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Hållbart Laholm!
FÖR ETT MER

PETER ANDREASSON 
Kommunchef

ELISABET BABIC (M) 
Kommunstyrelsens 

ordförande

munikationer med Göteborg, Malmö och Köpenhamn. Det 
är inte förvånande att vi är en stark tillväxtkommun. Därför 
planerar vi idag för en hållbar morgondag. Av denna anled-
ning är vi involverade i många olika hållbarhets- och miljöpro-
jekt - om man gör rätt från början är det lättare att hålla i och 
hålla ut! 

VAD GÖR KOMMUNEN?
Först och främst, kommunen är du. Vi i Stadshuset är bara 
en representation av medborgarna. Så våra ansträngningar är 
fokuserade på utbildning och information och på att försöka 
hitta nya sätt att lösa de problem vi alla står inför i kommunen. 

Det finns många saker man kan prova, många sätt att tänka 
bättre på. Vi erbjuder exempelvis våra anställda miljöbilar med 
gas eller el genom bruttolöneavdrag - ett steg i rätt riktning. Vi 
jobbar för en mer hållbar matkultur, för ett hållbart vattensys-
tem och för ett mer hållbart samhälle. 

Vårt nya sophanteringssystem är definitivt ett steg åt rätt 
håll. Inte bara för att det återvinner utan för att det höjer med-
vetandenivån i kommunen. Kan vi få fler att bli mer medvetna, 
att fråga varför man gör så här, att fråga om det inte finns ett 
bättre sätt, då har man kommit långt.

Kom ihåg att kommunen bara är en medspelare när det 
handlar om hållbarhet - alla måste vara med, alla måste jobba 
tillsammans eftersom ett hållbart samhälle räddar inte bara 
vår framtid, det räddar oss själva.

Detta nummer av Laholmaren handlar om hållbarhet i alla 
dess former. Det handlar om hur vi bygger en hållbar  
kommun, bidrar till ett hållbart Sverige och en hållbar värld. 
En värld där våra barn och barnbarn kan växa och blomstra. 
Hållbarhetsarbetet innebär att kunna hålla i och hålla ut - håll-
barhet kräver hållbarhet så att säga. En del av den hållbarheten 
är ett konstant och korrekt informationsflöde. Denna tidning 
är en del av det. 

Att skydda vår naturliga miljö är en stor del av detta 
byggande och minst lika viktigt är en ekonomisk, social och 
kulturell hållbarhet. Att säkerställa att vi i Laholms kommun 
har arbete och den ekonomiska möjligheten att leva ett gott liv. 
Att vi blir fler kommuninvånare och att vi välkomnar nya idéer 
och nya sätt att tänka.

Alla dessa aspekter på hållbarhet måste fungera i harmo-
ni om vår kommun ska kunna existera i framtiden. Och det 
arbetet måste börja nu. Vi är nästan för sent ute - vi måste 
verkligen jobba hårt nu. 

Hållbarhet kräver nytt tänk hela tiden. Man kan säga 
att hållbarhet är som vilken relation som helst - det kräver 
ständigt arbete och kommunikation. Vi måste lära oss att göra 
saker på rätt och bättre sätt - man kan inte bara fortsätta göra 
saker som man alltid har gjort, utan man måste se över, hitta 
nya sätt att agera smart - det är det som är utmaningen.

VÄXTVÄRK
Laholms kommun är perfekt placerat mitt i en vibrerande och 
växande arbetsmarknad, har en fantastisk natur och bra kom-
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I denna tidning kommer vi att betrakta hållbarhet som nyckel- 
frågan om hur människa och samhällssystem kan fungera i 
balans med bibehållen mångfald, samtidigt som vi kan produ-
cera allt vi behöver för att upprätthålla vår moderna livsstil. En 
inblick i hur vi kan leva tillsammans med vår fantastiska natur, 
skydda den och oss från skada, både i Laholm och i världen 
runt omkring oss.

BORTOM GRÖNA VÅGEN.
Det är klart att hållbarhet handlar om att skydda miljön. Hur 
vi skyddar vårt ekosystem, luftkvalité och resurser, hur vi åter-
vinner, minskar vår elkonsumtion, motverkar nedsmutsning 
och skrider till handling för att skydda vår miljö.

Men hållbarhet handlar också om vårt samhälles hälsa i 
stort. Det är alltifrån vindkraft till konst och musik, från jobb 
och utbildning till social medvetenhet och teknologi. Hållbar-
het är att skapa jobb och en starkare ekonomi, att skapa platt-
formar som skyddar människors hälsa från miljöförstöring, att 
höja vår standard inom utbildning och sjukvård, att behålla  

Det handlar inte  
om att rädda planeten, 

det handlar om 
att rädda oss själva.

Vanligtvis när vi hör ord som hållbarhet, 
ekologiskt och närproducerat tänker vi  
på en ”grön” livsstil, förnybara bränsle- 
källor och att skydda naturen. Men hållbar-
het handlar inte bara om att skydda vår miljö, 
det handlar också om individens och naturens 
hälsa, att driva utvecklingen mot att finna nya 
lösningar så att vi kan leva i harmoni med vår 
planet utan att tumma på livskvalitén.  

 
 
tillgången till de resurser som är nära oss med bibehållen livs-
kvalité. Det är allt det här och mer.

Ytterst handlar hållbarhet om att skapa en framtid utan 
fattigdom och hunger, om att uppnå jämställdhet mellan alla 
människor, oavsett kön, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell lägg-
ning, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller 
annan trosuppfattning och funktionsnedsättning. Det handlar 
om att undersöka de långsiktiga effekterna av våra handlingar 
och se vad vi kan förbättra. Det handlar om att möta dagens 
behov utan att äventyra vår förmåga att möta framtidens behov.

VINNA ELLER FÖRSVINNA.
Har vi inte ett hållbart samhälle riskerar vi inte bara vår utan 
även våra barns framtid. Vi riskerar att skada vår miljö till 
den grad att vi riskerar vår överlevnad. Vår moderna konsum-
tionslivsstil förbrukar en hel del av klotets naturresurser. Den 
globala uppvärmningen hotar våra samhällen, våra livsmedel 
och vår överlevnad. Hållbarhet fokuserar på att balansera 
på eggen mellan konkurrerande behov - vårt behov av att gå 
vidare tekniskt och ekonomiskt och behovet av att skydda de 
miljöer där vi lever. Så enkelt uttryckt är hållbarhet en tanke 
om framtiden när vi fattar våra beslut idag.

Men kanske mer än något annat handlar hållbarhet om ett 
sätt att leva, en livsstil som börjar redan hemma vid köksbor-
det. Visst är det så att det som en enda person uppnår kanske 
inte verkar åstadkomma så mycket, men tillsammans blir våra 
handlingar kraftfulla och har en snöbollseffekt.

Vi hoppas att detta nummer av Laholmaren kommer att ge 
dig en tankeställare och uppmana dig att börja din egen håll-
bara resa tillsammans med oss.

KONTAKTPERSONER KOMMUNSTYRELSEN
Elisabet Babic (M), ordförande. elisabet.babic@laholm.se
Erling Cronqvist (C), 1:e vice ordförande. erling.cronqvist@laholm.se
Kjell Henriksson (S), 2:e vice ordförande. kjell.henriksson@laholm.se

Vad menar vi när vi säger hållbart,  
ekologiskt och närproducerat?
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Enligt Världsnaturfonden lever vi på det norra halvklo-
tet som om vi hade tre planeter till förfogande, medan 
människor på det södra halvklotet inte får tillfreds-
ställa grundläggande behov som tillgång till mat och 

vatten. Det är tydligt att vi måste leva mer hållbart och förbruka 
mindre av jordens gemensamma naturresurser. Vi behöver bli 
mindre beroende av varor som produceras långt borta.

”Vi ska göra det vi är bra på och använda så mycket som 
möjligt av vad som finns i vår närhet för att minska koldioxid- 
utsläppen. I Laholms kommun produceras det till exempel mycket 
potatis och grönsaker som vi kan konsumera”, säger Margareta 
Lindgren, miljöstrateg på Laholms kommun.

Men det är inte bara grönsaker som produceras inom kom-
mungränsen. Här produceras mycket fossilfri el genom vind- 
och vattenkraft där överskottet exporteras utanför Laholms 
kommungräns. Samtidigt är det viktigt att energiförbrukningen 
i stort minskar. 

LOKALA KRETSLOPP.
Laholms kommun är medlem i det internationella nätverket 
för hållbara städer, ICLEI (International Council for Local 
Environmental Initiatives) som har sitt säte i den lilla staden 
Freiburg i norra Tyskland. I Freiburg bor 200 000 invånare 
och här finns mer solpaneler på taken än i hela Storbritannien. 
Freiburg är ett föredöme ur hållbarhetssynpunkt och präglas 
av lokala kretslopp ända ner på hushållsnivå. Här producerar 
så kallade plusenergihus inte bara sin egen el utan exporterar 
överskottet till sin omgivning och laddar batterierna till 
elcykeln och elbilen. Ett annat exempel på lokalt kretslopp är 
biologiskt avfall som används till lokala odlingar som i sin tur 

ger lokalproducerad mat. Dagvattnet används till bevattning 
i stället för att släppas ut i vattendrag och organiska material 
samlas in för att nyttjas till biogas. 

En stor anledning till att det finns så mycket solceller på 
taken i Freiburg och i stora delar av Tyskland är att det finns 
en efterfrågan hos företag att hyra taken för solcellsutvinning. 
I Laholms kommun har vi inte nått lika långt men även här finns 
krafter som vill bana väg för miljövänlig teknik. Jonas Ottosson, 
vd på Joinme AB, vann Laholms kommuns miljöpris 2016 med 
en av Hallands största solcellsanläggningar på taket av sitt 
industrihotell.

”Att fasa ut oljan är inget som staten kan göra på egen hand, 
det måste även vi medborgare och företagare hjälpa till med. Och 
rent ekonomiskt är det faktiskt inte någon dum affär för företa-
get. Jag hoppas att min investering inspirerar andra företag att 
göra samma sak”, säger Jonas Ottosson.

Patrik Giehler, miljöchef på Laholms kommun, påpekar 
vikten av information om vilka möjligheter som finns i dag för 
kommuninvånare och företag att tillämpa kostnadseffektiv och 
energibesparande teknologi.

”Om det finns en efterfrågan på nya lösningar öppnar vi 
samtidigt upp för förändringar inom detta område som idag ses 
som svårt och krångligt. Men förändring är inte svårt när vi har 
kunskap och viljan till förändring”, säger Patrik Giehler.

VI ÄR PÅ RÄTT VÄG.
Laholm är på väg mot ett hållbart samhälle men det behövs 
mer. Laholm är en av Sveriges biltätaste kommuner och för- 
utom att bygga ut cykelbanor och kollektivtrafik som tågstopp 
i Knäred och Veinge skulle Margareta Lindgren vilja se ett 

Alla måste  
göra sitt. 

Vår moderna livsstil  
lämnar stora fotavtryck  

i vår miljö. 

LAHOLMAREN ALLA MÅSTE GÖRA SITT6



2015 antog FN:s generalförsamling en lista med håll- 
bara mål. Detta dokument heter officiellt ”Att förändra 
vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling.”  
Dokumentet har 17 globala mål och 169 delmål.

För att citera Jan Eliasson, FN:s vice generalsekrete-
rare 2012-2016: ”Vi har ingen plan B eftersom det inte 
finns någon planet B.”

DE 17 MÅLEN ÄR:

MÅL 1.  Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.

MÅL 2.  Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedels- 
 försörjning och förbättrad nutrition samt främja  
 ett hållbart jordbruk.

MÅL 3.  Säkerställa hälsosamma liv och främja  
 välbefinnande för alla i alla åldrar.

MÅL 4.  Säkerställa en inkluderande och likvärdig   
 utbildning av god kvalitet och främja    
 livslångt lärande för alla.

MÅL 5.  Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och  
 flickors egenmakt.

MÅL 6.  Säkerställa tillgången till och en hållbar  
 förvaltning av vatten och sanitet för alla.

MÅL 7.  Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig,   
 tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

MÅL 8.  Verka för varaktig, inkluderande och hållbar   
 ekonomisk tillväxt, full och produktiv  syssel- 
 sättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

MÅL 9.  Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för  
 en inkluderande och hållbar industrialisering   
 samt främja innovation.

MÅL 10.  Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

MÅL 11.  Göra städer och bosättningar inkluderande,  
 säkra, motståndskraftiga och hållbara.

MÅL 12.  Säkerställa hållbara konsumtions- och  
 produktionsmönster.

MÅL 13.  Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa   
 klimatförändringarna och dess konsekvenser. 

MÅL 14.  Bevara och nyttja haven och de marina  
 resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar   
 utveckling.

MÅL 15.  Skydda, återställa och främja ett hållbart  
 nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart   
 bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda   
 och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda   
 förlusten av biologisk mångfald. 

MÅL 16.  Främja fredliga och inkluderande samhällen för  
 hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till   
 rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och   
 inkluderande institutioner med ansvars- 
 utkrävande på alla nivåer. 

MÅL 17.  Stärka genomförandemedlen och återvitalisera   
 det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

FN:s globala  
hållbarhetsmål.

lokalt utsläppsmål för kommunen som man har i Freiburg. Ett 
annat aktuellt problem är mikroplaster som sprids i naturen 
där bland annat bildäck och konstgräsplaner är de stora ut-
släppsbovarna.

”Samtidigt kan vi slå oss för bröstet eftersom vi producerar 
biogas av gödsel och slaktavfall lokalt. Och nu erbjuder kom- 
munen sina anställda att leasa gas- eller elbil genom bruttolöne- 
avdrag och så har vi det nya sophanteringssystemet som ska 
införas”, säger Margareta. 

Andra som tagit steg i rätt riktning mot hållbarhet är  
Laholmshem som i och med Glänningeskolan nu ska bygga sina 
första passivhus (en särskilt energisnål husmodell). 

Och i Våxtorp planeras hyreshus med sedumtak och solceller. 
”Tio år har vi på oss att komma på rätt köl enligt vår erkända 

miljöprofessor Johan Rockström, så hållbarhet blir mer och mer 
nödvändigt ju längre tiden går. Och det ska vi uppmärksamma 
redan i år på FN:s världsmiljödag den 5 juni med hållbarhets- 
konserten Hopp”, säger Margareta. 

 
KONTAKTPERSONER
Margareta Lindgren, miljöstrateg.  
margareta.lindgren@laholm.se
Patrik Giehler, miljöchef.  
patrik.giehler@laholm.se

”Vi ska göra det vi är bra på och  
använda så mycket som möjligt av 
vad som finns i vår närhet för att 
minska koldioxidutsläppen.  
I Laholms kommun produceras 
det till exempel mycket potatis och 
grönsaker som vi kan konsumera”

Margareta Lindgren, miljöstrateg.
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Jordens medeltemperatur får inte öka mer än 2 grader och därför måste ut-
släppen av växthusgaser minska så att samhället 2050 är fossilfritt. Vi har också 
våra andra miljömål att förhålla oss till. Tillsammans med drygt 100 andra 
kommuner är Laholms kommun med i nätverket Sveriges ekokommuner. Läs 
mer på www.sekom.se och Miljöbarometern via den sidan.

Laholm ska ha en hållbar utveckling där de stora miljöproblemen är lösta 
inom en generation, så att kommande generationer kan leva ett bra liv i  
Laholm och på vår jord. Det finns fortfarande en chans att påverka genom att 
utveckla samhället hållbart och leva efter miljömålen.

Kommunen har sjunkit i miljöranking (Aktuell Hållbarhet) och har som 
mål att bli bättre. Av denna anledning uppdaterar vi vår miljöpolicy under 
2017 och kopplar den nu till FN:s globala mål för hållbarhet.

KLIMATANPASSNINGSPLANEN.
Laholms klimatanpassningsplan beskriver hur Laholms kommun troligen 
kommer att påverkas av klimatförändringarna, med tyngdpunkt i kustområ-
det, fram till år 2100. Den ger en rad olika förslag på åtgärder som måste vid-
tagas både på kort och lång sikt. Den viktigaste åtgärden är dock att minska 
våra utsläpp för att mildra konsekvenserna. 

Vid kusten måste vi bevara strategiska grönområden som är viktiga för att 
ta hand om den ökade nederbörden. Vi vill dessutom ha en grön infrastruktur 
där våra ekosystemtjänster fungerar. Vid ny planläggning i kustområdet gäller 
lägsta bygghöjd på +4,5 m markhöjd över havet.

KOMMER STRÄNDERNA ATT FÖRSVINNA?
Som en åtgärd i klimatanpassningsplanen står att en förvaltningsplan för 
hållbar användning av våra stränder tas fram. Laholms kommun undersöker 
nu tillsammans med Halmstads kommun vilka förutsättningar som gäller och 
hur och om det går att motverka erosion vid höjda havsnivåer. Vad finns att 
göra på kort och lång sikt? Havsnivån höjs och husen ligger där de ligger så 
stranden är hotad och på väg att försvinna.

FÖR MER INFORMATION: 
www.laholm.se / bo_miljo_trafik / planer-och-utredningar / klimatanpassningsplan
www.smhi.se / klimat /ipcc/ipcc
www.sekom.se / index.php / om-sekom/ hallbarhetskriterier
www.aktuellhallbarhet.se

MILJÖARBETE IDAG  
OCH I FRAMTIDEN.

Det går inte längre att förneka  
klimatförändringarna och den globala  
uppvärmningen. Till år 2100 förväntas  
årsmedeltemperaturen i Laholm öka  

med 3-5° C, nederbörden med 20-25 procent  
och havsnivån stiga med 1 meter. 

Laholms kommun  
arbetar för en hållbar tillväxt.

”Som ekokommun har vi sagt 
oss vilja ligga i framkant med 
vårt miljö- och hållbarhets-
arbete och leva efter de fyra 
hållbarhetsprinciperna.”  

Margareta Lindgren, miljöstrateg.

”Laholms kommun måste 
bli bättre och tydligare i sitt 
miljöarbete.” 

Torsten Kindt, miljöstrateg.

”Men vi måste redan nu börja 
anpassa vårt samhälle inför de 
kommande förändringarna.” 

Elin Tallqvist, miljöstrateg.

LAHOLMAREN MILJÖARBETE IDAG OCH I FRAMTIDEN8
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LAHOLMS  
MILJÖHISTORIA.1986

Till följd av hög algproduktion 
och bottendöd förklarade 

regeringen Laholmsbukten 
med närområde som särskilt 
föroreningskänsligt område. 

1989
…meddelade länsstyrelsen 

särskilda föreskrifter angående 
jordbruket, enskilda avlopp 

och större reningsverk. Syftet 
var främst att minska kväve- 

tillförseln till  
Laholmsbukten.

1992
Landets första biogas- 

anläggning byggdes. De  
viktigaste råvarorna för  

energiproduktionen är slakt- 
avfall och flytgödsel.  

00-07
Våtmarksprojektet. 84 våt-
marker anlades. Syftet var 
att minska kvävetillförseln 

till Laholmsbukten och öka 
den biologiska mångfalden i 

jordbrukslandskapet. 

2012
Lokalt miljöhandlings- 
program för Laholm.  
Kommunfullmäktige  
beslutade om ca 150  

åtgärder för att klara miljö- 
kvalitetsmålen.

2016
Grönområdesutredning för 

kustområdet togs fram. Visar 
grönområdenas naturvärden 
och betydelse för dagvatten-

hantering. Områden som efter 
utredning kan bli aktuella för 

exploatering pekas ut.

2016
December. Miljöbil som  
personalbil. Kommunen  

erbjuder sina tillsvidareanställda 
att leasa el- eller gasbil mot 

bruttolöneavdrag. 

2016
Elbilsstrategi för Laholms 

kommun togs fram av Laholms 
kommun, Laholmshem AB 

och Södra Hallands Kraft AB. 
Syftet är att stimulera till fler 

elbilar bl a genom utbyggnad av 
laddinfrastrukturen, ställa krav 
vid upphandling, information, 

skyltning mm.

2015
Kommunens första klimat- 
anpassningsplan togs fram.  
Berör främst kustområdet. 

Principer för hållbar dag- 
vattenhantering. Tröga system 
liknande naturen ska eftersträvas. 

Dagvatten ska hanteras som 
en positiv resurs som berikar 

bebyggelsemiljön.

2015
Organisationen Elbil Sverige 

utnämner laddningsstationen på 
Hästtorget till årets laddnings- 

station 2015. Idag finns laddnings-
stationer på nio platser runtom  

i kommunen. 

1995
Laholms kommun var med 
och bildade Sveriges eko- 

kommuner. 108 kommuner 
deltar idag i organisationen. 
Fler än 4 milj. svenskar bor  

i en ekokommun.

90-talet
Vindkraften börjar byggas. Nu 
finns cirka 120 vindkraftverk 
i kommunen och Laholm är 
en av de kommuner i Sverige 
som har flest vindkraftverk. 
Idag producerar vindkraften 
i kommunen mer energi än 

vattenkraften.

Laholms kommun har en  
lång historia av miljöarbete. 
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LAHOLMAREN MILJÖKONTORET

Laholms  
miljökontor. 

MED FOKUS PÅ MILJÖN: 

UTFÖR TILLSYN  
UTIFRÅN ETT 15 TAL  
LAGSTIFTNINGAR. 
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Laholms  
miljökontor. 

MED FOKUS PÅ MILJÖN: 

Det är viktigt att vi på Miljökontoret har en 
ordentlig och tydlig dialog med kommun- 
invånarna. Detta är absolut högsta prioritet 
eftersom vi ska vara förebyggande, rådgivande 
och lagutövande men samtidigt alltid försöka 
vara en lyssnande och ödmjuk byråkratisk 
myndighet. Vi lyckas också med detta  
eftersom vi kommer väldigt högt i alla enkäter 
och rankningar. Vi är här för att skydda  
alla kommuninvånare. Vårt mål är att vara 
den myndighet vi själva skulle vilja träffa.

”För att hela kommunens målbild med 
inflyttning av människor och företag ska 
kunna bli verklighet, samtidigt som det är 
hållbart ur ett ekonomiskt och socio- 
ekonomiskt perspektiv, krävs en medveten 
och miljömässig strategi i hur samhället 
utnyttjar och vårdar sina resurser.” 

Patrik Giehler, miljöchef.  

”För att hela kommunens målbild med inflyttning av människor 
och företag ska kunna bli verklighet, samtidigt som det är håll-
bart ur ett ekonomiskt och socioekonomiskt perspektiv, krävs en 
medveten och miljömässig strategi i hur samhället utnyttjar och 
vårdar sina resurser”, säger Patrik Giehler, miljöchef på  
Laholms kommun. 

Miljökontorets uppgift är inte bara att skydda miljön utan 
även att skydda människorna idag och i framtiden. Därför har 
miljökontoret till uppgift att skydda dig, det ofödda barnet och 
din omgivning från föroreningar, gifter, hälsorisker och andra 
miljöhot. 

BYGGA FÖR FRAMTIDEN OCH SKYDDA DET VI HAR.
Laholms kommun är en pärla i en dynamisk region där 
livskvalitet och hållbarhet är högt prioriterat. Vi fortsätter på 
denna inslagna väg genom att:

• Utföra tillsyn av miljön på lantbruk och industrier.
• Pröva enskilda avlopp, värmepumpar, cisterner etc.
• Kontrollera hygienrisker i nya lokaler.
• Kontrollera livsmedelsföretag.

• Pröva renhållningsärenden.
• Undersöka saneringsärenden som oljeutsläpp,  

förorenad mark osv.
• Informera om miljöråd i vardagen, livsmedelshantering, viss 

djurvård, angripande växtarter, klimatsmart återvinning mm.
• Hantera klagomål som gäller vedeldning, buller,  

nedskräpning etc.

HUR ARBETAR MILJÖKONTORET FÖR ATT SKYDDA VÅR MILJÖ?
Varje dag utsätts vi för runt 100 000 olika miljörisker - allt från 
målarfärg till kemikalier i kläder. Vi har bestämmelser och råd 
om hur man ska göra för att förebygga så att man inte skapar 
olägenhet för människors hälsa. Miljökontoret besöker verk-
samheter och kontrollerar att bestämmelser följs i befintliga 
verksamheter och inför start av nya verksamheter.

 På detta sätt arbetar vi för att skydda publika områden och 
skolor från så många risker som möjligt genom att undersöka 
mathantering, informera om hälsosamma produkter, titta på 
ventilation, att utomhusmiljön fungerar för barnen, inspektera 
badhus, solarium, frisersalonger, tatueringsstudior och så 
vidare. Alla dessa platser måste vara okej ur ett hygieniskt- och 
hälsoperspektiv.

INTE BARA MILJÖSKYDD.
Människors hälsa ska även skyddas mot sådana skador och 
olägenheter som innebär att du inte ska behöva bli störd av 
buller, dålig luft, mögel, dåligt dricksvatten eller någonting 
annat som kan påverka din hälsa. Du ska inte heller riskera 
ohälsa om du till exempel besöker offentliga lokaler, tillfälliga 
bostäder, idrottsanläggningar eller badplatser. 

Miljökontoret har också en stödjande funktion där vi 
försöker ge råd till invånare och företagare för hur de kan bli 
bättre i energifrågor, bästa tillgängliga teknik, hälsorisker och 
liknande. 

KONTAKTPERSON MILJÖKONTORET
Patrik Giehler, miljöchef.
patrik.giehler@laholm.se
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TVÅ STÖRRE FYRFACKSKÄRL.
Dagens gröna kärl byts ut mot två 
större kärl där båda har en fackin-
delning. Varje kärl har fyra fack. I de 
tillsammans åtta facken ska abonnenten 
sortera ut matavfall, förpackningar av 
plast, metall, papper och färgat/ofärgat 
glas, tidningar och till sist det restavfall 
som inte kan återvinnas utan går till 
förbränning. Det ena kärlet töms med 
två veckors intervall och det andra var 
fjärde vecka. Vilket avfall som ska ligga 
i vilket fack och kärl styrs av hygieniska 
faktorer och beräknade mängder som 
uppstår i hemmet.

VARFÖR FÖRÄNDRAR  
VI AVFALLSHANTERINGEN?
Det nationella målet för matavfall är att 
senast år 2018 ska minst 50 procent av 
matavfallet sorteras. Detta har medfört 
att allt fler kommuner i landet sorterar 
matavfallet. Där ligger Laholm långt 
efter och tillhör den tredjedel av landets 
kommuner som fortfarande saknar 
insamling av källsorterat matavfall. 
Det nationella målet visar ett tydligt 
insamlingsansvar av kommunerna och 
avfallsbranschen hoppas och tror att det 
snart kommer att tydliggöras även på 
förpackningssidan.

För att minska vår miljöpåverkan och öka återvinningen  
introducerar Laholms kommun ett nytt avfallshanterings- 
system 2018. Detta innebär att samtliga hushåll i kommunen 
kommer att hantera avfall, som vi idag lägger i ”det gröna  
kärlet,” och samtliga förpackningar på ett helt nytt sätt.  
Det nya systemet kommer att vara både mer bekvämt för  
invånarna och mer miljöanpassat.

Flerfackssystemet visar på högst och 
bäst utsorteringsgrad jämfört med andra 
fastighetsnära system och är mer lätt- 
använt för kommuninvånarna. 

MILJÖ- OCH EKONOMISKA EFFEKTER  
AV SYSTEMINFÖRANDET.
Att återvinna avfallet ger en minskad 
råvarukonsumtion, kräver mindre energi 
för att producera varor, som i sin tur 
minskar utsläppet av växthusgaser. 
Förändring av avfallets transportlogistik 
medför också färre transporter.

Gör det lättare  
att göra det rätta  

på rätt sätt.

”Det nya avfallssystemet innebär en 
mer effektiv avfallshantering och har 
som syfte att minska laholmarnas 
miljöpåverkan i linje med nationella 
miljömål, nationella avfallsplanen och 
mål i den kommunala avfallsplanen”

Eva Aronsson, avfallsingenjör.

LAHOLMAREN DET NYA AVFALLSSYSTEMET12



Det är inte bara miljön som tjänar på 
materialåtervinningen. Omläggningen 
av insamlingssystemet kostar pengar för 
investering i nya och fler kärl, omlast-
ningsstationer och dyrare insamlings- 
bilar men det kommer också att medföra 
långsiktiga intäkter och besparingar för 
kommunen. Intäkter från försäljning av 
förpackningar och tidningar samt be-
sparingar i form av mindre kostnader för 
brännbart avfall. Om vi inte källsorterar 
går istället stora mängder restavfall till 
förbränning eller deponeras. Förbrän-
ning och deponering är dyrare och be-
skattas högre än återvinning av avfallet. 

Vid källsortering återvinns avfallet/
materialet för att göra nya varor istäl-
let för att använda råvaror, exempelvis 
genom skogsavverkning. 

Att bearbeta ett återvunnet material 
kräver inte lika mycket energi som att 
bearbeta en ny råvara. Att använda åter-
vunnet aluminium till exempel används 
95 procent mindre energi jämfört med 
om en råvara använts.

MÄTBARA MÅL.
• Den brännbara delen av vårt avfall 

ska halveras, (125 kg per invånare  
och år).

• Insamling av förpackningar och  
returpapper ska öka, (100 kg per 
invånare och år).

• Starta utsortering av matavfall med 
målsättning att minst uppfylla de 
nationella målen, (50 kg per invånare 
och år).

• Alla villahushåll och fritidshus ska 
omfattas av det nya avfallssystemet 
2020, (100% anslutning).

(Artikeln fortsätter på nästa sida.)

”Att inte sortera sina sopor är 
faktisk ett lagbrott. Så det nya 
avfallssystemet gör det helt 
enkelt lättare att göra rätt”

Eva Aronsson, avfallsingenjör.
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VILKA BERÖRS?
I första steget, med start hösten 2018, 
berörs permanentboende i villahus-
håll och fritidsboende. Lösningar för 
flerfamiljsbostäder och verksamheters 
hushållsavfall kommer att arbetas 
fram parallellt inför 2018 och därefter 
löpande. ”Målet är att en ny, effektiv och 
miljömässigt bättre avfallshantering ska 
genomsyra hela kommunen. Förutsätt-
ningarna kommer finnas i och med att en 
omlastningsstation ska byggas i kommu-
nen”, Eva Aronsson, avfallsingenjör.

SPARA TID, BRÄNSLE, PLATS, OCH MILJÖ.
Det nya systemet innebär många förde-
lar för dig som invånare. Du sparar tid 
och bensin eftersom du inte behöver åka 
till återvinningsstationen med dina för-
packningar. Du sparar plats genom att 
du slipper mellanlagra förpackningarna 
inomhus och du sparar miljön eftersom 
avfallet hanteras på allra bästa sätt. Som 

Resultat av plockanalyser av avfallet  
från Laholmarens ”gröna kärl” år 2014.

VAD ÄR DET 
VI SLÄNGER?

25,2% 
ÖVRIGT  

BRÄNNBART

36,5% 
MATAVFALL

0% 
FARLIGT  
AVFALL

0,74% 
EL OCH  

ELEKTRONIK

5,7% 
INERT  

MATERIAL

4,3% 
TRÄDGÅRDS- 

AVFALL

27,5% 
TIDNINGAR OCH  

FÖRPACKNINGAR

DET NYA  
AVFALLSSYSTEMET  
I KORTHET
• Alla har skyldighet att sortera 

ut sina förpackningar.
• Lättare att göra rätt, särskilt 

om du inte har bil eller har 
fysiskt hinder.

• Färre överbelastade och  
nedskräpade återvinnings- 
stationer.

• Enkelt att göra en insats för 
att minska sin miljöpåverkan, 
vilket många vill.

• Spara resurser, pengar och 
miljön.

en bonus av att du ser mängden avfall du 
producerar blir du mer miljömedveten 
och ser de ekonomiska fördelarna.

VAR SKALL JAG PLACERA  
DE NYA KÄRLEN?
”Vid första anblicken kan de nya avfalls- 
kärlen verka skrymmande och ta mycket 
plats, men erfarenheter från andra kom-
muner visar att de allra flesta hittar en 
bra plats för de nya kärlen och till slut blir 
nöjda”, Eva Aronsson, avfallsingenjör. 
Generellt ser man via uppföljningar, där 
systemet införts, att de som använder 
kärlen är mycket nöjda. 

Om du behöver hjälp kan du vända 
dig till kommunen för rådgivning.  

KONTAKTPERSON AVFALLSSYSTEMET 
Eva Aronsson, avfallsingenjör, 
planeringskontoret.
eva.aronsson@laholm.se
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MEN VAD ÄR DET SOM GÖR ATT MAN TRIVS  
PÅ DEN PLATS MAN BOR?
Bekväma och bra bostadsförhållanden till att börja med. Goda 
kommunikationer och möjligheten att lätt kunna ta sig överallt 
är också viktigt. En hög levnadsstandard och tillgång till en 
bra arbetsmarknad naturligtvis. Och om du till detta adderar 
en fantastisk natur, en rik historia och en växande matkultur 
så är det tydligt att Laholms kommun har alla förutsättningar 
att bli Hallands bästa boendekommun! 

”Många företag och familjer vill bo lite mer ute på landet, 
längre ifrån stora städer. I Laholms kommun har vi skog, inland, 
kust, hav, vattendrag, och sjöar - man kan åka skidor, paddla 
kajak, bada, vindsurfa - vi har verkligen ett Sverige i miniatyr - 
vi har allt. Ett av Nordens mest attraktiva lägen, med närmare 
7,5 miljoner potentiella kunder inom 30 mil”, Erland Björkman, 
Laholm kommun. 

FÖRETAG ADDERAR INTÄKTER OCH INVÅNARE
”Vi arbetar på ett tillväxtprogram för Laholms kommun som 
ska fokusera på att öka vår redan fantastiska potential för att 
attrahera fler invånare, turister, investerare och företag till vår 
kommun. Företag som kompletterar befintliga verksamheter och 
som har den kraft att attrahera både anställda och andra företag 
till vår kommun. Företag med tillväxtambitioner, utvecklings-
kraft och högt kunskapsinnehåll som kan förnya och utveckla 
kommunens näringsliv”, Erland Björkman, Laholm kommun. 

Tillväxtprogrammet fokuserar på samarbete med skola och 
näringsliv i södra Halland för att göra Laholms kommun ännu 
mer pulserande och framgångsrikt i framtiden!

KONTAKTPERSON TILLVÄXTPROGRAMMET
Erland Björkman, verksamhetschef, planeringskontoret.
erland.bjorkman@laholm.se

”Hållbarhet handlar också om  
livskvalitet - och det är en av de främsta  
faktorerna bakom tillväxt”.

Erland Björkman, Laholms kommun.

Ett lyckligt Laholm  
är ett växande Laholm.

LAHOLMAREN LAHOLMS TILLVÄXTPROGRAM 15



VAD HAR UTBILDNING 
med hållbarhet  

att göra?

När vi hör ordet ”hållbarhet” tenderar vi  
att tänka på förnyelsebart bränsle, mindre  
koldioxidutsläpp, solpaneler, vindkraft och  
liknande. Men kanske viktigare än den  
omedelbart fysiska handlingen att skapa  
hållbarhet är att ändra på attityder och  
inställning. Det är här utbildning kommer in.

Våra unga vuxna står inför en annorlunda värld än vad den var 
för bara ett decennium sedan. En alltmer komplex och osäker 
värld med snabba och stora förändringar, en nästan oändlig 
ström av nyheter om globala hinder, svårigheter och katastrofer. 
Från ekonomisk instabilitet, klimatförändringar, ökande socia-
la klyftor till en allt mer ansträngd biomassa med utrotning av 
djur och ökenutbredning, krig i religionens namn och migra-
tion, för att nämna de största.

LAHOLMAREN UTBILDNING OCH HÅLLBARHET16



Det är inte bara lokalerna som har fräschats 
upp på Osbecksgymnasiet på Campus 
Laholm. I dag är Osbecksgymnasiet en av 
Sveriges bästa gymnasieskolor där åtta av 
tio elever inom samtliga program går ut 
med examen inom tre år. Ett målmedvetet 
och långsiktigt arbete gör att man hamnar 
på nionde plats i Sverige och bäst i Halland 
enligt en omfattande undersökning från 
Sveriges Kommuner och Landsting. 

Med eleven i centrum, en hög andel 
behöriga lärare, stort fokus på undervis-
ningen och en lärarkår som brinner för sitt 
uppdrag ser framtiden ljus ut för Campus 
Laholms gymnasieelever.

”DET FINNS MASSOR  
AV SKÄL ATT GÖRA  
LAHOLM TILL SITT HEM.”

OSBECKSGYMNASIET  
PLACERAR SIG I TOPP!

VI MÅSTE LÄRA FÖR ATT BLI BÄTTRE. 
Om vi skall klara av de framtida utmaningar som ställs på oss och vår 
omvärld, måste vi utbilda våra unga att hantera frågor om fattigdom, 
mat, energifrågor, ojämlikhet, konsumtionsmönster, klimatförändringar, 
skydd av ekosystem och så vidare. Och kanske ännu viktigare, de måste 
vara redo att möta utmaningar vi ännu inte känner till.

Kort sagt, människans framtid på klotet hänger på att vi utvecklar 
vårt kollektiva kunnande, vår kapacitet att utvecklas och lära oss nytt för 
att kunna applicera detta kunnande i praktiken. Hållbar utveckling är 
inte hållbar i sig, utan relevant lärande. Utbildning är byggstenar för en 
varaktig förändring, inte bara för att den förändrar världen, utan även för 
att utbildning förändrar hur vi ser på världen.

KUNSKAP ÄR MAKT. 
En hållbar utbildning är en som involverar de olika disciplinerna sam-
hällskunskap, teknik, ekonomi, filosofi och andra humaniora likväl som 
naturvetenskap. En hållbar utbildning försöker överbrygga klyftan mellan 
humaniora och naturvetenskaperna och miljövetenskap för att skapa en 
unik kompetens inför framtiden, med framtidens teknologi.

Mycket som tänkandet bakom nya Campus Laholm.

CAMPUS LAHOLM - BYGGT FÖR FRAMTIDEN.
Campus Laholm är en dynamisk mötesplats med fokus på kunskap och ut-
veckling där laholmare, unga som gamla, rustar sig för framtida utmaningar. 

Genom att kombinera gymnasieskola, vuxenutbildning, studie- och 
yrkesvägledning, coachning, kulturskola, näringslivsservice, Folkhälso-
centrum samt fritidsverksamhet i en ständigt utvecklande studiemiljö är 
Campus Laholm väl rustat inför framtidens behov. 

Campus Laholm kommer att utformas för att kunna anpassas och 
utvecklas där det behövs, och för att forma individer som är väl rustade 
för att utvecklas och ta sig an fram-
tidens utmaningar. Campus Laholm 
är en plats dit människor kommer för 
att lära sig, att uppleva, att växa samt 
bygga nätverk med andra i och utanför 
Campus Laholm. 

En plats för möte mellan kreativa 
människor från alla utbildningsgrenar. 
En plats för framtidens lärande. En 
plats där studenter kan lära sig om 
en hållbar framtid för oss alla. Det är 
Campus Laholm i ett nötskal.

KONTAKTPERSON CAMPUS LAHOLM,  
OSBECKSGYMNASIET
Ulf Mattsson, verksamhetschef, 
kultur och utveckling.
ulf.mattsson@laholm.se

”

”

”VI FLYTTADE HIT inför barnens skolstart av 
många anledningar, en var att vi ser fördelar 
med det lilla samhället och den nära kontakt 
som bildas mellan familj och skola. Det faktum 
att det bara finns en skola i byn kanske vissa ser 
som en nackdel, men det skapar också stabilitet 
och starka motiv att lösa eventuella problem”.

”Fritidsverksamheten i Våxtorp har också 
förbättrats mycket sedan förra läsåret och 
satsningen märktes på barnen och oss föräld-
rar - stämningen mellan barnen, allt barnen 
gör, personalens tillgänglighet och minimerad 
tid vid datorerna. Fritidspersonalen är värda 
massor med beröm och uppskattning!”

 ”Utbildning är utan tvivel avgörande för 
barnens framtid och grundskolan ska ge våra 
barn de verktyg de behöver för att skapa sina 
egna visioner och möjligheter att bygga sin 
framtid. Men lika viktigt är att vi föräldrar 
möter barnen även utanför skolan och inser 
vikten av att vara goda förebilder och verkar 
för gemenskap och optimism. Alla delarna till-
sammans kommer ge barnen kraft och kunskap 
för att skapa en hållbar framtid”.

KARIN SAGNIA

Snickerboa fritids, Våxtorpsskolan, från vänster Hamada 
Akkouch, Karin Sagnia och Sulayman Sagnia.
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SKÖNHET SKA DELAS.
Vi är lyckligt lottade som har många fantastiska platser att 
besöka i Laholms kommun, allt från vår fantastiska kust- och 
strandlinje till våra skogar och dessutom ett stort urval av 
kulturhistoriska platser. Välbekant för varje kommuninvånare 
men tyvärr inte lika känt utanför kommunen. Detta är viktiga 
ingredienser för den lokala turismen och handeln att profilera 
sig mot omvärlden för att öka attraktionskraften och skörda 
de många fördelar som en ökad turism medför. 

TURISM SOM EN BYGGSTEN FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID.
Rätt utförd och gjord på ett hållbart sätt kan dessa nya former 
av turism faktiskt vara en del i en god och hållbar framtid 
samtidigt som det genererar inkomster för befintligt näringsliv 

Det bästa sättet att attrahera 
framtida invånare och  

verksamheter till Laholms  
kommun är genom besökarna som 

kommer hit och ser hur bra  
det är här. Att få besök av  

turister är ett mycket bra sätt för 
människor att själva se hur  

fantastiskt det är här, samtidigt 
som det är en viktig inkomstkälla 

för kommunens näringsliv.

och nya besöksföretag. Likväl som det ökar medvetenheten för 
vår närmiljö och exponerar oss för potentiella nya kommun-
invånare. Hållbarhet innebär stabilitet och en hållbar turism 
inkluderar ett optimalt användande av resurser. Det handlar 
om den biologiska mångfalden, en minskning av påfrestningar 
på miljön och samhälle samtidigt som man bevarar kultur- 
historia och det lokala samhället.

Turism är en av landets största och snabbast växande 
näringsgrenar. Denna trend behöver inte och ska inte vara 
begränsad till storstäderna med sin trängsel på nöjesparker, 
uteserveringar och svala folktomma museer. Intresset för min-
dre orter och samhällen är stort inom turismen och de som tar 
klivet och bjuder in har allt att vinna på en växande turism.

Det  
finns hållbar  

turism
OCH DET FINNS TURISM  

FÖR HÅLLBARHET.
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EN STRATEGI INOM TURISM ÄR EN AFFÄRSSTRATEGI.
Många mindre städer runt om i världen upptäcker att de kan få 
turisterna att öppna sina plånböcker i en utsträckning som tidi-
gare var reserverade för de större städerna, med dyra nöjesfält, 
lyxiga hotell och stora turistattraktioner, förutom staden själv.

Genom att utveckla turismens potential i regionen skapas 
möjligheter för gemensamt samarbete med handeln, organisa-
tioner, föreningar och kommunen. Denna typ av samarbete är 
till gagn för hela samhället och dess ekonomiska utveckling. 
Det gynnar småföretagare och inte bara den urbana turismen 
med sina låglönejobb i servicesektorn.

Varje turistdestination måste ta ett första steg för att nå 

någonstans. Före Disney World Orlando var Florida ett ställe 
där man odlade apelsiner och jagade alligatorer. Före kasinona 
var Las Vegas bara ett stopp för postrutten mellan Los Angeles 
och Salt Lake City. Före Sommarland i Skara var Skara bara 
ett domkapitel. Före Liseberg var Göteborg bara en hamnstad. 
Före GeKås var Ullared, ja du förstår.

KONTAKTPERSON
Ulf Mattsson, verksamhetschef, 
kultur och utveckling.
ulf.mattsson@laholm.se

”Fler och fler semesterbesökare  
söker sig bort från ren förströelse- 
turism. Vi vill inte längre bli passivt 
underhållna på vår semester utan den 
globala turisttrenden lutar allt mer 
åt en aktiv turism som cykel- och 
fisketurism, ’autentisk turism’,  
geoturism, agriturism, upplevelse- 
baserad turism och kulturarvsturism 
och mycket mer.”

  Ulf Mattsson

Besök gärna

visitlaholm.se
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Vi är mitt i ett paradigmskifte vad gäller kommunikations- 
lösningar. Befintlig kopparledning skall ersättas med en fiber-
optisk kabel och vi går från en gammal teknik till en ny. Med 
fiber, eller fiberoptik, får man en närapå obegränsad kapacitet 
och med upp till 99,7 procent av ljusets hastighet.

VIKTEN AV DIGITAL UPPKOPPLING. 
Laholms kommun har engagerat sig i denna fråga under 
många år och ser detta som en otroligt viktig del i vårt lång-
siktiga hållbarhetsarbete. Tillsammans med goda kommuni-
kationsmöjligheter, en bra kollektivtrafik, fler tågstationer och 
en bra och tillförlitlig elförsörjning i kommunen är fiberoptisk 
kabel/bredband till samtliga hushåll oerhört viktigt för att vi 
ska kunna utvecklas och få fler att flytta till kommunen. Vår 
plan är att alla områden kommer vara fiberanslutna 2020. 

Du sköna nya uppkopplade värld kommer att leda till 
många affärsmöjligheter och nya arbetstillfällen samt många 
nya digitala tjänster inom skola, vård och äldreomsorg. Vi vill 
att alla ska ha möjlighet att ta del av samhällstjänster på ett 
sätt som tidigare inte var möjligt. Allt från att kunna träffa 
läkaren via datorn eller att ta del av en föreläsning från uni-
versitet runt om i världen, direktöversatt i surfplattan. Genom 

FRAMSTEG  
I LJUSETS  
HASTIGHET
(NÄSTAN I ALLA FALL). 
Vi vet alla hur viktigt det är med fiber,  
men nu för tiden så är det inte bara viktigt i 
kosten utan även för samhället i stort.  
Det är naturligtvis digital fiber vi talar om. 
Ett samhälle kan inte vara helt hållbart i  
dagens värld om det är isolerat från  
omvärlden. Internettillgång möjliggör inte 
bara bankaffärer, hälsokontroll och handel, 
den möjliggör för människor att kommunicera 
och ta del av all den kunskap som det globala 
samhället producerar. Internet rör sig över 
landsgränser över hela vår planet  
(och i rymden). Potentialen är enorm.
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den nya tekniken kan många äldre bo kvar i en trygg hemmiljö 
längre. Fritidshusägare kan förlänga sin vistelse genom att job-
ba på distans, vilket leder till ökade inkomster för den lokala 
handeln. Antalet e-tjänster kommer att accelerera och använ-
das på nya spännande och oväntade sätt.

SMARTA DIGITALA LÖSNINGAR BIDRAR  
TILL ETT MER KLIMATSMART SAMHÄLLE. 
Bara i Sverige görs 1,1 miljoner tjänsteresor per år och att 
minska resandet genom till exempel tele- och videomöten har 
stor betydelse för att minska kommuners klimatpåverkan. En-
ligt EU-kommissionen kan IT- och telekommunikationstjäns-
ter minska Europas koldioxidutsläpp med upp till 15 procent 
till 2020 och minska kostnaderna med cirka 600 miljarder euro.

Laholms kommun ligger i framkant vad gäller vår lands-
bygdsatsning. Det är väldigt värdefullt att alla, oavsett var man 
bor i kommunen, ges möjlighet att ta del av den nya tekniken. 
Det kommer vara avgörande för hur man jobbar och hur man 
vill leva sitt liv i framtiden. 

KONTAKTPERSON, FIBER
Ove Bengtsson, enhetschef, IT-enheten.
ove.bengtsson@laholm.se

LÄRPLATTFORMENS 
BIDRAG TILL EN 
HÅLLBAR UTVECKLING.
Med en nyligen lanserad lärplattform 
används dagens teknik för att göra 
information tillgänglig för både föräldrar, 
elever och skolan. Laholms kommuns 
nya webbaserade lärplattform, V-klass, 
samlar in olika funktioner för att möjlig-
göra kommunikation, dokumentation och 
lagring av information mellan skola och 
hem, pedagog och elev, skolor, klasser och 
grupper. V-klass ska synliggöra skolans 
process och varje enskild elevs utveckling 
samt förstärka samarbetet mellan skolorna 
i kommunen. 

Skolan, föräldrar och elever har alla 
en aktiv roll för att förbereda barn och 
ungdomar för framtiden. Detta innefattar 
planering och kontinuerlig utvärdering och 
uppföljning av skolans aktiviteter. Med 
lärplattformen får skolan och föräldrar 
en tidig indikation om när extrainsatser 
behövs sättas in och vilken elev, grupp eller 
aktivitet som behöver följas upp. 

Kontinuerlig tillgång till relevant och 
värdefull information möjliggör för oss att 
kunna vägleda och förbereda dagens barn 
för en framtid som är både dynamisk, 
spännande och oförutsägbar.

KONTAKTPERSON, V-KLASS
Matthew Omafume Enakeyarhe, 
IKT-utvecklare.
matthew.enakeyarhe@laholm.se
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MAT FRÅN ALGER. Alger har visat sig 
vara extremt användbart och ett flexibelt 
tillskott till vår föda. Alger kan använ-
das som äggsubstitut, ersätta smör och 
oljor i bakning och är dessutom mer 
hälsosamt. Helt i klass med olivolja 
samtidigt som alger har lägre fetthalt, 
mindre kalorier och mer protein. Det 
låter kanske äckligt, men smakar fak-
tiskt väldigt gott. Testa gärna tångkaviar 
redan idag.

https://tinyurl.com/jfnqavr

OM VI INTE SLÄNGER DET VI HAR KOMMER 
VI INTE BEHÖVA DET I FRAMTIDEN. En ny 
banbrytande teknologi kan förvandla 
bioavfall som gräs eller träflis till gas 
som kan förädlas till etanol, i en process 
som använder mindre vatten än traditio-
nell etanolframställning.

BYGGT FÖR ATT GÅ SÖNDER  
ELLER BYGGT FÖR ATT HÅLLA: 

teknologi  
och hållbarhet.

HÅLLBARHET  
KOMMER I  
MÅNGA FORMER.
Hur kan sårvårdshantering bidra till ett 
hållbart samhälle?

Enligt studier lider cirka 2 miljoner 
människor i Europa av svårläkta sår. 
Förutom ett stort lidande för varje 
enskild patient tar dessa sår upp 30-40 
procent av tiden för sjuksköterskor inom 
hemsjukvården. Laholms kommun har 
tillsammans med leverantören Onemed 
genomfört ett sårvårdsprojekt, som i 
princip har halverat läketiden för svår-
läkta sår från cirka 70 omläggningar per 
vecka till 35.

Projektet frigör resurser i form av 
minskad arbetstid, restid och kostnader 
för resor samt materialåtgång och avfall. 

Innovativa lösningar som inte bara 
sparar på resurser och förbättrar pa-
tienternas livskvalitet, de har också en 
positiv effekt på miljön! 

KONTAKTPERSON, SOCIALTJÄNSTEN
Jennie Andersson, avdelningschef.
jennie.andersson@laholm.se

PERSONLIGA KRAFTSTATIONER. Ladda 
din telefon utan väggkontakt i framtiden 
tack vare nya innovativa produkter som 
fungerar som personliga kraftstationer, 
som förvandlar salt, vatten och metall 
som oxiderar till väte vilket en bränsle-
cell använder för att generera elektricitet.  

https://tinyurl.com/hh7zfgt
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De flesta av oss känner till ordspråket; ”inget varar för evigt”, och vi känner 
nog alla till planerat åldrande, när tillverkaren bygger in en maxlivstid för en 
produkt för att maximera vinsterna. Finns det företag och uppfinnare som 
aktivt försöker att göra produkter som har lång livstid? Produkter som är 
snällare mot människor, miljö och plånbok? Från solcellsdrivna högtalare 
och grillar till mer effektiva glödlampor? Svaret är Ja!

DATORPROCESSORER I TRÄ. Forskare på 
Wisconsin-Madison universitet har tagit 
fram en datorprocessor från cellulosa, 
nanofibril, som nästintill går att kasta 
på komposten, vilket ger en helt ny 
innebörd till det moderna kraftuttrycket 
- skitdator.

https://tinyurl.com/z3p9rbq

HUR  
HÅLLBART  
ÄR DITT  
HEM?
TIPS PÅ VAD DU  
KAN GÖRA HEMMA.

KYLSKÅPET - Hur mycket av maten är  
producerat inom 100 km från där du bor,  
200 km, 1000 km? Hur mycket är ekologiskt?

GARDEROBEN - Hur många av din kläder 
är producerade i Sverige, Skandinavien, 
Europa? Hur många plagg har ekologiskt 
ursprung?

MÖBLERNA - Hur mycket av möblemanget 
hemma är producerat i Sverige, Skandina-
vien? Hur mycket är hållbart producerat?

HEMMET - Hur mycket elektricitet använder 
ni hemma? Är maskiner energieffektiva? 
Lämnar du ljuset på när du går ut från rum-
met, står TV:n i stand-by läge, trots att det 
kanske inte behövs?

SEMESTER - Var din senaste semester utom-
lands? Med bil? Flyg? Kanske en cykelsemester 
nästa gång?  

SLUTLIGEN, DIG SJÄLV. Hur ofta tar du 
bilen när du lika gärna kunde ta bussen eller 
cykeln? Vilka vanor har du som kan bli mer 
miljövänliga?

I taket på en brandstation i Kalifornien lyser en 
glödlampa som har varit tänd i över 989 000 timmar - 
nästan 113 år. Sedan den skruvades i 1901 har lampan 
sällan varit släckt, lampan har överlevt varje brandman 
som först såg dess sken och har blivit utropad som 
”Evighetslampan” av experter och vetenskapsmän över 
hela världen. Jämför det med en modern glödlampa!

ALARMERANDE EFFEKTIVT. Det finns  
flertalet företag redan nu som säljer 
väckarklockor som inte använder bat-
terier eller vägguttag utan som i stället 
använder vatten för att generera elektri-
citet. Man fyller bara på vatten var sjätte 
månad och så går det som klockan.

https://tinyurl.com/zatg7bs

100 PROCENT ÅTERVINNINGSBAR MUS. 
Datormusen på bilden fungerar precis 
som vilken annan, men den behöver 
inte batterier och den genererar energi 
av rörelsen när den används och den är 
gjord av 100 procent återvinningsbart 
material.

https://tinyurl.com/j443ljh

BATTERIER GJORDA AV KARTONG. 
Prisvinnande Mini Power använder ett 
pappersbatteri och innehåller inga tung-
metaller. Kartongkapslen är biologiskt 
nedbrytbar och har olika kapacitet från 
två till sex timmars användande. Väl 
urladdat kan kartongbatteriet lämnas 
tillbaka till affären för återvinning.   

https://tinyurl.com/hukcefb
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Starkare,  
bättre, snabbare 
- OCH MER!

Arbetsförmedlingen sa så sent som i 
december 2016 att Sverige behöver ett 
invandringstillskott på ungefär 64 000 
människor per år för att kunna upprätt-

hålla den tillväxt och välfärd som vi har idag. Vår 
befolkning väntas öka från dagens 10 miljoner till 
11,5 miljoner år 2030. Under samma period ökar 
befolkningen i arbetsför ålder från 6,1 till bara 6,9 
miljoner. Alltså föds det inte tillräckligt med barn 
samtidigt som vi lever allt längre. Med andra ord; 
den andel av befolkningen som kan arbeta och 
betala skatt ökar inte lika snabbt som resten av 
befolkningen. Detta är en av anledningarna till att 
invandring är så viktig för Sveriges framtid. 

En annan viktig anledning är att tänka på vad 
som främjar innovation. Mångfald, olika perspek-
tiv och tankesätt är en av pusselbitarna som hjälper 
oss vidare i vår samhällsutveckling. Humankapita-
let, det vill säga människors utbildning, färdigheter 

och kompetenser, räknas numera som den största 
konkurrensfaktorn i dagens kunskapsbaserade 
ekonomi. Det är avgörande för vår framtida  
utveckling att vi lyckas med att odla, attrahera och 
ta tillvara på kompetens. Vår förmåga att attrahera, 
utveckla och förädla detta kapital är avgörande för 
vår framgång.

VI KAN GÖRA MER TILLSAMMANS. 
Människor har många olika anledningar till varför 
de kommer till Sverige. Det är viktigt att vi ser alla 
som resurser som på olika sätt kan bidra till vår 
tillväxt och välfärd. Fores (en tankesmedja som 
jobbar med att få forskning och idédebatt) skrev 
i en av sina artiklar ”…att akademi och närings-
liv närmast borde talangscouta vid gränserna...” 
Oavsett vilka skäl människor har för att komma till 
Sverige bör vi betrakta dem som kommer hit som 
en tillgång av internationell kompetens, i form av 
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Invandringen figurerar i rubrikerna mest varje dag.  
Ofta av inte så positiva skäl. Men är den senaste tidens  
ström av invandrare en börda eller en välsignelse?  
Ska vi se invandringen som något vi gör för att hjälpa andra 
människor eller något vi gör för att hjälpa oss själva?

till exempel språkkunskaper, utbildning, yrkes- 
kunskaper samt kännedom om för oss viktiga 
marknader. 

Från Timbro (en del av stiftelsen Fritt  
Näringsliv) kommer en annan artikel. Den belyste 
ökningen av inköpskraften bland utrikesfödda och 
den betydelse som invandrare har för den svenska 
marknadsekonomin. Utgångspunkten var att se 
den styrka som en fritt väljande konsument besit-
ter, oavsett hudfärg och bakgrund och hur viktigt 
det var för företag att närmare studera vad deras 
potentiella kunder väljer att lägga sina pengar på.  
  
KUNSKAP ÄR ONÖDIG OM DEN INTE ANVÄNDS. 
Men vi behöver också titta på vilka förutsättningar 
människor får för att komma in på arbetsmark-
naden. I en av Region Hallands rapporter om den 
halländska arbetsmarknaden, belystes den struktu-
rella diskrimineringen för människor med utländsk 

bakgrund. Det är här frågan om en social hållbar 
samhällsutveckling blir så viktig. Vad kan vi göra 
för att främja våra gemensamma rättigheter, öka 
tilliten mellan människor och bygga vidare på 
demokratiska värderingar och processer för med-
skapande? 

Detta är frågor som vi i Laholms kommun  
jobbar med varje dag. Det handlar om att stödja 
och förbättra de kärnprocesser verksamheterna 
är igång med, få fram goda indikatorer och 
uppföljningsmöjligheter för att kunna bereda 
beslutsunderlag, vara en förebild som inkluderande 
arbetsgivare och få mer fokus på hur de mänskliga 
rättigheterna följs i vår kommun. 

 
KONTAKTPERSON, INTEGRATION
Anna Maria Mårtensson, 
integrationsstrateg.
anna-maria.martensson@laholm
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Tänk globalt, 
ät lokalt.

Hur kan Fäviken Magasinet, nära Åre, bli den första  
svenska restaurangen utanför huvudstaden att få inte bara en, utan  

två Michelinstjärnor? Och vad är det som gör att Noma i Köpenhamn,  
om och om igen, blir vald till världens bästa restaurang?  

En nyckelfaktor är att båda har hittat receptet för framgång  
i att de bara använder råvaror som är en naturlig del  

av vår nordiska flora och fauna. 
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E
kologiskt och närproducerat 
är ledorden. Det betyder; 
ingen olivolja, inga citroner, 
inga tomater och inga 
jordgubbar på vintern. På 

Noma betyder det att större delen av 
måltiderna är närproducerade, ibland 
av personalen själva. Menyerna kan 
innehålla läckerheter som myrkräks och 
gräshoppspasta. 

Magnus Nilsson, kock på Fäviken 
Magasinet, har också byggt upp verk-
samheten kring närproducerat. Han 
fokuserar sin matlagningskonst på vad 
som kan kallas hypersvenska rätter som 
rått kohjärta med märg och närfångad 
forrellrom i torkat grisblod. Även om 
dessa extremer och experimentande med 
traditionell mat inte är för alla så kan 
vi alla lära oss från deras exempel och 
försöka bli något mer ekologiska när vi 
lagar mat.

”Ät mer grönsaker” säger Rene  
Redzepi, Nomas kökschef. ”Ta med 
familjen ut i skogen och upplev storheten 
att sitta på huk och plocka din egen mat 
för att sedan gå hem och äta den.”

för dig som konsument att veta vad maten 
innehåller och varifrån den kommer”, 
Lisa Larsson, internservice Laholms 
kommun.

VAD SKALL MAN ÄTA  
OCH VAD SKA MAN INTE ÄTA?
Som de flesta vet så är kött en stor kli-
matpåverkare. ”Köttet står för 20 procent 
av svenska och 18 procent av världens 
växthusgaser. Ett kilo kött resulterar i 
femtio gånger mer utsläpp än ett kilo bönor 
(både före och efter). Så självklart är det 
enklaste vi kan göra för miljön att minska 
på vår köttkonsumtion. Både fisk och meje-
riprodukter är betydligt bättre ur klimat-
synpunkt än nötkött”, Lisa Larsson, 
internservice Laholms kommun.

Vilka är då de gröna hjältarna i vår 
mat? Grönsaker som odlas lokalt och 
ekologiskt. Dessa har minst miljöpåver-
kan och som en bonus har de högt nä-
ringsvärde och är väldigt kalorifattiga.

TÄNK GLOBALT, AGERA LOKALT.
I Laholms kommun arbetar vi för att:
• Vi ska laga mat från grunden.
• Vi ska använda mer baljväxter samt 

mindre rött kött.
• EU:s grundläggande djurskyddsregler 

ska vara uppfyllda vid produktion av 
varje livsmedelsråvara och livsmedels-
produkt. 

• Kött och fågel ska till övervägande del 
levereras färskt eller vakuumförpackat. 
Och för fisk och skaldjur ska det ställas 
krav som motsvarar kriterierna för 
MSC (Marine Stewardship Council). 

• Se till att kaffe, te, kakao och bananer 
ska vara etiskt och ekologiskt odlade 
enligt Fairtrade-kriterierna. 

• Använda svenskodlade och säsongs-
anpassade produkter när det är 
möjligt.

• Välja ekologiskt odlad frukt och 
grönt när likvärdiga svenskodlade 
produkter inte finns att tillgå.

• Prioritera inköp av livsmedel som 
medför korta transportavstånd.

ÄVEN LITE HJÄLP HJÄLPER NATUREN.
”Genom att göra smartare val hemma och 
i vår kommun kan vi stödja ett ekologiskt 
jordbruk och bidra till en bättre jord och 
hälsosammare invånare. Kom ihåg att de 
val vi gör kring vår mat idag spelar en roll 
för miljöns hälsa, där vi bor, och därmed 
miljön där våra barn ska bo, långt efter 
det att vi själva är borta”, Lisa Larsson, 
Laholms kommun. 

KONTAKTPERSON, KOST
Lisa Larsson, enhetschef, internservice.
lisa.larsson.ser@laholm.se

SÅ VAD ÄR EKOLOGISKT  
NÄRPRODUCERAT?
Det flesta håller nog med om att ekolo-
giskt och närproducerad mat är bra mat. 
Men det verkar också betyda lite olika, 
beroende på vem som tillfrågas.

”Förenklat kommer ekologiskt närpro-
ducerat från ett jordbruk som använder 
tekniker som skyddar miljö och hälsa för 
både människor och djur. Ett jordbruk 
som är i harmoni med naturen. Ekologiskt 
närproducerad mat handlar också om att 
maten ska vara fri från onödiga gifter 
och kemikalier, att ingen antibiotika har 
använts i onödan och att det ska vara lätt 
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Hållbara 
recept.   
ÄPPELKAKA  
MED MARSANKRÄM
1 KAKA

Det finns få saker som är lika 
försvinnande goda som hemba-
kad äppelkaka. Den här varian-
ten görs med marsankräm och 
bokstavligen smälter i munnen.

RECEPT, 6 PORTIONER
1/2 liter färska kantareller
1 liten gul lök
Smör att steka i
5 dl grädde
2 dl vatten
1 msk tomatpuré
1 skvätt soja
1 tsk timjan
Salt, peppar
2 skvättar sherry (mot slutet)

GÖR SÅ HÄR:
Finhacka lök och kantareller 
och stek på medelvärme i smör. 
Häll på grädde och vatten och 
låt koka upp. Tillsätt tomatpuré, 
soja och timjan. Låt koka ihop, 
smaksätt med salt och peppar. 
Slå i sherryn precis när soppan 
är klar. Servera med gott bröd.

VID SERVERING
Skalet av en citron
1/2 dl persilja
2 finhackade vitlöksklyftor

GÖR SÅ HÄR:
Vänd lammläggen i vetemjölet 
och salta och peppra på båda 
sidorna. Stek läggen i lite olja 
så de får färg och stekyta. Ta åt 
sidan. Skär morot, selleri och lök 
i bitar. Koka upp alla ingredi-
enser i en stor kastrull. Lägg i 
lammläggen och låt småkoka i 
minst två timmar. De är klara 
när köttet börjar släppa från 
benen.

SÅS:
1/2 dl chilisås
1/2 dl äppelcidervinäger
1 dl sirap
1 msk soja
1 dl öl eller cider
1/2 hackad chili
Finhackade örter, gärna oregano 
och kyndel (eller andra från 
kryddland och butik, koriander 
är gott).

TILLBEHÖR:
4 st fina hamburgerbröd (se upp 
med kemikalieförteckningen på 
brödet)
1 röd lök
1 dl Créme Fraiche

HEMINLAGD GURKA (för  
konsumtion direkt eller de 
närmsta två veckorna)
1 gurka
1 dl vitvinsvinäger
1 vitlöksklyfta
1 msk socker
1 dl vatten
Eventuellt koriander

GÖR SÅ HÄR:
Kör alla kryddor till krydd-
mixen i en mixer, matberedare 
eller kaffekvarn till ett pulver. 
Har du ingen maskin, använd 
mortel (uteslut då lagerbladet). 
Gnid in köttet med kryddorna, 
lägg i en plastpåse i kylskåpet i 
2-3 timmar. Lägg köttbiten i en 
eldfast form och tillsätt must/
cider. Ställ in i ugnen på lägsta 
värmen som går att få (70-90 
grader brukar det vara) i minst 
12 timmar. Känn med en gaffel, 
när det är trådigt och faller isär 
så är det färdigt. Ös köttet då 
och då, minst tre gånger.

Skala och skär gurkan i avlånga 
stänger. Lägg gurkan i salt och 
lägg diagonalt så vattnet rinner 
ur. Rör ihop lagen tills sockret 
har löst sig. Skär vitlök i skivor, 
tryck på dem lätt med kniven 
och skrapa ned allt i lagen. Låt 
stå minst 1 timme

Höj ugnstemperaturen till 200 
grader och pensla köttet med 2/3 
av såsen. Baka i cirka 20 minuter 
tills det fått en knaprig yta. Ta ut 
köttet. Finfördela köttet med två 
gafflar. Blanda i det sista av så-
sen. Grilla bröden på innersidan 
i en panna eller i ugnen. Lägg 
på mycket kött i brödet, lägg 
rödlöksringar, gurka och Crème 
Fraiche i brödet, hacka eventu-
ellt lite koriander och strö på.

ALLA RECEPT KOMMER FRÅN 
WWW.HALLBARMAT.SE

TILL KAKAN:
3 dl vetemjöl
1/2 dl socker
150 gram kylskåpskallt smör
1 krm salt
1/2 tsk bakpulver
3 stora äpplen skurna i bitar
Ev. kanel

TILL MARSANKRÄMEN:
2 dl vispgrädde
1 dl socker
2 ägg
2 msk potatismjöl
1 msk vaniljsocker

GÖR SÅ HÄR:
Blanda ingredienserna till kakan 
i en matberedare och kör snabbt 
ihop till en deg. Tryck ut degen i 
en pajform och lägg ut äppelbi-
tarna i formen. Strö över kanel 
om du önskar. Ställ åt sidan. 
Vispa ihop alla ingredienser 
till marsankrämen hårt med 
elvisp i två minuter. Häll den 
färdiga krämen över äppelbi-
tarna. Grädda kakan i mellersta 
delen av ugnen, 160 grader, i 40 
minuter.

KANTARELLSOPPA

Få saker är lika förknippat med 
hösten som en rykande varm 
svampsoppa. Den här görs på 
kantareller och får extra smak av 
en skvätt sherry.

Ta upp de färdiga lammläggen 
ur kastrullen. Sila av fonden och 
häll tillbaka vätskan ner i grytan. 
Om den är för rinnig så kan 
den redas med lite vetemjöl och 
vatten till rätt konsistens. Lägg i 
läggen och servera med en god 
sallad eller annat valfritt tillbe-
hör. Strö över finhackad vitlök, 
citronskal och persilja.

PULLED PORK

Denna rätt förtjänar ett svenskt 
namn då den numera nästan är 
en nationalrätt. Välj kött från 
din lokala grisbonde eller köp 
svenskt griskött.

RECEPT, 4 PERSONER
Cirka 1 kg oädla delar av 
griskött (bog, lägg och karré går 
bra). Blanda gärna lite feta delar 
också, det blir gott men är en 
smaksak.

KRYDDMIX:
1 msk salt
3 msk socker
Ca 1 msk av varje krydda: 
svartpeppar, vitpeppar, kanel, 
spiskummin, paprikapulver, 
lagerblad, alla former av chili-
pulver
1 färsk chili
3 vitlöksklyftor
1 flaska äppelcider eller  
äppelmust

VINBRÄSSERADE 
LAMMLÄGG

Lammlägg är lammets fram- och 
bakben och är mycket saftigt och 
smakrikt kött. Det kräver lite 
extra koktid för att bli som allra 
bäst men det är väl värt väntan. 
I detta recept brässeras lamm- 
lägget i rödvin och rotsaker.

RECEPT, 6 PORTIONER
LAMMLÄGG
6 st lammlägg
Vetemjöl, cirka 1 dl
1/2 flaska rött vin
1 liter vatten
10 svartpepparkorn
1 gul lök
1 morot
1 bit selleri
2 msk tomatpuré
1/2 dl finhackad persilja
1/2 dl kalvfond
Salt, peppar
Ev. lite vetemjöl till redning
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Det mesta  
kan köpas  
ekologiskt!
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ROOTFRUIT SCANDINAVIA (2016 års Hållbara företag i Laholm) 
vidareutvecklar den lokala livsmedelsproduktionen av chips 
och snacks på ett hållbart sätt genom minimala transporter 
från lokala odlare och garanterad spårbarhet av råvaran samt 
genom att satsa på långsiktiga, klimatsmarta lösningar. Raps-
oljan återbrukas vid asfaltläggning, chipsspillet används till 
hjortmat och till själva tillverkningsprocessen används natur-
gas. Med en chipsmästare från Egypten och integrations- 
projekt med syriska flyktingar adderas nu en dimension av 
social hållbarhet i företaget. 

JPGS KAROSS AB är ett starkt växande företag med tydlig 
miljöprofil. Genom att konstruera och bygga delar till klimat- 
smarta lastfordon minimerar man utsläpp och energiförbruk-
ning. Företaget arbetar även föredömligt med integration i 
praktiken och visar med gott resultat att en mångkulturell 
personalstyrka är en tillgång för verksamheten. 

FÖRETAG MED  
HÅLLBARHETSFOKUS  
I LAHOLMS KOMMUN. 

2016 års vinnare av ”Hållbara företag” Jonas Albjär, produktionsansvarig  
och Patricia Nyberg, ekonomiansvarig. 

SÖDRA HALLANDS KRAFT är ett kundägt företag som arbetar 
långsiktigt och lokalt med klimatsmarta energilösningar.  
Under 2015 levererades biogas motsvarande 4 300 000 kg 
mindre koldioxidutsläpp. På fordonssidan investerar man i gas- 
och elbilar och på sin nybyggda anläggning i Vallberga satsar 
man vidare på att uppgradera sin solcellsanläggning. 

WEKUDATA AB arbetar med hållbarhetsfokus och minimal 
negativ miljöpåverkan och delar gärna med sig av sina erfaren-
heter till andra företag. WeKuData är en ambassadör för hur 
miljösatsningarna görs med ekonomisk lönsamhet. Hela  
personalen involveras i arbetet med att vara så ”miljösmarta” 
som möjligt och miljö är en stående punkt på företagets vecko-
möten med hög ambition att utveckla företaget i riktning mot 
att bli fossilfritt. 
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Vi  
är inte  

ensamma
HUR VI LÄR OSS AV ANDRA.
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T urister besöker oss och ser, 
förhoppningsvis, Laholm som 
sitt smultronställe de vill åter-
vända till och kanske bosätta 

sig i framtiden. Med dem kommer nya 
företag och nya idéer, som i sin tur lockar 
fler turister. En positiv uppåtgående 
spiral. Så även om turism i sig är åtråvärt 
är turisternas tillfälliga besök inte det 
största målet, utan vi måste inspirera 
människor, speciellt unga och barnfa-
miljer, att flytta hit och förhoppningsvis 
starta nya företag.

Genom att locka människor som är 
i början eller mitt i sin karriär kan de 
bidra med sin utbildning, sina färdig- 
heter och sina nätverk. Detta skapar 
i sin tur ökade skatteintäkter, en mer 
blandad ekonomi och en mer dynamisk 
utbildningsmiljö eftersom de flesta som 
flyttar hit gör det med familj. Denna 
strategi har fungerat i mängder av andra 
områden och det hänger ihop - fler turister, 
fler kommuninvånare och en hållbar 
ekonomi.

besökarna om vikten att äta på ett eko-
logiskt hållbart sätt, tjänar aktiviteterna 
ett dubbelt syfte ur ett hållbarhetsper-
spektiv. En del mindre städer har blivit 
kända som ”matstäder”, vilket är en titel 
de förtjänar och bär med ära med lokalt 
producerad mat och gourmetrestauranger. 

Inte alla små samhällen kommer att 
blomstra i framtiden. De som kommer 
att göra det behöver tillgängliggöra alla 
sina tillgångar, sociala, kulturella, miljö- 
mässiga och inte bara de ekonomiska. 
Laholms kommun har alla de nödvän-
diga ingredienserna, nu är det dags att 
börja använda dem!

 

Om Laholm skall överleva och blomstra i framtiden 
måste vi attrahera nya turister, nya invånare  

och nya företag till vår kommun.  
Att tänka på hur vi attraherar nya besökare  

är första etappen i en spiral. 

EVENT OCH FESTIVALER.
Många mindre städer har festivaler, 
marknader och andra event för att locka 
besökare och profilera sitt samhälle. 
Gränna (befolkning 2 500) har Gränna 
Blue Grass Festival sedan 1978. Den lilla 
staden Guca i Serbien (befolkning 2 000) 
har en årlig trumpetfestival som har mer 
än 600 000 besökare. Kremnica i Slova-
kien (befolkning 5 700) håller den årliga 

Europiska orgelfestivalen och  
Kazimirez Dolny i Polen (befolkning 
3500), arrangerar en årlig folkmusik- 
festival, för att bara nämna ett fåtal.

Festivaler som firar viktiga lokala 
historiska händelser är också mycket po-
pulära, med återskapande av historiska slag 
och kulturhistoriska händelser. Dessa 
hålls i många städer, som exempelvis 
”Slaget om Grunwald”-festivalen, en 
medeltidsextravaganza med mat, torner-
spel, konserter och medeltidskläder vil-
ken kulminerar i ett episkt återskapande 
av Slaget av Grunwald. Festivalen hålls i 
juli varje år i den tyska staden Grunwald 
(befolkning 15 000).

Litteratur och konst är också en in-
körsport till festivaler. Struga poesifesti-
val hålls årligen i den lilla staden Struga 
i Makedonien (befolkning 16 000) och 
i Wales hålls den årliga ”Hay Book 
Festival” i den lilla staden Hay on Wye 
(befolkningen mindre än 2 000) båda nu 
ansedda som internationella evenemang. 
Den årliga Konstrundan på Österlen 
är ett annat populärt exempel på hur 
konsten kan locka en stor och återkom-
mande publik.

MAT OCH JORDBRUK.
Bondemarknad och matrelaterade 
attraktioner är också ett etablerat sätt att 
locka besökare till en region. Matrelate-
rade aktiviteter behöver dock inte vara 
centrerade kring marknader. De kan 
hållas i mindre skala på lokala restau-
ranger i anslutning till jordbruket med 
allt från matlagningsklasser till guidade 
turer av jordbruk och odlare. 

Om dessa aktiviteter fokuserar på 
”kvalitetsmärkt” mat och på att utbilda 

Men var börjar denna  
uppåtgående spiral?  
Hur har andra, liknande städer  
och områden hanterat  
de utmaningar vi står inför?

31



• DEN LILLA STADEN EDAM (befolkning 7 400) i Nederländerna, känd för sin ost med 
samma namn har återskapat en gammal ostmarknad som hålls varje onsdag under 
juli och augusti. I Österrike firas pumpaskörden av många små städer och tillhö-
rande festivaler lockar besökare från när och fjärran. Små kuststäder i Spanien, 
såsom Nerja (befolkning 21 000) i Andalusien, håller Virgin del Carmen Fish 
Festival, en religiös händelse som välsignar fiskare och deras fångst.

• CASEVILLE , MICHIGAN, (befolkning 800), är en liten stad i USA som startade en 
ostburgarfestival  för mer än ett decennium sedan. Det första året lockade 5 000 
besökare. År 2015 såldes 300 000 cheeseburgare på 10 dagar.

• OIL CITY, PENNSYLVANIA, (befolkning 10 500) startade inte en festival utan valde en 
annan infallsvinkel och startade ett framgångsrikt artistomflyttningsprogram som 
erbjuder artister finansiering, stipendier och förmånliga lån för studio och bostad. 
Sedan 2006 har programmet lockat 28 etablerade artister varav 21 har bosatt sig i 
Oil City och har bidragit med ett överskott till den lokala ekonomin med cirka 1,3 
miljoner USD.

• ASHLAND I OREGON har etablerat en årlig Shakespeare festival som har tusentals 
besökare. Fler och fler väljer att flytta till Ashland, vilket har resulterat i ett flertal 
nya restauranger, gallerier och konsertscener de senaste åren.

• LAKE MURRAY I SOUTH CAROLINA, har sin “Okra Strut”, en festival som började 
som en insamling för att starta ett nytt bibliotek. Idag är det den största och äldsta 
festivalen för okra i USA med över 30 000 besökare årligen.

Detta är bara några exempel på några av 
de otal vägar som finns att vara innova-
tiva på och för att vitalisera ett samhälle 
och skapa en positiv framtid. Det finns 
inga garantier för att satsningar blir 
framgångsrika, att befolkningen ökar 
eller att den globala urbaniseringstren-
den mattas av. Men genom nytänkande, 
smarta lösningar och en vilja att förändra 
kan små och medelstora städer frodas 
och växa.

KONTAKTPERSON
Ulf Mattsson, verksamhetschef, 
kultur och utveckling.
ulf.mattsson@laholm.se
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Översiktsplanen för Laholm, Framtidsplan 2030, innehåller 
ett planeringsunderlag för den framtida fysiska planeringen 
av Haga i Skottorp. Fyra utbyggnadsområden är identifierade 
i anslutning till Skottorp, varav Haga är ett av dessa. När 
hela området byggts ut, kommer Skottorp ha vuxit med 
ungefär en tredjedel till ytan. När planprogrammet god-
känts fungerar det som underlag för framtida  
detaljplaner inom området.

Planprogrammet skall planeras med fokus på miljöanpassat och miljö- 
smart byggande. Allt från bra anslutningar till kollektivtrafik, bra 
cykelvägar, möjlighet att ladda elbilar samt bostadsnära källsortering. 
Planen är att förena alla aspekter av hållbarhet i detta bostadspro-
jekt och samtidigt utgå från platsen förutsättningar. 

Hållbarhet handlar inte bara om att vara klimatsmart och tänka 
på miljön utan även om ekonomisk och social hållbarhet. En del i 
detta är att planera för blandade bostadsformer som i sin tur  
leder till att de nya bostäderna blir tillgängliga för fler människor. 

Förhoppningsvis kan detta vara en utveckling som även  
påverkar framtida planarbeten med tydligare hållbarhetsfokus 
i kommunens samhällsplanering. 

KONTAKTPERSON, HAGAPROJEKTET
Fredrik Malmquist, planarkitekt.
fredrik.malmquist@laholm.se

Hållbarhet  
i Haga.

HAGA

LAHOLMAREN HAGAPROJEKTET

SKOTTORP
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NYBYGGNAD AV BOSTÄDER
MALMÖ 2014-03-06

FÖRSLAG PÅ SCEN OCH ÅSKÅDARPLATSER FÖR STADSPARKEN I LAHOLM

Ovan visas scenen så som den kan ses från en åskådarplats. 
Vid framtagande av koncept har vi fokuserat på material 
och form för att få scen och åskådarplatser att smälta in väl 
i parkens grönska och för att öppna upp för varierad och 
spontan användning. 

Genom att variera sitthöjder och sittdjup på terrasseringarna  
samt låta gräs, trä och parkens naturliga underlag mjukt 
övergå i varandra öppnar åskådarplatserna upp för 
användning även då scenen inte används för uppträdande. 
På de bredare terrasserna kan man t.ex. sitta i små grupper 

och ha picknick eller lägga sig ner för att sola. 
Variationen i åskådarplatserna gör att de uppfattas mer 
som en del av det levande landskapet än som en regelrätt 
åskådarläktare.  

Ett projekt av Josefin Klintberg, Lukas Arvidsson och Moa Carlsson. 2013

Ovan syns åskådarplatserna sett från rododendronbuskarna. 

FÖRSKOLA OCH  
HYRESRÄTTER I ALLARP
I Allarpsområdet är det full akti-
vitet. Här finns både privata och 
kommunala bolag som bygger 
villor, radhus och lägenheter. 
Kommunens eget bostadsbolag 
Laholmshem bidrar med 48 
hyresrätter, vilket gör utbudet i 
det närmaste komplett. Under 
hösten 2017 planeras Allarps 
egna förskola stå klar med plats 
för 80 barn. Förskolan ska ha 
fyra avdelningar och eget tillag-
ningskök där maten kommer 
lagas från grunden.

BRYGGA OCH BOENDE FÖR  
600 I SKUMMESLÖVSSTRAND
Förra året invigdes kommunens 
största lekplats i Skummes-
lövsstrand och snart ser bryggan 
ut att bli verklighet vid Stora 
Strandvägen. Bryggan förväntas 
stå klar till sommaren 2018. Värt 
att nämna är att utöver centrum- 
utvecklingen planeras 600 boen-
den i hela området.

CENTRUM I MELLBYSTRAND
I Mellbystrand finns ett starkt 
önskemål att skapa en modern 
och funktionell centrummiljö 
med torg, lekplats, service-
möjligheter och grönytor. Den 
efterlängtade strandbryggan och 
det nya hotellet befinner sig i pla-
neringsstadiet.

TREDJE ETAPPEN  
PÅ CAMPUS LAHOLM
På Campus Laholm är man inne 
på etapp tre. Nu byggs lokalerna 
för inkubatorverksamheten, ett 
labb för 3D-teknik, en ska-
parverkstad för KomTek och 
en särskilt anpassad lokal för 
teaterföreställningar av typen 
Black Box med 110 sittplatser. 
När detta står klart återstår det 
sista på Campusområdet när 
Allaktivitetshuset ska starta upp 
i nya lokaler. 

sjön. Strax intill ska en ny F6- 
skola och idrottshall byggas med 
planerad byggstart under 2017.

STORINVESTERING I VATTEN
En av kommunens största 
byggsatsningar sker i regi av 
Laholmsbuktens VA som bygger 
ut och bygger om reningsverket 
i Ängstorp och vattenverket 
i Skottorp. Tillsammans med 
investeringarna i ledningsnätet 
investeras närmare 200 miljoner 
för att säkerställa effektivare av-
loppsrening och säkra vattenför-
sörjningen för framtiden i hela 
kommunen. 

ÖSTRA NYBY -  
LAHOLMS NYA STADSDEL
Laholms nya stadsdel med 
bekvämt cykelavstånd till både 
innerstan och tågstationen är 
inne i programstadiet där nästa 
steg är att ta fram detaljplaner 
för hela området.

BRON I KNÄRED
Nu är bron äntligen på plats vid 
Kvarnfallet i Knäred. Invigning 
är planerad till sommaren och 
i anslutning till bron ska det 
finnas en stig, parkering, toalett 
och en funktionsanpassad ut-
siktsplats om cirka 55 kvadrat-
meter med bänkar och grillplats. 
Därefter ska stigen bindas ihop 
till en slinga.

PÅ GÅNG  
I KOMMUNEN

NYA HYRESHUS I HISHULT, 
VÅXTORP OCH KNÄRED
I Hishult står ett hus redan klart 
och nu planeras det för Våxtorp 
och Knäred. Laholmshems nya 
hyreshus i två våningar har en 
mycket hög materialstandard, 
både när det gäller inre material-
val och husets tekniska utrust-
ning. Lägenheterna är speciellt 
utformade för att vara lättskötta, 
tillgängliga och har goda förut-
sättningar för energieffektivitet. 

Vad gäller Lagaholmsskolan har 
en omfattande förstudie genom-
förts där planen är att bygga om 
skolan till en modern 7-9 skola 
med särskola.

SKOLA OCH SJÖTOMTER  
I GLÄNNINGE SJÖ
Ett fåtal tomter finns kvar från 
den första etappen och i den andra 
etappen planeras 20 nya tomter 
som också kommer ligga nära 

SCENEN I STADSPARKEN  
INVIGS 6 JUNI
Scenen i den prisbelönta Stads-
parken ska till största del byggas 
i trä och har formgivits med 
tanke på akustik så att det inte 
ska krävas någon stor elförstärk-
ning vid mindre arrangemang. 
Träbänkar i olika plan och breda 
terrassdelar i gräs framför scenen 
ska bjuda in till picknick och av-
koppling. Invigningen av scenen 
planeras till nationaldagsfirandet 
den 6 juni.

UTVECKLING AV  
STATIONSOMRÅDET ETAPP 1
Sedan dubbelspåren genom 
Hallandsås blev klara har tågtra-
fiken ökat markant till och från 
tågstationen i Laholm. Nu ska 
antalet parkeringsplatser nästan 
fördubblas och kompletteras 
med laddstolpar. Gångstråken 
ska förbättras, cykelparkeringen 
flyttas och området göras vack-
rare med buskar och träd. Bygg-
start planeras till hösten 2017.

KONTAKTPERSON,  
PLANERINGSKONTORET
Erland Björkman, 
verksamhetschef.
erland.bjorkman@laholm.se
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4 FRÅGOR  
TILL VÅRA  
LAHOLMARE

1. Hur orolig är du för den globala  
uppvärmningen och andra frågor som 
påverkar vår miljö?
2. Hur mycket skall kommunen  
prioritera miljöfrågorna?
3. Gör du något dagligen för att minska 
klimatpåverkan?
4. Finns det något mer du skulle  
vilja göra?

BIRGIT OCH TOMMY WALLER

1. Inte ett dugg. Vi är duktiga här.

2. De gör tillräckligt. Invånarna hjälper 
ju till.

3. Ja vi källsorterar. Vi är rädda om vår 
elförbrukning.

4. Sverige gör tillräckligt för miljön. 
Laholm med för den delen.

ANTON BLOMSTER

1. Inte speciellt. Jag kollar på det och 
följer med litegrann. Men nej…

2. Det ska alltid vara en lagom nivå. Så 
är det…

3. Ja, jag källsorterar.

4. Det vet jag faktiskt inte.

AMANDA KARLSSON

1. Det är väl ingenting bra som händer. 
Man pratar ju mycket om isen. Mycket 
som smälter. Det var nåt lika stort som 
Grönland som höll på att släppa, va? Så 
det är lite obehagligt.

2. De ska prioriteras ganska högt. Kan 
jag tycka. Om alla kan göra nånting så 
kommer det bli bättre.

3. Jag källsorterar. Och sen försöker man 
åka kollektivt när man kan. Sen är det 
så att det alltid inte finns möjlighet… 
Eller samåka till exempel.

4. Alla de här smågrejerna. Plocka upp 
om man ser nånting…

INGELA JÖNSSON, ROSE-MARIE JANSSON, 
SUSANNE VAXBY
1. Ganska oroliga. Faktiskt. Ibland är 
man riktigt orolig. Nu efter den nya presi-
denten i USA. Min man har ju vindkraft. 
Så det får jag ju stötta honom med. Vi 
människor är ju de som förstör mest. Så 
det är vi som får börja tänka om lite.

2. Mycket! Ska det vara en skala? Tycker 
det är mycket viktigt! Ja det är det…

3. Ja. Vi kör miljövänlig bil. Sopsorterar. 
Försöker använda andra medel än bilen, 
när det är korta sträckor. Försöker inte 
konsumera för mycket. Så man slänger en 
massa grejor. Inte för mycket tvättmedel. 
Jag använder inte sköljmedel alls. Ättika 
är det som gäller! Jag använder inte kött 
heller.

4. Hmmm. Den var svår. Det finns det 
nog alltid. Jag har ofta funderat på att 
sätta mig mer in i det. Men det har bara 
stannat av. Men man skulle kunna bli 
mer medveten, det känner jag. Vi får ju 
tänka på våra barn och barnbarn, vad vi 
lämnar efter oss. Man skulle kanske bara 
köpa ekologiskt. Till och med ekologiska 
kläder. Det skulle jag kunna tänka mig att 
kika på, faktiskt. Och köpa lokala varor! 
Det lilla kan bli mycket om alla göra det.

DIANA LAVESSON

1. Jo jag tycker det är oroande. Jag tycker 
inte man ska bortse vad galningen på 
andra sidan havet hittar på heller. Tycker 
det påverkar oss. Ja – allmänt oroande.

2. Svårt att säga hur mycket. Men det 
är en viktig punkt. Det är det. Men hur 
mycket är alltid svårt att säga. Det är 
ingenting man får nonchalera. Det eska-
lerar fullständigt annars tror jag.

3. I mitt jobb så pratar vi väldigt mycket 
om våra plastpåsar. Kunden väljer själv. 
Men numera frågar vi alltid kunder om 
de vill ha en påse. Och vi blir lika glada 
när de säger nej. Och det har med miljön 
att göra. Det har inte med vår snålhet 
som företagare att göra. Faktiskt. Sen gör 
vi det vanliga - sophantering och så med.

4. Det finns alltid mer! Saker som man 
borde göra och tänker på men som inte 
riktigt blir av.
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ATT DRA NER persienner på 
nätterna hjälper till att hålla 
kylan ute.

KOLLA PÅ produkternas  
energimärkningar när du 
köper nya produkter. Titta 
innan du köper, inte efter.

KÖP LED-LAMPOR vid inköp 
av ny belysning, då de har en 
lägre energianvändning. 

BYT BLANDARE och WC-stol 
till snålspolande för att mins-
ka vattenanvändningen. 

STÄDA BAKOM kylen varje år. 
Då behöver kylskåpet/frysen 
inte arbeta lika hårt. Mycket 
smuts bakom frys/kylskåp 
bidrar till att de måste arbeta 
hårdare för att kyla ner.

MER TIPS 
FINNS HÄR:
 

http://tinyurl.com/zaltrqk

http://tinyurl.com/gqt2qaa

KONTAKTPERSON
Daniel Mårtensson, 
energi- och klimatrådgivare.
daniel.martensson@laholm.se

UNDVIK ATT HA apparater i 
standby-läge, slå av dem helt 
istället och minska därmed 
energianvändningen hemma.

UNDVIKA ATT placera möbler 
framför element så värmen 
kan sprida sig i rummet. 

TIPS!
SPARA PENGAR 

OCH MILJÖ.

LAHOLMAREN ENERGISPARTIPS

http://www.sebroschyr.se/ekrhalland/MailView
http://www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/hemmet/10-snabba-energispartips



