallt för ungdomar.
Cykelväg mellan Stoby-Knislinge.
Behov av uppfräschning av Finjasjöns badplatser & Qupoden.
Bygg ny simhall med 50 m bana mm. lägg den på Österås IP. Där finns möjlighet till parkering, centralt, olika
idrottsaktiviteter samlade. Gör om Q-polen till kraftsportanläggning, ex brottning, gym, handboll mm.
Det finns i Hässleholms kommun, simhallar, träningslokaler en tendens till åldersdiskriminering. T ex "man ska enbart
vara tacksam över att få träna". Tyvärr är det flera anläggningar som styrs av personalen.
Är över 75 år. Svaren som jag ser det är fullt aktiv dagligen på annat håll, därav svaren. Hade jag bara varit i Hlm och
kanske lite yngre hade svaren varit annorlunda. Man kan ju inte vara på alla platser samtidigt.
Fler hundrastgårdar. Jag vet att det inte är kommunen som har den på guldkosten, men med alla hundar i Ljungdala
området hade det varit kul, eller någon annanstans i HLM. <3
Glöm inte landsbygden, vi finns också och betalar vår skatt.
Saknar ute"gym" i orterna utanför tätorten. Behöver inte vara några avanserade. T ex en båge för armgång, någon
bänk, balansgång, en repklätter"vägg" (tittat lite på helsingborg). Stockar att lyfta. Med fördel i närheten av
idrottsplaatserna eller skolan.
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Jag är nyinflyttad pensionär vilket påverkat mina svar.
Saknar min fiber från Bredbandsbolaget!!!!
Jag tycker det är viktigt att kommunen värnar om kyrkorna och kyrkornas verksamhet nu när samhället blivit så
pluralistiskt och bevakar det som sker inom andra religioners verksamheter.
Önskar satsning på andra typer av fiske & inte endast spinnfiske. Önskar att ryttare ska känna sig med trygga i trafiken,
varningsskyltar vid hästområden t ex.
Behövs en ytterligare idrottshall i Vinslöv då det inte finns tider för alla träningsgrupper i tillräcklig omfattning.
Som förälder till barn i 0-5 års ålder tycker jag det saknas fritidsaktiviteter att göra tillsammans med barnen. Vi åker
alltid till annan kommun för att hitta aktiviteter för hela familjen. Finns dock tillfälliga arrangemang för hela familjen
men inte så mycket "stående" för så små barn
Bor mitt ute i naturen, har bra träningsmöjligheter när som helst (tiden). Behöver bara åka iväg 1-3 ggr/vecka.
Med försämrad hälsa i samband med högre ålder får man göra avsteg från många fritidsaktiviteter. Jag är f.d.
Friidrottare, röda kors ledare, bowlare, ungdoms-bowlingsledare. Numera pensionär med hund o daglig motion. Stor
trädgård, vilket ger bra arbete.
Bygg ett nytt Bad för inomhusbassäng o utomhusbassäng.
Hoppas det finns något av detta är till freds för er på grund av annat intresse som inte finns, så hoppas man att barn
och ungdom får det dom behöver.
Till alla hundägare! "Ta upp skiten"
Öka kvaliten på den ända ridskolan kommunen har då dem har för lite pengar för ge god standar till hästarna samtidigt
lära ut till sina elever. Göra det mer tydligt vikla förenigar/sporter/politiska förenigar som finns i kommunen. Låta
ridbanan som ska rivas i Stoby stå kvar! på alla vi småstallare rider på den. svårt att hitta någon annanstans att rida
med alla sorters hästar.
Fribiljett till bad, skicka inte jag tål inte klor. Vattnet i "baden" är mycket klorerade.
Jag tycker att Hässleholm är fantastiskt med ett stort utbud av aktiviteter för alla åldrar. En golfbana i staden är också
unikt.
Satsa på Österås och Qpoolen.
Fixa ett äventyrsbad för att locka turism och för kommunens invånare. Självklart ska det med fungerar för
tävlingsimmningen Qpoolen är ett skämt. Stort plus för utökning o uppmärkning av vandringslederna i kommunen.
Anser att ett friluftsbad vid Qpoolen eller någonstans i stan hade varit ypperligt för alla barnfamiljer/ungdomar att se
till att Finjasjön är badbar.
Varför bygger ni inte en travbana där ni fällde skog för 30 miljoner. Passar perfekt.
Vill gärna ha ett ordentligt utegym. Vill gärna ha en hinderbana utomhus.
Friluftsbad har jag och mina nära o kära önskat sen jag flyttade hit. Finns inget ställe att bada på om somrarna.
Har önskemål om att kunna spela mot tennisplanket vid Djupadalsparken. Tyvärr har det varit glasbitar och
hundbajspåsar där varför jag tappade intresse att spela där. Man borde få kunna använda fotbollsplanen vid
brandstationen utan att behöva ringa och boka tid. Jag hade mycket gärna använt fotboll i min ensamhet men avstått
pga det byråkratiska. Självklart hade jag lämnat planen om brandmän behöver den. plan vid Österås idrottsplats är
besvärlig att utnyttja om man är ensam utövare. fr min del vill jag inte vara aninym avseende denna enkät. Eftersom
jag inte utnyttjar simhall eller friluftsbad återsändes biljetten. MVH NN Mobilnr xxx.
På min fritid är jag aktiv i en fri teatergrupp i Krstd. Alternativet drama/teater saknas att fylla i. Önskar satsning på
drama/teater.
Friluftsbad i Hässleholm! Inomhusbad i Hlm stad, fräscht.
Då jag besöker badhuset varje vecka och under en månadstid var det mer eller mindre strul med ångbastun,
bubbelpool, kallpolen som varit avstängda. Nog borde sådant kunnat lagats snarast. Man betalar ju fullt pris!
Tycker gymnastiken är för dåligt representerad i hässleholms kommun. Tycker att kommunen bör gå ut med bidrag till
underrepresenterade föreningar.
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Bättre handikappanpassning med stora toaletter, brits och lift i badhus och på övriga ställen.
Enkäten har helt missat hundsporten. Agilityverksamheten är stor i kommunen, som drivs under svåra förhållanden
(särskilt ekonomiska) eftersom sporten inte är upptagen i Riksidrottsförbundet och därför missar bidrag och
subventionerade lokalhyror.
Skjutbanor Strövområden m. fågelliv Fiske Jakt Bevarande av naturområden
Glöm inte bort småbyarna och kransorterna och deras behov av anläggningar.
Har varit sopor o nedskräpat vid grillplatserna på Hässleholmsgården vid flera tillfällen i år.
Nr 1 Cykelväg Vittsjö-Markaryd Nr 2 Cykelväg Bjärnum-Hässleholm
Har egen firma, så tid saknas. Har varit mycket mer aktiv & involverad innan. Får träning genom jobbet som
byggnadssnickare. Skulle vilja bowla mycket mer. Men som det sköts på Tyrs Hov numera - går det inte. Det är bara
öppet när normalt folk arbetar. Ex= lör & söndagar alltid stängt.
Kommunen borde satsa mer på vår uteskyttebana. Så våra skytteföreningar får tillgång till den!
Simhallen i Hässleholm är under all kritik, då jämför jag med Bjärnum och Halmstad bl.a. - dit vill man gå - inte till
Qpoolen!
Uppmärkta spår för mountainbike så att vi alla kan få glädje av vår fina natur och området kring tex. Hovdala.
Ett utegym vid Ljungdala koloniområde är önskvärt. Utegym bör kompletteras med lite tyngre redskap för
muskelträning, idag är de bara för rörlighet. Saknar en översiktskarta vid Hovdala slott/hemsidan över alla fina slingor i
det området.
– Fler lokala vandringsleder centralt i Hässleholm och/eller Hässleholmsgården. – Utegymmet i parken vid sjukhuset ör
bra. De andra är skräp. – Behåll badhuset Qpoolen med sitt centrala läge! – Jag skulle verkligen, verkligen vilja dansa
afrodans.
Ha bra belysninig på slingorna på HLM-gården, så man vågar gå där även på vinterhalvåret, även om man har flera som
deltar i motionsrundan. Fler soptunnor vid badplatser.
Tycker att kommunen borde göra sig mer trovärdig. Man tror inte på projekten förrän dom verkligen är färdiga.
Satsa mer på aktiviteter för barn, speciellt under 7 år. Dans, rörelse, gymnastik. Ute i småorterna, inte bara i
Hässleholm!
Bygg ett nytt badhus som går att använda. Min dotter har vid flera tillfällen fått lämna simundervisningen för badhuset
har fått stänga.
Gång- och cykelvägar måste byggas ut. Framförallt i nya bya bostadsområde i stadens ytterområde. Hassellunden,
byggdes för 10 år sedan, detta område har kommunen "glömt", det är skamligt att inget händer med bättre
möjligheter att cykla mot centrum.
Fler anläggningar för hundaktiviteter önskas
Viktigt med aktiviteter riktade till ungdomar och vuxna, speciellt för integration! Även av yttersta vikt att vi får ett
fungerande, fräscht badhus i Hässleholm. Det lockar folk, barnfamiljer m.fl. till vår kommun och främjar även på andra
sätt! Ta vara på vår hembygdspark, volontärer el. andra bör se till att det är lugnt & fridfullt så att alla kan utnyttja den!
Nu har jag svarat för mig själv men jag är (kroniskt) sjuk. Mina barn däremot är väldigt aktiva och jag tycker det är
viktigt att föreningarna får ordentligt med stöd tilll sina verksamheter. Speciellt de lokala föreningarna i småorterna.
Har nyligen flyttat till kommunen så därför känner jag inte till så många aktiviteter.
Jag har alltid önskat ett friluftsbad, placerat i naturskön miljö (Hässleholmsgården). Ta en titt på Trollabadet i Glimåkra!
Det höjer livskvaliten för många generationer, något man varit stolt över.
Värmeyoga önskas.
Jättebra enkät som jag hoppas resultererar i att vi äntligen kan få ett badhus som känns fungerande! I övrigt önskar jag
Thaiboxning som mig veterligen inte finns att göra i kommunen. Skulle vilja lära mig det. :)
Viktigt att få igång skjutbana i Hässleholm
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Tråkigt att inte Hässleholm har någon utomhusbassäng.
Tyvärr har ni varken sett till att vi hundägare har den s.k. hundparken & rastgårdarna som utlovades, eller annat som
borde finnas till ungdomar & äldre.
Vi måste få ett fungerande badhus i Hässleholm VIKTIGT
Fixa en simhall
Tycker att man ska anpasa de vandringsleder som finns även för hund. Då Hundsligan Blir tråkig i längden med de anda
Tyvär är svåra att ta sig fram på då steger över sstaketen t ex är svåra för hundarna att ta sig över.
Jag hade önskat ett utebad i Tyringe o att där blir fler, danser all sorts dans som man kan lära sig från början o olika
aktiviteter. Jag vill gärna vara med o fixar något i någon grupp. Med vänlig hälsning NN
Läser oftast det som kommer i brevlådan.
Jag är så stolt över satsningarna som gjorts på Hovdala med vandringsleder! Fortsätt så! Använd det naturen har att
ge, uppmuntra folk att röra på sig och hjälp föreningar och verksamheter i sina satsningar och idéer.
Fler el och motionsslingor i anslutning till boendeområde kopplat till utegym så man kan träna året om även om man
har ont om tid.
Hässleholms stad måste få ett fungerande badhus.
Som naturvårdare anser jag att större vikt läggs vid tätortsnära natur med lättförståelig information i anslutning till
respektive område. Satsningar bör även göras för att bibehålla de natur- och kulturvärden i Hässleholm med omnejd.
Troligen hade detta gett ett högre rekreationsvärde.
inomhushall för hundar
Fråga 85, vara mer tydlig vad en ska svara om en är nöjd.
Satsa gärna på äldre, t ex gympa för pensionärer mm.
Jättefina vandringsleder på Hovdala, men saknar fler rastplatser med väderskydd. Vandra i regn går bra men jag vill
gärna sitta under tak på fikarasten vid dåligt väder.
Bättre transport mellan Nävlinge och Vinslöv, räcker med 3-4 gånger om dagen. Vardagar eller ej.
Dansar poledance på Q-poolen 1 gång i veckan men önskar att det fanns möjlighet till mer än 1 pass i veckan. Önskar
dom hade fler pass :)
– Utöka upplysta cykelvägar i Hässleholm.
Behovet av att Österås idrottsplats blir färdigt nån gång är viktigt. Qpoolens simhal är en skamfläck för stan. Fixa till
snarast!!!
Jag har bott i ett flertal kommuner men ingen kommun har så dåligt utbud i tätorten (Hässleholm) men stort utbud i de
mindre byarna (läs typ Tyringe, Bjärnum). Jag är så besviken på Qpoolen simhall och att det inte finns ett friluftsbad
inne i Hässleholm. Därför är vi nästan inte hemma på hela sommaren utan lägger våra pengar i en annan kommun
istället för att gynna våra lokala företag. Hade vi kunnat bada i utepooler på hemmaplan hade vi varit hemma mer. Bad
i Finjasjön är inte aktuellt.
Ett badhus i Vinslöv hade varit bra. Mycket mer skulle behövas göras för motor intresserade kommun Invånar både för
vuxna/ och unga.
Qpoolen är under all kritik. Synd att det inte blev en ny satsning på nytt badhus i stan. De flesta som jag känner inkl.
mig själv åker till Ugglebadet i Perstorp för att det är bättre, varmare i bassäng o trevligare, alltså inte till något i Hlm´s
kommun. Våga satsa! Tänk långsiktigt :)
En skam för Hlms kommun att man tog bort den avsatta tiden för styrketräning för SPF:s medlemmar på Tyrs Hov. Den
sociala gemenskapen och friskvården försvann. Tala om ålderism!! Sen har ni mage att föreslå en annan sunkig lokal
med gamla redskap nere i källaren på Tyrs Hov! Fy skäms!
När jag pratar om badhus är det Bjärnums simhall jag är mycket nöjd med.
Är ofta och tittar på handboll, ishockey o fotboll.
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Vi hade ett friluftsbad i Tyringe som lades ner och skulle byggas nytt. Numera finns en blå badbalja i vartannat hem.
Där ligger feta ungdommar och flyter istället för att träffa sina vänner, springa, leka och umgås. Numera arbetar båda
förälrar eller ensamstående så var skall de bli av hela sommaren.
Hade varit kanon med inhägnad rastplats i "Stjärnparken" för hundar. Behöver inte vara så stor. Finns ju plats bland
träden där gräset ändå inte klipps.
Satsa på vårt badhus!!
Tråkigt att Pistolbanan lades ner innan den nya kunde användas.
Se till att Kupolens badhus blir sig likt igen!!!
Tränar gympa genom Korpen, mycket bra ledare och även nöjd med lokalen (Vagnslidret Hlm-gården). Vi saknar dock
bastun i anslutning till omklädning o dusch!
Är relativt nyinflyttad så har inte hunnit ta del av fritidsutbudet i så stor utsträckning. Men anser att fritid är
superviktigt sett ur flera perspektiv. Bra att det görs en kartläggning!
Det är viktigt med områden avsedda för t ex hästar och motorsport då de annars förstör mycket i naturen.
Cykling/vandring/hunder förstör inget.
Mer satsning på badhus och fler aktivitetsmöjligheter. Bygg utomhusbad!
Mine svar afspegler säkert at jag fylder 70 år nästa månad
Det är mycket viktigt att Badbryggor finns och Behålls i hela vår kommun för kommuninvånarnas bästa.
Fler busshållplatser på landet, för att ta sig utan bilen.
Fotboll får allt för stort fokus/budget. Renovera badhus Hässleholm + 50 m bassäng i vinkel. Underhåll (särskilt badhus)
måste skötas bättre. Utegym Östervärn/Hästängen välkomnas. Underhåll/elljus slinga Galgbacken välkomnas.
Pennisionärer måste vara med någon förening för att utöva "aktiviteter" Qigong + Målat Gym MM. Som kostar en Hel
Del! Simhallar kunde Ha tillgång för Oss några Dagar på Sommaren! Tack
Olika perioder i livet: Just nu tar trädgårdsarbete i eget hus + fritidshus mycket tid. Får daglig motion genom att vara
ute mycket. Trädgårdsarbete: Gräsklippning, ogräsrensning mm mm.
Jag önskar att ni hade kunnat tänka på att göra så att vi kan har vattenkran och toaletter i Kommunens ofentliga
parker.
Se till att få en fungerande simhall och utomhusbad. Finjasjön utvecklas - (problem alger etc….) Behåll Hovdalaområdet
helt fantastiskt - MTBåkare
Folk som är intresserade av vår härliga natur och jag älskar att cyklar bra för min diabetes cykla är bästa medicinen
Badhuset är en katastrof, badar hellre i finja sjön än i den sletna och skitiga poolen. Det är anledning till att jag inte är
intresserad av Qpoolen Junt nu.
Friluftsbadet i vinslöv behöver rustas upp. En till sporthall i vinslöv.
Sociala medier är viktigt.
Mycket dåligt att ni inte har med HUNDSPORT som alternativ!! Sveriges hundtätaste kommun med två stora klubbar
varav minst en med landslagsekipage och stor bredd!! Mycket dåligt förarbete av er!!!
Att det finns brygga vid badplatser är otroligt viktigt. Jag önskar att det finns kartor så man kan se var det finns för
vandringsleder & motionsspår till exempel på kommunens hemsida. Ursäkta sent svar.
Satsa på ett fungerande och fräscht! Simhall/badhus i Hässleholm!
Fler och säkrare cykelvägar mellan orter utanför Hässleholms tätort.
Gärna fler cykelsäkra vägar :)
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