2011 - ett film- och TV-år i Laholm
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Fortsätter klättra
Minst lika glatt mottogs Svenskt Näringslivs
rankinglista över företagsklimatet i landets
kommuner. Än en gång klättrade kommunen
på den prestigefyllda listan. Alltsedan intresseorganisationen påbörjade kartläggningen
i slutet av 1990-talet har Laholms kommun
förbättrat sin position. Klättringen från 173:e
till femte plats imponerade på regionchef,
Mikael Kulanko.
- I Laholm går man från ord till handling.
Kommunen gör saker istället för att fastna i
tidsödande utredningar som oftast blir kontraproduktiva, förklarade han.
Nytt tak på Rådhuset
Bokstavligen klättrades det också denna vår
– på Rådhustaket. De gamla tegelpannorna
från 1942 hade gjort sitt och skulle ersättas
med nya. Men att få rätt takbeklädnad till
1700-talshuset krävde en hel del detektivarbete av Per Jonsson, fastighetsförvaltare på
Laholms kommun. Via Internet hittade han
dubbelfalsat flacktegel på ett tyskt tegelbruk.
Det tog dock sin tid innan pannorna levererades. Men väl på plats och med kopparplåt på
vindskupor, vindskivor och takfot gavs byggnaden mitt på Stortorget ny fräschör.

Lantmannagatan bytte skepnad
Lite senare under året bytte en annan del av
staden ansikte – åtminstone delvis. Lantmannagatan som med sina potthål och lappade
asfaltering mest påmint om en bakgata genomgick en metamorfos. Träd planterades
utmed stråket, cykelväg och trottoar anlades
och kompletterades med små gångar till intilliggande hus. Samtidigt gjordes ytterligare
en del av Storgatan mer tillgänglig. Trottoarer plockades bort och längs med fasaderna
på ömse sidor gatan lades räfflade plattor för
att förstärka de synskadades möjligheter att
orientera sig. Efter denna ombyggnad återstår
nu endast en liten del av centrum innan hela
innerstaden är ett gåfartsområde, det vill säga
att bilisterna kör på de gåendes villkor.
Festival med större kostym
Kulturfestivalen i början av juni gavs än större kostym när även klassisk musik tillfördes
ett redan brett utbud. Avsikten var att väcka
kommuninvånarnas nyfikenhet för genren och
sticka hål på uppfattningen om svårtillgänglig
musik. Artister i musikens mittfåra drogs förstås störst publik. Med Britta Persson, Lisa
Pedersen, Anna Järvinen, Daniel AdamsRay, Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, Jack
Vreeswijk, Poodles och Perssons Pack på
scenen kom drygt 10 000 till festivalområdet
intill Lagan i Laholm. Hårdrockarna fick ock-

Med hjälp av sponsorer fick ungdomarna sin efterlängtade skejtpark vid Folkhälsocentrum i Laholm.
Foto: Anders Andersson

så egen dag med bland annat Sator, Electric
Boys, United we stand och Lechery på scenen. Någon fortsättning på publiksuccén blir
det dock inte. Kostnaderna blev övermäktiga
när arrangemanget växte så det knakade.
Belönades på mässa

Bibliotekarierna Lena Angviken, Marie Erge,
Lena Berg och kulturchef Johan Hjert prisades
för sina idéer om bättre marknadsföring av biblioteksverksamheten.

När hösten började koppla ett stadigt grepp
om sommaren stod personal från biblioteket i Laholm på en annan scen. Tillsammans
med kolleger från biblioteken i Hylte, Vallås i
Halmstad och Onsala i Kungsbacka samsades
de om utrymmet vid Svenska biblioteksföreningens mässplats på bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Med Regionbiblioteket
Halland som projektsamordnare satsade biblioteken på att marknadsföra sin verksamhet.
Det gjordes så bra att Regionbiblioteket tilldelades Greta Renborgs pris på 25 000 kronor. På biblioteket i Laholm satte projektet
tydliga avtryck genom exempelvis bättre exponering av olika medier, temaskyltning av
böcker och delvis nytt möblemang för att öka
trivseln. Eget konto på Facebook var ett annat
grepp för att nå nya låntagare.
Första Pim-gruppen
Innan sommarlovet tog vid utexaminerades
den första Pim-gruppen i Laholms kommun.
Förskollärare, lärare och rektorer sattes i skolbänken för att förkovra sig inom praktisk IToch mediekompetens (Pim). Därmed hakade
kommunens utbildningsverksamhet på Skolverkets riksomfattande satsning på att höja
personalens kompetens inom dator- och pro-

gramhantering. Med bättre kunskap kan den
nya tekniken bli ett naturligt och lustfyllt pedagogiskt hjälpmedel i förskolan och skolan.
För att examineras fodras såväl teoretisk som
praktisk kunskap med framställning av egen
ljudfilm som kryddan på verket. Gratifikationen från kommunen är egen bärbar dator.
Under 2011 genomgick närmare 300 grundutbildningen på 40 timmar. I årets kull utbildas närmare 200 anställda.
På turné
Med tält och vagn i kommunens färger drog
tjänstemän, politiker och fastighetsmäklare
ut på en omfattande turné för att få fler invånare till kommunen. Under parollen ”Kom
in – kom hem” besöktes sju platser för att
informera om kommunen som en attraktiv
och aktiv plats att bo och vistas på. Med start
vid en av landets största tennisturneringar för
ungdomar, Skummeslövsspelen i slutet av
juni, och avslutning på Laxadagen i Laholm
i september nåddes tusentals intresserade av
budskapet. Under Tall Ship Races i Halmstad
flyttades kampanjen även utanför kommunens gränser.

Laholms kommun drog ut på tältturné för att få
fler att flytta till komunen.

- Kommunfullmäktiges vision är glasklar. Vi
ska växa med målet 25 000 invånare år 2020.
Tillväxt är viktigt för att förbättra skatteunderlaget och varvid servicen till kommuninvånarna kan utvecklas. Har vi elever som fyller våra skolor kan vi också upprätthålla och
utveckla kvalitén, säger kommunchef Nils
Danred.
Kustnära boende
Fler invånare kräver förstås attraktiva bostadsområden. Till ett av de största som exploate-

Exploatören Gudjon Halldorsson lät kultur- och
utvecklingsnämndens ordförande Elisabet Babic
(M) ta det första spadtaget på Allarpsområdet.

rats i kommunen sattes spaden i jorden under
hösten. I Allarp, i södra Skummeslövsstrand,
planerar islänningen Gudjon Halldorsson
att bygga 400 bostäder, fördelade på villor,
radhus och flerfamiljshus. Kanske byggs här
även skola. Med havet på knappt två kilometers avstånd och goda möjligheter att pendla
med tåg och bil ställs stora förhoppningar på
området. Den svaga konjunkturen är förstås
ett aber. Men Gudjon Halldorsson är optimist. Han räknar med att inledningsvis sälja
sex-åtta tomter om året.
- Finansiella kriser är ingenting nytt. Världen
har överlevt dem alla. Så sker även denna
gång och då kan vi erbjuda ett attraktivt boende för alla dem som längtar till havet. Och
de är många, sade han när den officiella torvan vändes som symbol för byggstarten.
Fredsfirande i Knäred
Under hösten gavs planeringen inför 400-årsjubiellet av freden i Knäred 2013
allt mer struktur. På träffar
i Knäred och Skottorp uppmanades föreningar, organisationer och företag att lämna idéer till olika aktiviteter
under jubileumsåret, som Logotypen för
har förutsättningar att bli fredsfirandet i
den största kulturella och Knäred.
historiska händelse i Laholms kommun under överskådlig tid. Därför
satsas det också brett för att 2013 ska bli allas
angelägenhet i hela kommunen. Med åtskilliga svensk-danska inslag i arrangemangen

hoppas man även locka intresserade från
andra sidan Öresund. Många av dem, drygt
700, har redan en fot i kommunen via sina
fritidshus i inlandet. Tanken är att göra dem
till lite av ambassadörer för jubileumsåret i
sitt hemland och via dem få än fler danskar att
besöka aktiviteterna i kommunen.
Starten för jubileumsåret, den 20 januari
2013, inleds med fredsseminarium i Knäreds
bygdegård, kanske med de danska och svenska hoven på plats. Den svenska delegationen
är i stort sett spikad. Ambassadörerna SvenOlof Petersson och Torbjörn Petterson har
gett klartecken liksom historikern Dick Harrison. Utrikesminister Carl Bildts medverkan
hänger på händelseutvecklingen i världen. Är
det någorlunda lugnt sitter även han på podiet, liksom namnkunnig dansk minister och
historiker.
Ny (M)-ordförande i kommunstyrelsen
På den politiska himlen tändes en nygammal stjärna under årets
sista månad. Thomas
Jönsson tog över ordförandeklubban i kommunstyrelsen när Per
Asklund lämnade sitt
uppdrag. Utgången på
Thomas Jönsson lefullmäktigemötet i de- der kommunstyrelsen
cember var dock högst i Laholm.
oviss. Först efter två
slutna omröstningar stod det klart att Thomas
Jönsson fortsättningsvis leder kommunstyrelsen.
Under samma kväll och på samma plats utsågs
Årets kulturpristagare, Årets förening och
Årets miljöpristagare. Kjell-Evert Gunnarsson, som fått tusentals att följa hans danssteg,
fick kulturpriset. HK Hök blev Årets förening
och lantbrukaren Gösta Paulsson uppmärksammades för sina miljöinsatser, den förste
lantbrukaren i kommunen med gårdsbaserad
biogasanläggning.
Procedurerna i fullmäktigesalen fastnade
dock aldrig på film. Men på datorskärmen
kan vi snart följa de politiska diskussionerna
via webbkamera i salen.

