Laholm under 2010
				 - och lite till

M

ånga stod på tårna, beredda att bums
rycka ut för att åtgärda fel. Samtidigt
var arsenalen för att slippa nattliga insatser
väl tilltagen. Med minst dubbla hängslen och
livremmar hoppades man få fira det nya sekelskiftet i goda vänners lag, inte framför en
trilskande dator.

meslövsstrand, drygt 1,5 kilometer från havet.
Förslaget till detaljplan rymmer närmare 300
bostäder med olika upplåtelseformer. Om allt
går i lås uppförs de första bostäderna under
2011, ett 20-tal villor.

Och övergången till 2000-talet blev odramatisk. Systemen rullade på. Människornas oro
trängde aldrig in i datorprogrammens värld
av ettor och nollor. År av vaccinationsdoser
hade bitit rejält.
Ändrad stadsbild
Drygt tio år har gått och vi har klivit in i ett
nytt decennium. Under 2000-talets första tio
år har mycket hänt i vår kommun - inte minst
när det gäller Laholms stadsbild. Längs det
gamla järnvägsstråket, som i mer än hundra
år delade staden i två delar, har nya bostäder
vuxit upp och Stadsparken blivit ett blomstrande smycke. Från parkens ”höghus” blick-

De gamla lokstallarna är i dag omgärdade av nya
bostäder.

ar hyresgästerna ner över nya generationers
framfart bland gungor och rutschbana. Och
även i den andra änden av området har nya
bostäder byggts. Endast om blicken riktas
mot byggnaden mitt i stråket, den gamla järnvägsstationen, skvallrar något om ett annat
användningsområde, en gång i tiden.
Byggs vid havet
Under det gångna året har emellertid Laholm
stått i skymundan för andra exploateringsområden, och främst då Allarp i södra Skum-

I Skummeslövsstrand bygger Jonas Persson och
Peter Rasmusson på AF Bygg Syd 24 bostadsrätter.

Samtidigt som planprocessen fortskridit har
centrum av Skummeslövsstrand förvandlats.
Runt den gamla Sunnnerbokolonin byggs 24
bostadsrätter och nedanför kolonibyggnaden
har vägar anlagts och bottenplattor börjat
gjutas till några av de planerade 21 villorna.
Intresset för att bo nära havet med goda kommunikationer lockar. Och den dag tågen börjar rulla genom Hallandsås, med hållplats intill Allarpsområdet, underlättas möjligheten
att tågpendla söderut och norrut.
Tunnelborren Åsas genombrott i augusti för
den östra av de två tunnlarna bådar gott för
möjligheten. 2015 släpps trafiken på, enligt
Trafikverkets planer.
Laholm växer västerut
Men det är inte enbart i sydväst, vid havet,
som kommunen förväntas växa. Väster om
järnvägstationen i Laholm och söder om Lagan presenterades under året planer för ett
helt nytt bostadsområde. På närmare 300 hektar - cirka 430 fotbollsplaner - byggs i etapper
bostäder och verksamheter. Tidsperspektivet
är dock ett annat än för Hallandsåstunnlarna. Först 2050 beräknas området vara fullt
utbyggt och då bor här runt 5 000 personer,
nästan lika mycket som i Laholms stad.

Hus räddades och ny förskola byggdes
Förändringar i stadskärnans bebyggelse ordades det däremot inte särskilt mycket om, med
ett undantag, det Hausknechtska huset i hörnet Östertullsgatan-Rysssgatan-Trädgårdsgatan.

Landshödving Lars-Eric Lövdén klipper det obligatoriska bandet under överseende av Karin
Starrin och Christian Bille från Länsförsäkringar.

Länge var det hårt anfrätta korsvirkeshuset
från sent 1700-tal uträknat och hade så när
jämnats med marken om inte länsstyrelsen
byggnadsminnesförklarat byggnaden.
Det ledde till en pietetsfull restaurering med
anlitande av skickliga hantverkare som återskapade huset. Nu lever det vidare in i framtiden och speglar stadens historia för kommande generationer.
När allt var klart satsade fastighetsägaren,
Länsförsäkringar, på en storstilad invigning. I
april klippte landshövding Lars-Erik Lövdén
det obligatoriska blågula bandet och myntade
begreppet ”Hausknechtska huset – sorgebarnet som blev ett glädjeämne”.
I samma månad invigdes också ett annat

I Trädgårdsstaden öppnades ny förskola för 24
miljoner kronor.

bygge, ny förskola i Trädgårdsstaden. Invigningen var dock inte lika pompös trots att
prislappen var fyra miljoner högre, totalt 24
miljoner kronor. Förskolan har plats för ett
60-tal barn. I byggnaden ryms också ett tillagningskök med kapacitet för 450 portioner.
Stor efterfrågan på industrimark
I takt med att nya bostäder byggs behövs
också nya arbetstillfällen. Efterfrågan på industrimark har glädjande nog också tagit ett
skutt framåt. I Skottorp så stort att det nya industriområdet utmed E 6 redan är fulltecknat.
En allt bättre konjunktur leder förhoppningsvis även till att etablerade företag nyanställer.
Och de gör det i en kommun som har ett av
landets bästa företagsklimat. I Svenskt Näringslivs rankinglista klättrade kommunen
ytterligare och tillhör nu toppskiktet i landet.
Sjundeplatsen firades stort när intresseorganisationen offentliggjorde resultatet.
Tronskifte i politiken
Tre kommunfullmäktigeval
under seklets
första decennium har förändrat den politiska kartan.
Grönt har blivit blått.
Centerns
tidigare starka
ställning för- Valdeltagandet i 2010 års val
var det högsta under hela deändrades i valet cenniet. 81,2 procent röstade i
2006. Efter mer fullmäktigevalet.
än 30 års innehav av posten som kommunstyrelsens ordförande gick denna till Moderaterna. Partiet
knep två nya mandat samtidigt som Centern
tappade fyra. Än större blev Moderaterna i
2010 års val. Med ytterligare tre nya mandat
i fullmäktige – totalt 13 – stärkte partiet sin
ställning som kommunens största parti.
Framgången ledde även till att den formellt
sett högsta politiska positionen i kommunen,
ordförandeskapet i kommunfullmäktige, blev
Moderaternas.

S gick stärkt in i det nya decenniet och blev
kommunens största parti i 2002 års val. Men
i efterföljande val har väljarnas förtroende
sviktat och partiet har tappat fyra mandat och
har numera nio.
Valen har dock inte förändrat blockens maktställning. Den borgerliga majoriteten är lika
stark som tidigare, och något utrymme har
aldrig uppstått för småpartierna att ikläda sig
rollen som vågmästare. Förvisso gick Sverigedemokraterna starkt framåt i 2010 års val
– från ett till tre mandat – men det hjälpte inte
för att bli tungan på vågen tillsammans med
samarbetspartnern Laholmspartiet.
Het kulturfestival
Sommaren var lika het som vintern var kall.
Flera dagar i sträck var det mer än 30 grader
varmt. Het var också Laholms kulturfestival.
Med artister som Eldkvarn, Idol-tvåan Calle
Kristiansson, Gunhild Carling, Hästpojken
och Fibes Oh Fibes förvandlades Gröningen
vid Lagan från fiskeplats till festplats första
veckan i juni. Som mest var 5 000 personer
samtidigt på området.

landshövding Lars-Eric Lövdéns underskrift
på inbjudan hoppas arrangörerna att de kungliga portarna öppnas för medverkan. Då kan
säkerligen också Knäredsdagen bli en publikmässig succé.
Bästa laxvattnet

Laxsäsongen i Lagan blev den bästa någonsin.
Nästan 2 300 fiskar landades.

Lagan har länge varit Sveriges bästa laxvatten.
Ingen annanstans landar sportfiskarna så
mycket fisk som längs sträckan mellan havet
och kraftstationen i Laholm. Ganska tidigt på
säsongen pekade också fångstrapporteringen
på att ån skulle bibehålla sin ställning. Men
det blev mer än så. Alla tidigare rekord rök
all världens väg när säsongen var över i mitten av oktober. Nästan 2 300 fiskar plockades
upp varav den största på närmare 17 kilo, rekord även det.
Stickgraffitti

Laholms kulturfestival har blivit en riktig publikmagnet. Som mest var 5 000 samtidigt på festivalområdet.

Tusentals kom också till juli månads stora
begivenheter, Mellbystrandskalaset
och
Stadsfesten i Laholm. Riktigt lika många
lockade inte Knäredsdagen, som blivit ett årligt arrrangemang. Om två år, 2013, blir dagen något utöver det vanliga. Då är det 400
år sedan Kalmarkriget slutade med Freden i
Knäred 1613. Ortens samhällsförening, paraplyorganisation för evenemanget, hoppas
att denna dag få se representanter från såväl
det svenska som danska kungahuset. Med

De badande barnen vid Gröningen i Laholm försågs med lite värmande plagg i höstkylan.

När höstkylan slog till förbarmade sig stickande humanister över de många nakna skulpturerna i stan. Inspirerade av amerikansk
stickgraffitti och Veingekvinna som klädde

några av ortens skyltar med värmande garn,
anordandes bingegille. Av undanlagda garnrester stickades, virkades och flätades värmande plagg till de många skulpturerna. Efter
en vecka skulle de kläs av. Utsmyckningen
blev emellertid så uppskattad att tiden förlängdes. Kanske låg även humanitära skäl
bakom beslutet.
Priser i salar

Med Marita Enereds och Sofia Fridolfs insatser i
Solhemmets kök i Veinge har detta korats till Hallands bästa seniorrestaurang.

Personalen på Solhemmets kök i Veinge värmdes på ett annat sätt. Sedan några år tillbaka
arrangerar Matakademi Halland, länsstyrelsen och Hushållningssällskapet tävlingen
”Hallands bästa seniorrestaurang”. En tidig
höstdag stegade en av jurymedlemmarna in i
matsalen för att proväta och bedöma

arrangemanget på och kring matborden. Det
blev bingo. Köket utsågs till länets bästa seniorrestaurang vid en priscermoni på slottet i
Halmstad. Men inte nog med det. Köket gick
vidare till riksfinalen som avgörs en bit in på
2011.
I en annan inte lika fullt pampig sal - Laholms teater - bänkar sig en gång i månaden
fullmäktigeledamöterna. Årets sista möte är
alltid särskilt högtidligt. Då delar kommunen
ut miljöpris, kulturpris och pris till årets förening. Friluftsfrämjandets Mulleverksamhet
i Knäred, Laholm och Våxtorp fick miljöpriset. Stina Oscarsson på Vallåsens värdshus
kulturpriset och Laholms golfklubb blev årets
förening.
Tillbaks på tidigare post
Innan året var till
ända efterträddes kommundirektör Kristiina
Kosunen Eriksson av Nils Danred. Därmed var
han tillbaks på
den post som han
lämnat fyra år tidigare och som
Nils Danred är t f kommunhan innehade när chef i Laholms kommun.
det nya seklet
ringdes in. Cirkeln slöts.

