Skolor
lågstadieskola
mellanstadieskola
högstadieskola
gymnasieskola
högskola

Sjukvård
länssjukhus
vårdcentral
privat sjukvård
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Näringsliv och sysselsättning
Halmstad har ett väl differentierat näringsliv med många
små och medelstora företag. Kommun och landsting är de
två största arbetsgivarna och de står för ca 31 % av de
39 264 arbetstillfällena medan staten står för ca 9 %.
Försvarsmakten har tidigare spelat en stor roll, inte minst
tack vare sin kvalificerade tekniska kompetens och
utbildning, men den har på senare år decimerats.
Servicesektorn, med en omfattande handel, är en
framträdande del av näringslivet. Halmstad har dessutom
en väl etablerad turistnäring med ett attraktivt kultur- och
nöjesliv. Den kommersiella servicen är koncentrerad kring
Stortorget och affärsstråken Storgatan, Köpmansgatan och
Klammerdammsgatan. Utanför Halmstads City finns ett
antal stadsdelscentrum med utbyggd kommersiell service,
däribland Nyhem, Andersberg och Bäckagård. Eurostop
längs E6-an är Halmstads enda riktigt stora externa
köpcentrum.

Kultur och fritid
teater/folkets hus
bibliotek
folkets park
idrottsanläggning
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Sysselsatta inom bransch

Kommers på Stortorget.
Tillverkningsindustrin är mångsidig och har en stark
ställning med många utvecklingsbara företag. Genom
medvetna satsningar på utveckling introduceras många
produkter med stora framgångar på den internationella
marknaden.

Näringsgren
Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske
Tillverkning, utvinning
Energi, vatten, avfall
Byggindustri
Handel och kommunikation
Finansiell verksamhet, företagstjänster
Utbildning och forskning
Vård och omsorg
Personliga och kulturella tjänster
Offentlig förvaltning m.m.
Ej specificerad verksamhet
Summa
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Antal
736
7125
362
2318
7470
3581
3295
8473
2676
2699
529
39264

%
2
18
1
6
19
9
8
22
7
7
1
100

% i riket
2
18
1
6
18
14
8
18
7
5
2
100

Den högteknologiska industrin är under stark utveckling i
staden med en viss koncentration till Tekno-Center som är
en teknikpark där många företag har uppstått genom
avknoppningar från grundutbildning och forskning vid
högskolan. Några har lyckats mycket bra med utveckling av
unika produkter med internationell konkurrenskraft.

6

Statistik från år 2002.
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Grönstruktur
Halmstads grönstruktur är viktigt att belysa inte bara för
att det under senare år ställts större krav på detta i ett
vidare perspektiv utan också för att stadens gröna ytor
spelar en stor roll för människors hälsa och trivsel.
Stadsnära grönområden och stadsparker ökar Halmstads
attraktivitet och kan bidra till ökad inflyttning av boende
och företag. I Halmstads översiktsplan och i
”Handlingsprogrammet för ekokommunen Halmstad” görs
fylliga beskrivningar av grönstrukturen.

Norre Katts Park. Porten in till affärerna på Storgatan
skymtas i bakgrunden.
Kommersiell service
halmstad city
centrumnära handelsetablering
stadsdelscentrum

Grönområden kan delas in i olika typer efter storlek,
innehåll och kvaliteter. Stadsnära rekreationsområden är
grönytor som är belägna i stadskärnans utkanter och de är
ofta större sammanhängande områden. I översiktsplanen
används naturpark och landskapspark som
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begrepp för benämning av närkreation. Den andra typen av
grönområden är stadsparkerna som också kan inkludera
kyrkogårdar. Dessa är viktiga gröna mellanrum i den täta
bebyggelsen. En tredje typ är grönstråken där det gröna
ofta består av trädrader invid en bilgata eller gång- och
cykelväg.

Grönstråk i Gunillaparken.

Grönstruktur
stadspark/kyrkogård
stadsnära grönområde
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Bo i Halmstad

Bostäder efter lägenhetsstorlek

Halmstad har ett varierat utbud av bostäder.
Flerbostadshus dominerar i den inre stadskärnan medan
stadsdelar som Nyatorp och Galgberget mest har småhus. I
övrigt har de utanförliggande orterna mycket
villabebyggelse, ex. Tylösand. Andersberg är stadens mest
kända miljonprogramsområde som dessvärre också är en
stadsdel med sociala problem.

Storlek
1 r.o.k.
2 r.o.k.
3 r.o.k.
4 r.o.k.
4 r.o.k. +
Totalt

Som tabellen till höger visar har Halmstad en betydande
andel småhus. En förklaring till detta kan vara det stora
antalet mindre samhällen utanför centralorten. Dessa
samhällen har uteslutande eller en mycket stor andel
småhus. Antal boende per hushåll i kommunen är 2,17
vilket ungefär motsvarar siffran för hela riket.
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Småhus
378
1038
3058
6978
9195
20647

Flerbostadshus
4330
7306
6488
1977
952
21053

Samtliga
4708
8344
9546
8955
10147
41700

%
11
20
23
22
24
100

Eftersom folkmängden ökar i kommunen så ökar också
behovet av nya bostäder. Bostadsbyggandet hade sina
toppar på 70-talet och början av 90-talet och det som
framförallt påverkar och har påverkat byggandet av nya
bostäder är köpkraften och boendekostnaden. Vissa
bostadstyper råder det stor brist på ex. studentbostäder
och äldreboende. Det som ligger bakom behovet av
studentlägenheter är högskolans tillväxt medan behovet av
äldreboende kommer att öka p.g.a. det stora antalet 40talister och att byggandet av äldrebostäder varit ganska
lågt under en tid.

Centrumnära boende.
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Statistik från år 2002.
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Skymning över Nissan. Bakom träden sticker
Gamle Tulls bostadsområde fram.
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