
Hos Medborgarservice kan du få hjälp med dina kommun- 
ärenden, telefon 0430-150 00. På Stadsbiblioteket finns till-
gång till dator och Internet. Laholms kommun www.laholm.se

Informationskvällar för lantbrukare 
och hästägare
Fredagen 7 september kl. 19.00 i Karsefors festplats 
Fredagen 28 september kl. 19.00 i Fågelsångs festplats
Årets långvariga värmebölja med minimal nederbörd har lett till 
stora problem för lantbrukare och hästägare. Vid två tillfällen 
informeras om olika former av stöd såväl för individen som för 
verksamheten. 
Den 7 september medverkar långdistanslöparen Rune Larsson 
med en föreläsning om ”Konsten att orka” och den 28 september 
underhållaren Thomas Petersson.
Sista anmälningsdag för arrangemanget i Karsefors är den 
4 september och för arrangemanget i Fågelsång den 25 september. 
Anmälan görs till LRF:s medlemsservice: tel. 0771-18 08 11, 
e-post: medlemsservice@lrf.se. För mer info gå in på www.lrf.se
Arrangörer: Laholms kommun, Laholms Sparbank, Handels- 
banken och LRF Halland.

Samråd
Före årsskiftet 2018/2019 ska kommunfullmäktige i Laholms 
kommun besluta om en ny renhållningsordning med avfallsplan 
och föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen. 
Under tiden 27 augusti - 24 september ges kommunala nämnder, 
myndigheter, särskilt berörda och allmänhet möjlighet att lämna 
skriftliga yttranden/synpunkter på det förslag som tagits fram.
Förslaget ställs ut i Stadshuset och finns även på kommunens 
webbplats, www.laholm.se. Synpunkter/yttranden ska lämnas 
senast den 28 september.

/KOMMUNSTYRELSEN

Folkhälsocentrum
Öppettider 3 september – 31 december
Bassängtider:                     
Måndag kl. 13.00-19.30
Tisdag kl. 06.00-08.00 M
                kl. 13.00-19.30
Onsdag kl. 13.00-18.00
                kl. 18.00-20.00 R
Torsdag kl. 06.00-08.00 M
              kl. 13.00-19.30
Fredag kl. 13.00-19.30
Lördag      kl. 10.30-15.30 B        
Söndag   kl. 10.30-15.30            
Badlandet öppet kl. 09.00-19.30 måndag, tisdag, torsdag och fre-
dag. Onsdag kl. 09.00-18.00, lördag och söndag kl. 10.30-15.30.
R = Relaxkväll. Motionssim för vuxna. Ålder från 16 år. OBS! 
Ingen lek.
M = Motionssim i alla bassänger. OBS! Ingen lek.
B = Lördagar från 17.30 finns möjlighet att boka hela simhallen.

Aktivitetsbassängen öppen för allmänheten: tisdag kl. 06.00-
08.00 M, onsdag kl. 18.45-20.00 R, torsdag kl. 06.00-08.00 M, 
fredag kl. 18.00-19.30, söndag kl. 11.30-15.30. För övriga tider 
ring 0430-153 00.

Stängt: 24 december, 25 december, 31 december.
Gäller med reservation för ändringar.

/KULTUR- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

Kommuninformation


