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Sid 7
Där står: HÄSSLEHOLMAREN ÄR STOLT OCH MÅR BRA”
Vår synpunkt:
Detta förutsätter att kommunen, liksom
egentligen nog hela Sverige kan bemästra problemet med
nerskräpning, t ex av cigarettfimpar, plaster m m.
Sid 14
Där står:
”HÄSSLEHOLMS STADSCENTRUM SKA
VARA KOMMUNENS VIKTIGASTE HANDELSCENTRUM.”
Vår synpunkt:
Slopa redan nu det tilltänkta handelsområdet
söder Helsingborgsvägen. lite innan Finja.

Sid 28
Där står: Mängden grönska ska ökas och bevaras, för att värna
skugga och ett gott lokalklimat.
Vår synpunkt: Vi delar den målsättningen.
Sid 110
Där står: ”Becksteins fladdermus
Där bör stå: ”Bechsteins fladdermus
Sid 110
Uppdatera (modernisera) texten om Åraslövs mosse.
Sid 110
Undring: Hör texten om Ella hemma i detta dokument, som berör
förhållandena i Hässleholms kommun?
Sid 117
Tilläggas kan att Hälleberga besöktes av Carl von Linné år 1749,
något han berättar om i sin beskrivning av resan.
Sid 144
Viktigt att man värnar om strandskyddet.
Sid 152
Där står: Mängden grönska ska ökas och bevaras, för att värna
skugga och ett gott lokalklimat.
Vår synpunkt:
Instämmer. – Detta synsätt har inte alltid tidigare
tillämpats av kommunen.
Sid 158
Där står: Ställningstagande Jordbruksmark
Exploatering av oexploaterad mark ska minimeras.
Vår synpunkt:
Instämmer.

Sid 208
Där står: För att marken ska kunna brukas så pumpas grundvatten ut i
Finjasjön. För att minska näringsbelastningen på Finjasjön bör denna
mark användas till något den är bättre lämpad för, exempelvis
våtmark eller betesmark. I synnerhet gäller detta den mark som
kommunen i dag äger och arrenderar ut.
Vår synpunkt:
Instämmer.
Sid 220
Där står: Myllrande våtmarker I kommunens Grönstrategi anges att
kommunen skall arbeta aktivt för att bevara och utveckla våtmarker.
Magle våtmark, en del av Hässleholmsreningsverk, har blivit ett
attraktivt område för växt- och djurliv likaväl som för människor.
Vår synpunkt:
Viktigt att också sköta Magle våtmark så att det
attraktiva området för växt-och djurlivet förblir attraktivt.
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