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Du har valt att bosätta dig i en medelstor kom-
mun med förutsättningar som många andra
saknar. För inte är det många kommuner som
kan erbjuda salta bad vid en tolv kilometer lång
sandstrand, avstressande långa skogspromena-
der och bad i insjöar. Och dessutom, om vin-
tern och väderleken inte spelar oss ett spratt, har
vi skidbackar som kan mäta sig med pister i
 Sälenfjällen.

Kommunen har också ett strategiskt läge
med två flygplatser inom trettio minuters bil -
 resa. Vi har bra pendlingsmöjligheter med tåg
på Västkustbanan. Och än bättre blir dessa när
dubbelspåret genom Hallandsås öppnas för
 trafik 2015. Dessutom har vi E 6 som går rakt
igenom kommunen, vilket ger goda möjligheter
att snabbt ta sig med bil norrut eller söderut.

Närheten till Göteborg, Malmö och Köpen-
hamn ger dig och din familj rikliga tillfällen till
storstadsupplevelser inom kultur och nöje.

Kommunen består av många små tätorter,
kanske har du hittat ditt drömboende i någon
av dessa. Flertalet erbjuder ett varierat utbud av
kommunal service i form av äldreboende samt
förskola och skola i både offentlig och privat
drift.

Laholm är Hallands äldsta stad och nämns i
skrift redan på 1200-talet. Då var namnet Laga-
holm, en befäst dansk stad nära gränsen till
 Sverige. I modern tid har staden getts epitetet
”den lilla staden med de stora konstverken.”
Skälet är våra många fina offentliga skulpturer.
Ta dig tid att se dem. Sommartid kan du också
slå följe med en guidad tur för att få veta mer

om skulpturerna. I Laholm finns även handel
och all den service som en centralort skall
 erbjuda.

I Laholm ligger också Osbecksgymnasiet
med ett brett utbud av program. Till skillnad
från många andra gymnasieskolor erbjuds samt-
liga elever att välja kurser med individuella pro-
filer oavsett vilket program de studerar på. På
kommunens hemsida finns mer information
om skolan och dess inriktning.

Jag vill också understryka att kommunen är
till för dig och inte tvärtom. Som företagare
 eller privatperson är du alltid välkommen att
kontakta kommunen, för vi är angelägna om att
hjälpa dig att lösa frågor eller lotsa dig till rätt
instans.

Jag tror att du kan räkna med en trygg och

lugn tillvaro var du än har hamnat i kommu-
nen. Ortsborna är kända för att gärna ställa upp
och hjälpa till som goda grannar när det behövs.

Och letar du efter smultronställen, bildligt
talat, så har du också kommit rätt. Tips och
 information finns i den här tidningen, på
 kommunens hemsida www.laholm.se eller ta
kontakt med Medborgarservice på telefon
0430-150 00. Jag lovar dig, du har mycket att
upptäcka.

Än en gång, varmt välkommen till din nya
hemkommun!

Thomas Jönsson (M)
kommunstyrelsens ordförande

Danskaste staden
Hjärtligt välkommen till ’’Sveriges dans-
kaste stad’’.
Precis så formulerade sig en journalist
från Danmark om Laholm, sedan han
gjort en minutiös inventering av ett fler-
tal platser i våra sydligaste landskap.

Och visst kan man associera till idylliska danska
städer när man flanerar i de slingrande gränder-
na i Gamleby, en pittoresk tummelplats för alla
med sinne för det estetiska. 

Hela Laholms innerkärna är för övrigt
 pietetsfullt bevarad, ett tilltalande bevis på 
att det faktiskt gick att stå emot grävskop-
ornas  käftar också under förändringarnas tide-
varv.

Att Laholm är en sällsynt skimrande små-

stadspärla framhålls titt som tätt av turister och
besökare.

Men vår kommun erbjuder mycket mer än
det härliga nav själva centralorten utgör. Här
finns bland annat en av Sveriges största badbal-
jor, underbara strövområden, fiskrika vattend-
rag, milsvida skogar och bördiga slätter som läg-
ger sig till ro vid foten av Hallandsås. Närheten
till goda kommunikationer i skilda riktningar är
förstås ett extra plus.

I kommunen finns gott om sevärdheter. Låt
mig nämna några attraktiva exempel: Teck-
ningsmuseet i Laholm (Nordens enda), Lugna-
rohögen i Hasslöv och Konsthallen i Hishult.
Själv har jag bott i Laholm i praktiskt taget hela
mitt liv. Och stortrivts.
Hoppas att ni gör likaledes.

Många namn. Epiteten är många på Björn Hellberg. När han väljer själv blir det oftast  heders -
medborgare i Laholms kommun.

Välkommen till Laholms kommun!
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För att möta allmänhetens krav på till-
gänglighet, information och service
finns Medborgarservice i Stadshusets
reception. Det är allmänhetens väg-
ledare för en mängd kommunala frågor.

Tid behöver inte bokas, det är bara att slinka in
till Medborgarservice som finns i Stadshusets
entré. Brev, telefon och e-post är andra ”vägar”
dit. 

Med hela kommunens serviceutbud samlat
på ett enda ställe får man snabbt svar på sina
frågor samt hjälp med olika blanketter och
 ansökningar. Kan inte personalen på Medbor-
garservice hjälpa till, ser de till att man får
 kontakt med rätt person.

Verksamheten är främst inriktad på kommu-

nala frågor, men Medborgarservice tillhandahål-
ler även information, blanketter och broschyrer
som rör andra delar av det offentliga Sverige. 

Vissa ärenden, som exempelvis parkerings-
tillstånd för handikappade, handläggs också av
Medborgarservice. 

Här är ett litet axplock av vad personalen
hjälper till med:
• Beställning av borgerlig vigsel 
• Anmälan om eldning
• Första kontakt om ekonomiskt stöd
• Inlämning av och information om 

vattenprover
• Fastighetsinformation
• Upplysning om föreningar
• Frågor om äldreomsorg

• Frågor om barnomsorg
• Frågor om bygglov
• Frågor om taxor och avgifter
• Frågor om lediga tomter
• Frågor om kommunala fonder och stiftelser
• Frågor om färdtjänst
• Frågor om vatten och avlopp samt 

renhållning

Konsumentrådgivning
Som konsument är det lätt att känna sig utläm-
nad. Utbudet av varor och tjänster gör ibland
valet svårt. Då behövs vägledning med råd om
allmän konsumenträtt, hur man förfar vid
 reklamationstvist samt upplysning om tester
och fakta kring olika produkter. Även detta
hjälper Medborgarservice till med. 

Medborgarservice
Adress:
Medborgarservice
Stadshuset
312 80 Laholm
Tfn: 0430-150 00
Fax: 0430-151 71
E-post: medborgarkontoret@laholm.se

Öppettider:
september–maj
måndag, onsdag, torsdag: 8–18
tisdag: 9–18
fredag: 8–17
lördag: 10–13

juni–augusti
måndag, onsdag, fredag: 8–16.30
tisdag: 9–16.30
torsdag: 8–17.30

Allmänhetens vägledare. Medborgarservice ligger i Stadshusets foajé. Hit är allmänheten välkommen för att få information om allehanda kommu nala
spörsmål.

Medborgarservice

Allmänhetens vägledare 
i kommunen

Vid kontant köp av
minst 250:– kronor få

50 kr att köpa för i
butik emot uppvisande

av kupong.

ÖPPET FÖR ALLA
mån–fre 07.15–17.30

lör 09.00–12.00

Tfn 0430-162 10
www.vallbergalantman.se

Bredband 
och IP-telefoni

Lantmannagatan 6
312 32 LAHOLM

Tfn 0430-737 30

info@surfia.se
www.surfia.se

rörfirma Johan Månsson
Värmepumpar
Värme & Vatten
0430-77 55 76
www.midic.se

Vänta inte för länge…
FAMILJERÅDGIVNINGEN 
Laholm
Enskilda, par och familjer.
Alla former av relationsproblem, även utanför familjen.

Familjerådgivare, leg.psykoterapeut

Carina Wesselgård                Anne Persson
0430/158 48                       0430/156 83

Rännenäs 139
Gården Lilla Skottorp

312 96 LAHOLM
Tfn 0430-68 42 00

www.liljasbilskrot.se
info@liljasbildemontering.se

DT Liljas 
Bildemontering AB

Hallands län 0345-21144
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Ung i Laholm
I Laholms kommun finns en hel del att
göra för unga. Föreningarna är många,
vi har ett rikt kulturliv och flera mötes -
platser. Dessutom är kommunen  ange -
lägen om att öka de ungas inflytande för
att leva upp till målsättningen ”att vara
en av landets bästa kommuner för barn
och unga att växa upp och leva i.”

I kommunen finns ett stort och varierat utbud
av olika idrotts- och fritidsaktiviteter – året om.
Ett litet axplock: vindsurfing, golf, ridning,
 fiske, längdskidåkning, utförsåkning, vandring,
kanotning, rodel, bad i simhall, hav och insjöar,
go-kart och kulturaktiviteter.

Och är man musikintresserad finns studie-
förbund som hjälper till med rockskolor och
bistår med att starta egna band. Kommunens

kulturskola har också en hel del att erbjuda i
form av teater, musik, film och drama. 

Mötesplatser för unga
En mötesplats för unga är kommunens fritids-
gårdar, som finns i Laholm, Veinge, Våxtorp,
Skummeslövsstrand och Knäred. Aktiviteterna
utgår från de ungas vardag och idéer. Film och
spel är alltid populärt. 

Men det finns också annat som lockar, exem-
pelvis kurser i streetdance,  resor, pizza- och ta-
cokvällar och ”finare” tillställningar med trerät-
tersmiddag och underhållning som ungdomar-
na själva fixar.

En gång i månaden under läsåret arrangerar
ungdomar, tillsammans med fritidsledare,
 diskon på Lagagården i Laholm för årskurs 4–7.
Här dansades det också till musik från populära

DJ:s när högstadie- och gymnasieelever firade
2012 års skolslut. 

Under sommaren anordnar fritidsverksam-
heten bland annat de välbesökta Hjörnereds -
lägren för mellanstadieelever. 

Då och då väcks också förslag till aktiviteter
utanför ordinarie program. I Laholm behöver
inte idéerna stupa på grund av pengabrist.
 Sedan 2009 kan nämligen ungdomar söka
kommunalt bidrag på maximalt 7 000 kronor
för olika aktiviteter. Pengar har bland annat gått
till musikband, dansgrupper, studieresor och
festivaler. 

Aktivt ungdomsarbete och inflytande
Laholms kommun har länge arbetat med att
 engagera ungdomar. Ett led i detta är ett styrdo-
kument för dialog, inflytande och samverkan.

Här beskrivs hur kommunen ska ta del av de
ungas åsikter, vilka årliga möten som ska
 genomföras och att kommunen måste svara på
de frågor som unga driver. En viktig kanal för
de ungas inflytande är ungdomsforum – kom-
munens ungdomsråd för unga mellan 13 och
25 år.

Deltagandet i Ungdomsstyrelsens undersök-
ning Lupp (lokal uppföljning av ungdoms -
politik) hösten 2012 var också ett led i att fånga
ungdomarnas uppfattning om vad de tycker
och tänker om sin tillvaro. 

Enkäten innehöll frågor om fritid, skola,
 politik och inflytande, trygghet, hälsa, arbete
och framtid. 

Resultatet av enkäten kommer att användas
som ett  beslutsunderlag för framtida priorite-
ring och planering av ungdomsfrågor.

Mer än 200 yrken
Kommunen är Laholms största arbetsgi-
vare med cirka 1 800 anställda. Verk-
samheten spänner över många arbets-
områden och uppgifter. 

Därmed behövs också vitt skilda yrkesgrupper
för att tillgodose den service som kommuninvå-
narna har rätt till och förväntar sig att kommu-
nen tillhandahåller. 

Skärskådande av yrkes registret visar att drygt
200 olika yrkesgrupper sysselsätts inom kom-
munen. 

De vanligast förekommande yrkena är knut-
na till de största verksamhetsområdena: för -
 skola- och skola och äldreomsorg. 

Som förskollärare har följaktligen Birgitta
Östberg många kolleger. Sedan två år tillbaka
jobbar hon på Glänninge sjö förskola i Laholm.
Hon trivs med sitt jobb även om det ibland kan
var stressigt.

– Det är så härligt att se världen med barn-
ens ögon. Och så älskar jag deras spontanitet.

Innan Birgitta och sambon bosatte sig i
 Laholm jobbade hon som biträdande förskole-
chef i Helsingborg. Tiden på befattningen blev
dock inte lång.

– Jag saknade barnen och sökte mig tillbaka
till jobbet som förskollärare. Eftersom min
 sambo jobbar i Laholm valde vi att bosätta oss
på orten. I samma veva öppnade en ny avdel-
ning på Glänninge sjö förskola och här fick jag
en tjänst, säger hon.

Vill du veta mer om lediga tjänster kan du gå
in på kommunens webbplats, www.laholm.se,
och välj ”lediga tjänster”. Du kan också kon -
takta personalenheten som finns i Stadshuset i
Laholm. 

Via vår webbplats kan du också hämta hem
blankett för anmälan om intresse för korttids -
vikariat i kommunen.

Skejtramp. Hösten 2011 öppnades en helt ny skejtramp i Laholm. Vid invigningen bjöd Ted Johansson på en fartfylld uppvisning i teknik och balans.                                                  Foto: Anders Andersson

Vanligt yrke. Som förskollärare har Birgitta Östberg ett av de vanligaste yrkena inom kommunen.
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400-årsjubileum 
i Knäred
2013 är det 400 år sedan Kalmarkriget
slutade med freden i Knäred. Det är en
händelse som kommer att genomsyra
Laholms kommun under större delen av
jubileumsåret. 

– Knappast något firande inom överskådlig tid
ger denna möjlighet att uppmärksamma kom-
munen och Knäred, säger Reino Jacobsson,
projektledare för 400-årsfirandet. 

I ett historiskt perspektiv är Laholms kom-
mun en krigisk plats, och särskilt dess inland. I
de gamla gränstrakterna mellan Danmark och
Sverige utkämpades många hårda strider med
tusentals offer i kampen om åtråvärda landom-
råden. 

Det krig som gett störst historiskt eftermäle
i kommunen är utan tvekan Kalmarkriget
(1611–1613). Striderna fördes förvisso främst
utanför Varberg och i Kalmarområdet, men fre-
den slöts i Knäred. Ömse sidor om den gamla
riksgränsen vid Sjöared och Sjöaryd – en knapp
mil öster om Knäred – möttes förhandlarna
med Gustav II Adolf och Kristian IV inom
räckhåll. Den 20 januari 1613 skrev de på freds-
traktatet.

Exakt 400 år senare inleds festligheterna
med fredsseminarium i Knäreds bygdegård. Vid
podiet sitter bland annat utrikesminister Carl
Bildt och hans tidigare kollega i Danmark, Uffe
Ellemann-Jensen. Seminariet följs sedan av en
mängd evenemang.

Engagerade föreningar
Många av ortens föreningar planerar för aktivi-
teter, som på olika sätt knyter an till den aktuel-
la tiden och det historiska släktskapet med gran-
nen i väster. 

Till de större begivenheterna hör en två -
 dagars fredsmarsch i mitten av maj med start i
Laholm och mål vid fredsstenen i Sjöared,
 tornerspel den 30 juni på samma plats,
 Knäredsdagen den 6 juli, teateruppsättningen
”Gnistan” med tolv föreställningar i mitten av
juli och avslutningen den 28 september i
 Knäreds Werkstads AB:s industrilokaler. 

Målet är 400 aktiviteter.  Några av dem lär
få utpräglad dansk karaktär eftersom intresse
väckts hos vårt broderfolk om medverkan. Och
intresset är stort andra sidan Öresund. Ett möte
med danskar i Knäreds bygdegård gav en fing-
ervisning om det. Nästan hela samlingslokalen,
med plats för drygt 160 personer, fylldes av
danskar.  

Projektledaren Reino Jacobsson har jobbat
intensivt med jubileumsåret och hoppas att
 detta ska ge eko och locka storpublik till de
många arrangemangen. 

”Gnistan” är en av de största uppsättningar
som gjorts i länet. Närmare 200 skådespelare
och statister intar scenen vid Knäreds övre kraft-
verk för att gestalta modernismens genombrott
genom elektrifieringen.

– Det är spännande att verka i en kommun
med så mycket på gång och som kan göra oss
riktigt attraktiva för besöksnäringen. Med
många besökare utifrån öppnas också möjlig -
heten till bred marknadsföring av hela kommu-
nen, säger  Reino Jacobsson.

Under evenemangskalendern på Laholms
kommuns hemsida listas aktiviteterna under
 jubileumsåret. 

Många besökare. Projektledaren Reino Jacobsson hoppas på riktigt många besökare under 400-
årsjubileet av freden i Knäred. 

Bli energismart 
och spara mer än du tror!
Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare.
Opartisk och kostnadsfri rådgivning.

Johanna Ivarsson
0430-15433
Johanna.ivarsson@laholm.se

Södra Hallands Kraft Ekonomisk 

förening är ett kundägt företag 

med över 19 000 anslutna anlägg-

ningar. Målet är att svara för hög 

tillgänglighet och stor leverans-

säkerhet till rimliga kostnader.

Södra Hallands Kraft 
Ekonomisk förening
Box 63, 312 21 Laholm, 
Tel 0430-480 00
www.sodrahallandskraft.se

Södra Hallands Kraft ansvarar för driften av det lokala 

kraftledningsnätet i Laholm med omnejd. I det dagliga 

arbetar vi med utveckling av nätet, löpande underhåll 

och framdragning av ledningar till nya fastigheter. 

Allt för att du tryggt ska kunna tända kökslampan och 

njuta en kopp kaffe – varje morgon, året runt.

Så här ser logotypen ut för 400-årsjubileet.

Gäller t.o.m. 31/12 2013 kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Företag med av socialstyrelsen legitimerad optiker �
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Ny industrimark i Nyby 
tryggar tio års behov
Efter ekonomisk nedgång följer alltid ett
uppsving. Det har historien lärt oss. Där-
för är det viktigt att blicka framåt, och
det gör Laholms kommun. Under hös-
ten 2012 köpte kommunen industrimark
i Nyby, Laholm, för 10,5 miljoner kronor.
Området, stort som 35 fotbollsplaner,
förväntas trygga Laholms behov av
 industrimark för kommande åtta–tio år. 

Investeringen i ny industrimark är den största
sedan tillkomsten av Mellby företagspark i mit-
ten av 1990-talet. Då köpte kommunen på sig
mark motsvarande drygt 60 fotbollsplaner med
bästa tänkbara skyltläge utmed E 6. 

Nyby industriområde, i södra Laholm, ligger
nära en annan viktig kommunikationslänk,
riksväg 24. Industrier på området har aviserat
att de vill expandera, andra vill flytta dit. Hittills
har det emellertid varit omöjligt. Befintlig
 industrimark har i stort sett varit bebyggd.

– Givetvis är det otillfredsställande att inte
kunna tillgodose näringslivets önskemål om

 expansion. Inte minst med tanke på dess bety-
delse för att kommunen ska växa och bli större.
Därför har vi under en tid diskuterat utökning
av Nyby industriområde söderut, säger kom-
munchef Nils Danred.

Fornlämningar
Förvärvet omfattar mark väster om Månstorps-
vägen och söder om bland annat LBC Äng-
storp. Öster om Månstorpsvägen äger kommu-
nen också mark, närmare 150 000 kvadrat -
meter. 

Även här planeras för exploatering, men
 endast för en tredjedel av området. Fornläm-
ningar i dess västligaste del sätter tills vidare
käppar i hjulet. Nödvändig arkeologisk utgräv-
ning  beräknas nämligen kosta en stor summa
pengar.

Inom cirka ett år beräknas områdena vara
klara för exploatering. Planen kommer att med-
ge all typ av industriell verksamhet och handel. 

Kommunchef Nils Danred räknar därmed
med att näringslivets behov av expansion kan

tillgodoses för de närmaste åtta–tio åren. En
 bedömning som grundas på vad företagen
 normalt behöver i markbehov, någonstans mel-
lan 2 000 och 6 000 kvadratmeter. 

När kommunen köpte Melby industripark
räknande man med att det fördelaktiga läget
främst skulle generera stora etableringar. Under
senare tid har i stället kommunchefen fått allt
fler förfrågningar från företag med småskalig
 lagerverksamhet.  

Köpcentrum vid Västerleden
Samtidigt som samhällsbyggnadskontoret bör-
jat arbeta med de nya industriområdena pågår
planläggning av ett 10 000 kvadratmeter stort
handelsområde vid Västerleden i Laholm, inte
långt från den plats där vägen ansluter till riks-
väg 24 och med närhet till järnvägsstationen.
Här har kommunen köpt mark för 4,5 miljoner
kronor. 

Intresse finns för att omvandla platsen till ett
köpcentrum med livsmedelshall och  special -
butiker.

Ny industrimark. Kommunchef Nils Danred kan nu erbjuda näringslivet i Laholm ny industrimark motsvarande 35 fotbollsplaner.

Miljökontor
Verksamhetschef
Torsten Kindt
Tfn: 0430-152 96
E-post: torsten.kindt@laholm.se

Samhällsbyggnadskontor
Verksamhetschef
Charlotta Hansson
Tfn: 0430-152 84
E-post: charlotta.hansson@laholm.se

Tfn: 0430-150 00, 
Laholms kommuns växel
Fax: 0430-152 99
E-post: 
miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

I Ahla finner ni vår återvinningscentral
Återvinningscentralen i Ahla ligger cirka 3 km öster om Laholm utmed vägen till Skogaby. Det är  skyltat
avfallsanläggning från vägen när du i Laholm passerat Lagan på väg norrut. Här kan du lämna det mesta
utom hushållssopor.
Mer information om öppethållande, sortering och avfallshantering i övrigt finns på: 
www.laholm.se/bygga  och bo/avfall och återvinning.

Måndag–fredag 10.00–16.00 Lördag 09.00–13.00
Måndagar (april–september) 10.00–19.00 Lördagar (april–september) 08.00–13.00

Kontakta oss via medborgarkontoret@laholm.se eller 
medborgarservice 0430-150 00.
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Företagslotsen hjälpte
Genevadspar till snabb start
För två år sedan köpte Antonia Stjernfelt
och Tomas Nilsson Villa Aster i Gene-
vad. Med hjälp av Laholms kommuns 
företagslots kom de snabbt igång med
sitt nystartade företag. 

– Företagslotsen gjorde allting så mycket lättare.
Tänk all den tid lotsen besparade oss genom
 endast ett möte med samtliga inblandade myn-
digheter. Och det engagemang och bemötande
som visades oss, det kändes så äkta och välkom-
nande, säger de båda.

”Tänk”, fortsätter de, ”så annorlunda det är
att etablera sig i en liten kommun jämfört med
storstaden Göteborg. Vem där bryr sig om män-
niskor som vill starta eget?”

Tegelvillan med tillhörande tegelbyggda
 ladugårdsbyggnader ligger mitt i Genevad. Det
mörkröda teglet, med mer än hundra års patina,
är hämtat några stenkast tvärs över landsvägen.
Här låg länge ett tegelbruk som levererat sten
till många hus och gårdar i södra Halland. 

För knappt tre år sedan började Antonia och
Tomas leta hus från Göteborg till Helsingborg.
Trean i Göteborg kändes trång, de sökte något
större. Helst en fastighet som också kunde hysa
en verksamhet. I Genevad fick de napp, bra pris
och rejäla utrymmen. Huset blev också deras
ögonsten. Rustik tegelbyggnad med i stort sett
bevarad interiör. Snart utkristalliserades också
vilken verksamhet de skulle starta, de fastnade
för bröllop och andra större fester. 

Att driva verksamhet kräver förstås tillstånd
från flera myndigheter. Via näringslivsenheten i
Laholm fick de nys om funktionen företags -
lotsen. 

– Genom lotsen fick vi bra besked om vilka
tillstånd som fordrades för att driva vår verk-
samhet, men också bra information om vad vi
behövde tänka på som nyblivna företagare. Det

är ju en hel del, säger Antonia.
Med hjälp av företagslotsen slipper företa -

gare ”springa” mellan olika kommunala myn-
digheter, som på ett eller annat involveras i ett
företagsärende. Det kan exempelvis vara när
man bygger, ändrar verksamhet, vill ha besked
om brandskydd, miljö- och livsmedelsfrågor.
Genom att samla alla berörda tjänstemän till ett
möte med företagaren undviks dubbla budskap
och missförstånd. Företagaren får snabbt svar på
frågor och information om ansökningar, anmäl-
ningar och tillstånd samtidigt som tjänstemän-
nen får en helhetsbild av företagarens ärende. 

– Under tiden som vi jobbat med uppbygg-
naden av vårt företag har vi förundrats över det
starka engagemang som visat oss från närings-
livschef Fredrik Swärdh. Han har verkligen ställt
upp och lotsat oss fram till målet, säger Antonia
och Tomas.

Och starten, ja den är de verkligen nöjda
med. Åtta bröllop och en hel del andra fester
första året. Bröllop i rustik gårdsmiljö är uppen-
barligen en ny nisch.

Rustik miljö. I Villa Asters festlokaler har Tomas Nilsson skapat en rustik miljö.

Kultur- och 
utvecklingsverksamheten
Verksamhetschef
Ulf Mattsson
Tfn: 0430-152 95
E:post: ulf.mattsson@laholm.se

Adress:
Humlegången 6
312 80 Laholm
Tfn: 0430-150 00 
Laholms kommuns växel

VÄLKOMMEN TILL STATKRAFTS BESÖKSCENTER I LAHOLM

-
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Njut av fritid och kultur
Livet är mycket mer än arbete och 
studier. I Laholms kommun kan alla 
njuta av livet på fritiden. Säkerligen le-
der det också till bättre hälsa och 
trivsel. Oavsett om man är intresserad
av konst, musik, teater, litteratur eller
frilufts- och föreningsliv är utbudet stort. 

Skulpturerna är många på Laholms gator och
torg. Noga räknat finns det ett offentligt konst-
verk på var 180:e innevånare i staden. 

På Laholms teater, vid Hästtorget, arrange-
ras olika evenemang som teater, musik, lokalre-
vy och konferenser. Vid samma torg ligger Nor-
dens enda teckningsmuseum. Museets samling
är imponerande med teckningar av svenska
konstnärer från 1600-talet och framåt. 

Bibliotek och galleri
Biblioteken i Laholm är mycket uppskattade
och prisade. Tillsammans med några andra
 halländska bibliotek tilldelades verksamheten på
2011-års bok- och biblioteksmässa i Göteborg
Greta Renborgs pris för god marknadsföring. 

I kommunen finns också biblioteksfilialer,
och på landsbygden förser en modern bokbuss
läshungriga själar med god litteratur.

Intill huvudbiblioteket i Stadshusets botten-

plan ställs nutida sydsvensk konst ut på Stads-
husgalleriet. 

Kulturskola
En viktig del i kommunens kulturliv är Kultur-
skolan i Laholm. Den vänder sig till barn och
ungdomar i åldrarna 7-19 år. Ambitionen är att
skapa en så bred och omväxlande verksamhet
att alla barn och ungdomar ska hitta något som
passar just dem, och att Kulturskolan ska kom-
ma alla innevånare till glädje. Verksamheten
omfattar bild och form, film, animerad film,
media, teater, drama, sång och musik samt
 babyrytmik. 

Folkhälsocentrum
Folkhälsocentrum är en mötesplats i Laholm
där alla kan koppla av från vardagens stress med
välgörande motion och rekreation. Under taket
ryms bland annat fyra bassänger, badlandskap
för de minsta barnen, bubbelpool, friskvårds-
gym, massagesäng, kafeteria och fem moderna
solarier. 

Alla åldersgrupper kan aktiveras och stimu-
leras. Intill anläggningen ligger två idrottshallar,
idrottsplats och skejtpark. Känner man för en
uppfriskande promenad är närliggande Hälsans
stig ett bra val.

Gratis bad för hela familjen!
Ta med denna kupong till Laholms Folkhälsocentrum så bjuder
vi på inträdet för hela familjen!

✁

Kungligt bröllop. Skottorps slott är en historisk plats. Här vigdes Karl XI och Ulrika Eleonora av
Danmark 1680.

Renommerat bibliotek. På bok- och biblioteksmässan 2011 fick biblioteksverksamheten Greta
Renborgs pris för god marknadsföring.

LAHOLMSPARTIET

Kristdemokraterna
satsar

på familjen hela livet!

Välkommen till
Kristdemokraterna i Laholm

Ring gärna
Margareta Svensson

0430-211 50

Kerstin Larsson
0430-107 88

Ekologisk mat
främjar din hälsa
och allas klimat

Var med och påverka
Ring

0430-121 42

www.mp.se/laholm

PG 90 06 03-2

Läkare Utan Gränsers enda mål är att rädda liv och lindra nöd där den är som störst.
Därför för vi alltid de drabbades talan. Oavsett vem som vill att vi ska hålla tyst.

Läs mer om oss på 
www.lakareutangranser.se

IF Friskis & Svettis
Industrigatan 29, 312 34 LAHOLM
Tfn 0730-40 60 60
Mobil 0730-60 07 73
www.friskissvettis.se/laholm
info@laholm.friskissvettis.se

Välkommen till 
Laholmsnämnden 

Vi lyssnar på dig och 
dina tankar om hälso- 

och sjukvården i Laholm
www.regionhalland.se/laholmsnamnden

Välkommen!
"Ring/mejla oss så
skickar vi ett 
studieprogram"
0430-717 50
www.sydhalland.abf.se
info.sydhalland@abf.se

www.lbc-angstorp.se

Missionshuset Laholms
församlingsgemenskap
Ryssgatan 11, 312 30 LAHOLM
Pastor: Magnus Bylander
Tfn. 0703-22 77 80
www.missionshuset.se

Kanske hör du till dem som någon gång har
 önskat att det fanns en Gud. Ibland kanske du till
och med har ställts inför situationer som gjort att
du tvivlat på Guds icke-existens: Tänk om Gud
finns! Eller så kanske du hör till dem som bär på
en gudstro med samma självklarhet som du
andas. Alldeles oavsett vem du är och vad du
tror, är Missionshuset i Laholm en plats dit du
kan komma med dina tankar om livet och Gud. 
Välkommen – du kommer som du är!

Vi är ett småskaligt  föräldrakooperativ
som  driver skola och förskola 

i natursköna omgivningar. 
Hög personaltäthet och små grupper!

Öringe Montessoriförening
Öringelund, 312 91 LAHOLM

Tel. 0430-702 02



Hitta smultronställen i Laholm
Laholm kan beskrivas på så många oli-
ka sätt. En orörd småstadsidyll, ett barn-
vänligt badparadis, en härlig skidort, fis-
karnas drömställe, eller ”Den lilla staden
med de stora konstverken”.

Laholm är Hallands äldsta och minsta stad med
anor från 1200 talet. I den äldsta stadsdelen
Gamleby ligger välbevarade låga hus med sago-
likt vackra trädgårdar och slingrande medeltids-
gränder som minner om svunna tider. 

Stadens historia började redan på brons -
 åldern. På sluttningarna ovanför Lagan bruka-
des jorden, och på vikingatiden uppstod en
handels- och marknadsplats som fick namnet
Köpinge. Lagan, laxen och jordbruket har män-
niskorna levt av i århundraden och de har varit
viktiga för kommunens utveckling.

Flera krig har påverkat vår historia. Under
flera århundraden slogs svenskar och danskar i
södra Halland. Lagaholms slott var länge en för-
svarsfästning där danskarna höll svenskarna på

avstånd. Minnestenen för freden i Knäred 1613
påminner om ett av de många krigen. 2013 är
det 400 år sedan freden slöts vilket kommer att
firas stort runt om i kommunen. 

Konst 
På en konstrunda i stadskärnan kan man se  inte
mindre än ett 30-tal offentliga konstverk.
Skulpturerna står tätt och Laholm kallas ibland
”Den lilla staden med de stora konstverken”. 

På Hästtorget ligger Nordens enda Teck-
ningsmuseum. Här visas tillfälliga utställningar
med nordiska och internationella konstnärer,
samt verk ur den egna samlingen. 

Laholm var tidigare en av landets viktigaste
krukmakarstäder. Längs de slingrande gatorna i
Gamleby hade ”pottemakarna” sina verkstäder.
Delar av Laholmskeramikens samlingar finns
numera på Teckningsmuseet. 

Konsthallen Hishult med sina sex skiftande
utställningar per år är också ett välbesökt och
 sevärt utflyktsmål.

Aktiviteter 
Mest känt är kanske den 12 km långa barnvän-
liga, långgrunda stranden i Mellbystrand och
Skummeslövsstrand. Varma härliga sommarda-
gar inbjuder stranden till lekar, aktiviteter och
salta bad men också till skön vila i de mjukt
 böljande dynerna. Här och var är det också till-
låtet att ta bilen till stranden.

Men Laholm är inte bara bad, här finns
mycket att göra. Golf, tennis, go-cart och som-
marrodel är några exempel. För den som vill
 bege sig ut i naturen finns det gott om frilufts-
upplevelser som cykling, paddling, vandring
och ridning för såväl nybörjaren som för den
mer rutinerade.

Vintertid ändrar kommunen skepnad till att
bli ett vinterparadis. Hallandsås backar lockar
med härlig skidåkning på välpreparerade pister.

Lagan rinner genom kommunen, från sko-
garna i Småland genom det öppna landskapet
ut i havet vid Lagaoset. Under flera år har
 Lagans sträckning från havet till Laholm varit

Sveriges bästa laxvatten. Här ges chansen att
landa en alldeles egen härlig, gyllene lax.  Fina
fiskevatten finns också i Smedjeån, Stensån,
Uddaredssjön, Vänneån och Hjörneredssjöarna.

Evenemang
Givetvis bjuds det också på upplevelser och
 arrangemang av olika slag som exempelvis kon-
serter, lokalrevy, filmdagar, marknader och
 guidade vandringar. För den danslystne finns
både inomhus- och utomhusbanor med väl -
kända orkestrar.

Under 2013 firas 400-årsjubileet av freds -
slutet i Knäred. Firandet inleds med ett freds -
 seminarium den 20 januari och följs av olika
 aktiviteter; konserter, skådespel, utställningar
och visningar fram till och med augusti.

Vill du veta mer?
Välkommen till oss på Laholms turistbyrå så
 berättar vi mer. 

Havet lockar. Salta bad lockar ung som gammal till kommunens båda badorter, Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

Krukmakarstad. Laholm var förr en av landets viktigaste krukmakarstäder. Krukmakerier finns
kvar, men nu ligger de utanför staden.

Nordens enda. Laholm har Nordens enda teckningsmuseum. Här finns en imponerade samling
verk av svenska konstnärer från 1600-talet och framåt. 
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Program för 
lokala miljömål
Sammanlänkningen av hav, slätt och
skog har skapat ett unikt landskap och
gjort Laholms kommun känd för sin
vackra natur. 

Med en av Sveriges längsta sandstränder, bör -
 diga jordbruksmarker och djupa skogar finns ett
rikt utbud av växt- och djurliv. Det skapar för-
utsättningar för ett varierat friluftsliv och triv-
sam boendemiljö. 

Landskapet  måste förstås vårdas och värnas.
Det nyligen antagna handlingsprogrammet för
genomförande av lokala miljökvalitetsmål
 behandlar bland annat detta. 

– I tusentals år har människan utvecklat vårt
mångsidiga landskap till de kultur- och natur-
värden som omger oss idag. Det är vår skyldig-
het att ta tillvara dessa och överlämna dem
 intakt till kommande generationer. Därför bör
vi också fundera på och ta lärdom av brons -
 åldersmänniskornas val av boplatser. De byggde
aldrig i låglänt terräng, säger miljöstrateg
 Margareta Lindgren.

I handlingsprogrammet presenteras flera
konkreta åtgärder för att skapa ett hållbart sam-
hälle. Det handlar bland annat om att minska
utsläppen av växthusgaser till exempel genom
att transporter av varor till kommunen i möjli-
gaste mån ska gå via järnväg och att kommun-
anställda utbildas i ett miljövänligt körsätt, så
kallad eco-driving. Upphandlingar ska också
göras utifrån ett miljö-bästa-val.

Med årlig revidering och programmet som
röd tråd i all planering ska det bli det levande
dokument som gör att Laholms kommun åter
ska tala om sig i miljösammanhang. 

Tidig ekokommun
Redan 1993 blev Laholm ekokommun. Som
pådrivare och pionjär hände åtskilligt inom
 olika miljöområden. 

Vindkraftverk etablerades tidigt på slätten,
här byggdes landets första  biogasanläggning och
genom storskalig våtmarkssatsning anlades kvä-
vefällor runt om i kommunen för att minska
övergödningen i  Laholmsbukten via små och
stora vattendrag. 

Stora insatser har också gjorts på avlopps -
reningsverk och enskilda avlopp. 

Med många frivilliga insatser har överväxta
strandhedar i Skummeslövsstrand öppnats och
tidigare hotad flora och fauna kommit tillbaka.
Nästa steg i denna restaurering görs i Mellby-
strand och i naturreservatet Hökafältet. 

Blå flagg på hela stranden
Kommunen har också spänt bågen rejält för
stranden. Ambitionen är att Blå flagg ska sökas
under 2013 för hela sandstranden. Det är tufft,
men såväl kommunchefen som kommunstyrel-
sens ordförande har fastlagt att nu gäller ”hand-
ling på alla nivåer.”

Sett i ett globalt perspektiv påpekar Marga-
reta Lindgren att kommunens åkermark är
mycket värdefull för livsmedelsproduktion. Inte
minst med tanke på tilltagande klimatföränd-
ringar som rubbar möjligheterna att odla i
 andra delar av världen.  

– Vi kan inte fortsätta frakta billiga jord-
bruksprodukter från nedhuggna regnskogsom-
råden över världshaven. Vi måste tänka globalt
och agera lokalt.

Tiotals miljoner. Våtmarker har anlagts i Laholms kommun för tiotalts miljoner kronor. Med dem
skapas kvävefällor som hindrar övergödning i vattendrag och hav. 

Föreläsare. Den f d tv-meteorologen Pär Holmgren föreläste när Laholms kommun drog igång sitt
framtidsinriktade miljöarbete.

Gräsrötter skapade
mångkulturell förening
På drygt ett år har Laholm utan gränser
(LUG) vuxit från ingenting till 300 med-
lemmar med 38 olika nationaliteter. 
Genom föreningen har invandrare och
nyanlända flyktingar fått inträdesbiljett
till ett större nätverk, som kan underlät-
ta integrationen i det svenska samhället. 

Att så många som 30 procent av medlemmarna
är svenskar bidrar också till detta, framhåller
Tirtha Rasaili, koordinator och länk mellan
 Laholms kommuns integrationsenhet och för-
eningen. 

Laholm utan gränser är en skapelse på gräs-
rotsnivå av studenter på SFI (svenska för
 invandrare), som ville överbrygga kulturella och
språkliga skillnader genom att lära av varandra.
Syftet var också att bygga broar och skapa
 mötesplatser mellan nyanlända flyktingar, andra
invandrare och svenskar bosatta i Laholms
kommun.

– Vi är ingen invandrarförening utan en
mångkulturell förening som hyllar mångfalden
och ser denna som en viktig tillgång för
 Laholms kommun, säger Tirtha Rasaili.

Tre områden
Föreningen jobbar med tre områden: idrott,
 sociala och kulturella aktiviteter samt yrkesliv.
Fotbollsintresset fångas exempelvis genom ett
lag i korpen, vilket kan vara en väg att stärka in-
tegrationen. Nästa steg kan vara att börja spela
för någon av de etablerade klubbarna. 

Listan över aktiviteter som ordnats under
det gånga året är minst sagt diger. Vad sägs
 exempelvis om barnpyssel, kinesisk dans, sticka

och virka, pingis, kung fu, filmklubb, språkkur-
ser, läsecirkel… Och i Knäred, som har en hel
del invandrare, ordnades festival med 150 besö-
kare. 

Yrkesliv – viktigaste faktorn
Framöver hoppas Tirtha Rasaili kunna lägga
mer krut på föreningens tredje ben – yrkesliv.
För det, poängterar han, är i grund och botten
den allra viktigaste faktorn för att skapa ett sam-
hälle för alla. 

Föreningen har därför tagit initiativ till att
hjälpa körkortslösa medlemmar att komma när-
mare det åtråvärda körkortet, som ofta krävs för
en anställning. En övningsbil ska köpas och
hjälp ges med teorin. Tankar finns också på att
skapa sociala företag, exempelvis  second hand-
butiker, där medlemmarna tränas i kundrelatio-
ner och ekonomiska spörsmål. Kurser i dator-
kunskap och hur man skriver CV ska också dras
igång för att öka möjligheten till inträde på
 arbetsmarknaden. Ett annat steg på denna väg
är att upplysa företagare i kommunen vad
 medlemmarna sysslat med innan de kom till
Sverige. 

– Kanske blir det rent av en aha-upplevelse
för företagare när de ser vilken kapacitet som
finns, och som de skulle kunna ha  bruk för.
 Exempelvis någon som kan kinesiska, arabiska
eller något annat språk som företagaren behöver
i sina kundrelationer, säger Tirtha Rasaili. 

Mer krut på yrkeslivet innebär dock inte att
de sociala och kulturella aktiviteterna får stå till
sidan. För det är ”hjärtat” i Laholm utan grän-
ser, och första steget till ett nätverk på den nya
hemorten. 

Koordinator. Tirtha Rasaili är koordinator mellan Laholms kommun och föreningen Laholm utan
gränser.

BESTÄLL DIN CONTAINER 
DIREKT PÅ WEBBEN
LÄS MER PÅ SITA.SE/LAHOLM

1990:-

CONTAINER FÖR 
BLANDAT & TRÄDGÅRDS-

AVFALL FRÅN



Familjeläkarna vid torget
Den personliga kompletta Vårdcentralen

mitt i Laholm

Alla åldrar inklusive Barnhälsovård

BVC-teamet

Samma läkare under många år.

Köpmansgatan 3 C, 312 30 Laholm • www.familjelakarnavidtorget.se • Tfn. 0430-493 30

11

Satsade tolv miljoner på återvinningscentral
– Så fint här har blivit, säger en man
med släpet fullt av bråte, när han vänder
sig till Stig Karlsson för att få besked
om var han ska lägga de uttjänta låg-
energilamporna. 

Han är en av många som imponeras av återvin-
ningscentralen i Ahla efter ombyggnaden på
 cirka tolv miljoner kronor. 

Laholms kommuns återvinningscentral är
länets nyaste. Under försommaren 2012 slogs
portarna upp till den nya anläggningen. Platsen
är förvisso densamma som tidigare men som
användare känner man knappt igen sig. Det
känns som att komma till en helt ny plats. God
ordning har alltid kännetecknat återvinnings-

centralen. Nu är den än bättre.  
För att förbättra säkerheten på området har

personbilar och tyngre fordon fått varsin linje.
Och platsen för att lämna avfall har gjorts tre
gånger så stor. Den asfalterade ytan är på
16 300 kvadratmeter, motsvarande två och en
halv fotbollsplan. Med utökningen har antalet
platser för lämning av avfall blivit fler. Contain-
rar för däck och däck på fälg har också tillkom-
mit med placering intill övriga behållare. Plat-
sen för lämning av trädgårdsavfall och kompost
nås även från den asfalterade ytan. Med alla
fraktioner förlagda till gemensam yta minskar
bilkörningen på området varvid säkerheten för-
bättras. Rejält tilltaget utrymme bidrar också till
färre köer vid stationerna. 

Utbyggnaden är mer än välkommen. Få
platser i kommunen är nämligen så välbesökta
som anläggningen i Ahla. Under 2011 kom
34 400 personer till platsen, där det totalt
 hanterades 6 500 ton produkter av olika slag.
En ansenlig mängd trots att loppisställena före-
faller bli allt fler. Men kanske hamnar alla
”fynd” till slut i Ahla. 

Sedan årsskiftet 2011/2012 har avgiften för
avfall som lastas på personbilssläp slopats. 

Satsar på tillgänglighet
Under ett antal år har Laholms kommun suc-
cessivt plockat bort trottoarer och andra hinder
i centrala Laholm. Målet är att centrum ska bli
tillgängligt för alla. Det skapar också en lugnare

trafikmiljö. På dessa, så kallade gångfartsområ-
den, styr nämligen gångtrafikanterna hastig -
heten och framkomligheten. Efter Bagarelidens
förändring under hösten 2012 återstår endast
en del av Storgatan. 

Tillgängligheten omfattar också Stadsparken
i Laholm. Med hjälp av landskapsarkitekt Peter
Gaunitz har nya områden öppnats och fantas-
tiska miljöer skapats för livgivande besök året
om. Inte minst om våren när tusentals lökar
blommar på en vackert avgränsad backe. För att
skapa än större intresse för denna rofyllda plats
mitt i sta´n arrangerades Parkens dag under för-
sommaren 2012. Hundratals kom till guidade
turer och en stunds musikupplevelse. Räkna
med att arrangemanget återkommer 2013.

Tolv miljoner. För tolv miljoner kronor har återvinningscentralen i Ahla byggts om och till. Färgsprakande planteringar. Stadsparken i Laholm med sina många färgsprakande planteringar
lockar ständigt besökare. 

Teknik- och servicekontor
Verksamhetschef
Erland Björkman
Tfn: 0430-154 03
E-post: erland.bjorkman@laholm.se

Tfn: 0430-150 00, Laholms kommuns
växel

Öppettider på Ahla återvinningscentral
Måndag–fredag 10.00–16.00
Måndagar (april–sept) 10.00–19.00
Lördag 09.00–13.00
Lördagar (april–sept)        08.00–13.00
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Laholms brandstation i ny skrud
Laholms brandstation byggdes 1981. 
Efter en omfattande om- och tillbyggnad
med återinvigning under hösten 2012
har byggnaden getts helt ny skrud. Det
gamla skalet är detsamma men invän-
digt är knappast något sig likt.

Johnny Svensson, materialförvaltare på brand-
stationen i Laholm och räddningstjänstens
verksamhetsföreträdare under byggtiden, visar
stolt runt i brandstationen efter om- och till-
byggnaden. Rum har omdisponerats, väggar
 rivits, alla anställda har egna rum, en lektionssal

har blivit två, skilda omklädningsrum har
byggts för män och kvinnor och en helt ny
 ledningscentral har installerats innanför de
gamla väggarna. Dessutom har all el och venti-
lation bytts ut och den tekniska utrustningen
uppgraderats.

Brandstationen har också byggts till. Till-
kommande 400 kvadratmeter hyser av- och på-
rustningshall samt utrymme för containrar och
fordon. 

– Om- och tillbyggnaden blev ett verkligt
lyft för logistiken efter räddningstjänstuppdrag.
Bilarna körs in i en hall, slang och rökdykarut-

rustning tas om hand, fordonen tvättas, utrustas
på nytt varefter de körs in vagnhallen. Med
 denna lösning sparar vi en massa onödigt spring
och förflyttning av bilar, säger Johnny Svensson. 

Prislappen för om- och tillbyggnaden landar
på 25 miljoner kronor. En summa som på
pricken följer den budget som lagts. Enligt
räddningschef Pär-Åke Eriksson beror detta till
viss del på det nära samarbete, så kallat part -
 nering, som skett mellan verksamhetsföreträ -
dare, fastighetsägare (teknik- och servicekonto-
ret) och  entreprenören NCC.

– Med en så omfattande utbyggnad ställs

man inför många oförutsägbara problem. Tack
vare samarbetsformen kunde vi nå bästa möjliga
lösning genom regelbundna möten och diskus-
sioner varvid utgifterna hölls i schack, säger
räddningschef Pär-Åke Eriksson. 

Toppmodern ledningscentral hyses också
 innanför de gamla väggarna. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) har släppt
till 3,7 miljoner kronor för att rusta räddnings-
tjänsten för alla tänkbara krissituationer. Oav-
sett omfattningen av ett akut läge har centralen
försetts med ”hängslen och livremmar” för att
aldrig bli utan el. 

Prisar ny hall. – Genom tillbyggnaden av brandstationen har vi fått en väldigt bra hall för av-  och
pårustning av räddningsfordonen, säger Johnny Svensson.

Full koll. I den nya ledningscentralen har räddningschef Pär-Åke Eriksson full koll på händelseut-
vecklingen inom sitt gebit.

Ett stöd till dem som stöttar. Så kan 
nyöppnade Anhörigcentrum i Laholm
beskrivas. 

– Många gånger är det tufft att vara nära anhö-
rig. Att prata med andra i samma situation kan
därför vara en viktig ventil i vardagen, säger
Barbro Jönsson, anhörig- och frivilligsamord -
nare i Laholms kommun.

Inför öppnandet av Anhörigcentrum letade
verksamhetsutövarna efter en centralt belägen
lokal. I hörnet Järnvägs gatan/Trädgårdsgatan
fann de vad de sökte. Hit kan alla som är enga-
gerade i anhörigvård – familjemedlem, släkting
och vän – vända sig. Här arrangeras träffar av
olika slag, ges föreläsningar och information
samt skapas nätverk för att stärka de anhörigas
situation. 

Bland många förknippas anhörigstöd främst
med insatser riktade mot äldre som vårdar sin
maka/make. Den bilden stämde också delvis
fram till halvårsskiftet 2009. Men när  ordet bör
i lagstiftningen, gällande stöd och hjälp till an-
höriga från kommunernas sida, ersattes med ska
fick begreppet en vidare, åldersmässig innebörd.
Det ledde till att en projektgrupp tillsattes för
att ge förslag på hur anhörigverksamheten skulle
kunna utvecklas i Laholms kommun. Här föd-
des idén till ett anhörigcentrum. 

Vänder sig till många
Verksamheten startade i maj 2012. Tre dagar i
veckan finns Anita Winde och Ann-Christin
 Johansson på plats för att ta emot 18-åringar
och äldre. Men även yngre ungdomar kan
 vända sig till Anhörigcentrum, poängterar de.

– Unga föräldrar med funktionshundrade
barn kan behöva stöd och hjälp, liksom ung -
 domar i övre tonåren som har en svår familje -
situation och äldre som sköter sin maka/make,
 säger de. Till oss kan man komma för att träffa
andra och  stärkas i sin roll eller för att prata
 enskilt med oss.

Som anhörigvårdare är det lätt att känna sig
ensam i sin  situation. Utan upparbetade kanaler
för att underlätta vardagen kan denna kännas
än tyngre. Barbro Jönsson ser därför att Anhö-
rigcentrum också kan vara en slags lots, som
hjälper  anhöriga att få kontakt med personer eller
myndigheter som på olika sätt kan hjälpa till. 

Nio träffpunkter
Barbro Jönsson är också samordnare för frivil-
ligverksamheten i kommunen. På nio platser i
kommunen finns så kallade träffpunkter, som
oftast knutits till ett äldreboende. Minst en
gång i veckan står något på programmet. Det
kan exempelvis vara föreläsningar, musikunder-
hållning och bingo. För att få snurr på detta
finns närmare 150 frivilliga krafter i kommunen
som hjälper till med arrangemangen, men ock-
så gör det möjligt för gamla att komma till träff-
punkterna. 

– Deras insats är guld värd. Liksom alla rö-
dakorsare som också hjälper till att bryta gamlas
ensamhet. Tillvaron, välbefinnandet och livslus-
ten blir nämligen så mycket bättre om ofrivillig
isolering kan brytas, säger Barbro Jönsson. 

För en tid sedan slogs portarna upp för den
senast tillkomna träffpunkten. I Skottorp tog en
kvinna initiativ till verksamheten. Intresset var
stort även här. 

Anhörigcentrum

Ett stöd till dem som stöttar

Träffar specialister. Via Anhörigcentrum får Britt-Marie Roghner hjälp och stöd i sin situation.
Här har hon också möjlighet att träffa olika specialister bland annat sjukgymnasten Nick Caswell.

Social verksamhet
Verksamhetschef
Björn Jingblad
Tfn: 0430-153 40
E-post: bjorn.jingblad@laholm.se

Adress:
Humlegången 6
312 80 Laholm
Tfn: 0430-150 00 
Laholms kommuns växel

Stöttar anhöriga. Ann-Christin Johansson och Anita Winde jobbar på Anhörigcentrum i Laholm.
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Osbeck – ett självklart val
Drygt 350 elever går på Osbecksgymna-
siet i Laholm. Skolans mål är att erbjuda
en bra utbildning av hög kvalitet i en
trivsam och positiv studiemiljö.

Alla på skolan är angelägna om att skapa
 gemenskap och positiv känsla för skolan redan
från första veckan och fram till studenten. För
att nå dithän ordnas under hela utbildnings -
tiden gemensamma aktiviteter som på olika sätt
stärker sammanhållningen såväl mellan elever
som mellan elever och all skolpersonal.

Nära koppling till näringslivet
Nära koppling mellan skola, samhälle och
 näringsliv är en annan genomgående röd tråd
på Osbecksgymnasiet. På så sätt blir eleverna
bättre förberedda för sina fortsatta val i yrkes -
livet eller för studier på högskolenivå. Därför
samarbetar skolan ofta och gärna med företag
och organisationer – lokalt, regionalt och inter-
nationellt – genom bland annat studieresor,
 företagsbesök, föreläsningar, projekt och arbets-
platsförlagt lärande (APL). Skolan är också

känd för sina många framgångsrika UF-företag
(Ung företagsamhet). Att driva ett UF-företag
ger många insikter om och erfarenheter i entre-
prenöriellt tänkande, något som eleverna har
stor nytta av oavsett om de en dag driver egna
företag eller är anställda.

Program
På Osbeckgymnasiet finns följande program:
barn och fritid, el och energi, fordon och tran -
sport, hotell och turism, naturvetenskap, indu -
striteknik, samhällsvetenskap, ekonomi, teknik
samt introduktion. Därtill kan eleverna välja
mellan följande profiler: fotboll, musik, risk-
och säkerhet, idrottsspecialisering och språk. Ett
val som är möjligt oavsett vilket program elever-
na läser på. 

Osbecksgymnasiet har hög andel behöriga
lärare, ett skolbibliotek med daglig bemanning
av bibliotekarie, elevhälsoteam med skolsköter -
ska, kurator och specialpedagog samt fritids -
ledare. 

Dessutom har skolan det väl försörjt med
studie- och yrkesvägledare.

Kommunen satsar stort
Bygger förskola och skolor för 194 miljoner
Laholms kommun bygger förskola och
skolor för framtiden. Under 2012 och
2013 investeras 194 miljoner kronor i
nya och ombyggda fastigheter. 

Först ut ur omdaningen blev Veingeskolan F-9
som togs i bruk senhösten 2012. Under hösten
2013 släpps elever in i om- och tillbyggda Mell-
bystrandsskolan F-6, och lite senare öppnas
dörrarna till en helt ny F-6-skola i Hishult.

– Satsningarna är efterlängtade bland elever,
föräldrar och personal och i allra högsta grad
framtidsinriktade. Inte minst för att möta den
befolkningstillväxt vi så väl behöver för att
 kunna upprätthålla en god kommunal service,
säger barn- och ungdomsnämndens ordförande
Kent-Arne Andersson (C).

Veingeskolan var tidigare uppdelad i två
 enheter, en låg- och mellanstadieskola och en
högstadieskola. Låg- och mellanstadieskolan
från 1962 har rivits, högstadieskolan har reno-
verats och byggts om samtidigt som en ny bygg-
nad i två plan uppförts i anslutning till gamla
högstadiet. Förändringarna har skapat kommu-
nens största skola med närmare 500 elever och

ett 60-tal anställda under gemensamt tak.
– Nu är vi en F-9 skola men har bibehållit

stadieindelningen. Vi vill nämligen att det ska
hända något och kännas spännande för eleverna
när de går från ett stadium till ett annat. Flera
pedagoger arbetar förstås över stadierna för att
på bästa möjliga sätt ta tillvara deras kompetens,
säger Joakim Strand, en av skolans två rektorer.

Trångbodda
Trångboddhet har länge präglat Mellbystrands-
skolan. Antalet elever har vuxit stadigt och lett
till att matsalen använts för undervisningsända-
mål. Nu byggs skolan om och till för att hysa
närmare 230 elever.

– Allt fler barnfamiljer flyttar till kustregio-
nen. Därför måste vi bygga ut skolan för att
 klara det tryck vi länge brottats med, säger
Kent-Arne Andersson. 

När arbetet slutförts under hösten 2013 får
eleverna på nytt en matsal och en helt ny
 idrottshall, som ersätter den gamla gymnastik-
hallen. För kustborna, och för den delen även
för en del andra kommuninvånare, blir detta
också ett lyft. Med en idrottshall på orten öpp-

nas möjligheten för betydligt fler fritidsaktivite-
ter inomhus.  

Samutnyttjande av lokaler
Nuvarande låg- och mellanstadieskola i Hishult
ersätts med en helt ny fastighet. 

Förutom F-6-skola ryms även två förskole-
avdelningar och  åtta lägenheter för trygghetsbo-
ende åt gamla. 

– Inför bygget i Hishult har vi tänkt i helt
nya banor med samutnyttjande av lokaler som
viktig ledstjärna för att hushålla med kommu-
nens utgifter. Den nya fastighetens samlings -
lokaler utformas därför så att de kan användas
av alla verksamheter i byggnaden, men också för
möten och sammankomster av olika slag på
 orten, berättar Kent-Arne Andersson.

Ny förskola i L:a Tjärby
Bättre samordning uppnås också i L:a Tjärby
när spaden under 2013 sätts i jorden för bygget
av en ny förskola med fyra avdelningar. Därmed
koncentreras verksamheten till två förskolor på
orten samtidigt som antalet platser utökas med
närmare 20. 

Möjligen öppnas här kommunens första för-
skola för barn som behöver omsorg under
kvälls- och nattetid, så kallad nattis.

Tio program. Osbecksgymnasiet har tio nationella program. 

Förskola och grundskola
Verksamhetschef
Per Jangen
Tfn: 0430-153 20
E:post: per.jangen@laholm.se

Adress:
Humlegången 6
312 80 Laholm
Tfn: 0430-150 00, 
Laholms kommuns växel

Frågor om förskoleplats
Carina Eriksson 
Tfn: 0430-155 18
E-post: carina.eriksson@laholm.se

Ann-Marie Paulin
Tfn: 0430-155 19
E-post: ann-marie.paulin@laholm.se

Osbecksgymnasiet
Verksamhetschef
Ulf Mattsson
Tfn: 0430-152 95 
E:post: ulf.mattsson@laholm.se

Adress: 
Skottegränd 3, 312 31 Laholm
Tfn 0430-150 00, 
Laholms kommuns växel

Öppettider:
Måndag–torsdag 08.00–16.30
Fredag 08.00–15.30

Investerar mycket. Laholms kommun investerar mycket pengar i nya och ombyggda skolor.
 Joakim Strand är en av två rektorer på Veingeskolan, som blev färdig senhösten 2012.

Största skola. Veingeskolan F-9 är kommunen största med närmare 500 elever och ett 60-tal
 anställda.



Hjälp barn med cancer
För tjugofem år sedan var barncancer praktiskt
taget obotligt. Idag botas ca 75 procent av alla
cancersjuka barn. Detta tack vare forskning som
lett till bättre behandlings- och vårdmetoder.
Barncancerfonden fortsätter stödja forskning och
andra insatser med sikte på att inga barn ska drab-
bas av cancer. 

postgiro: 90 20 90-0
telefon: 08-661 56 40

www.barncancerfonden.se 

När jag blir stor ska 
jag vara med i VM och 
sätta den i krysset...
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Kommunikationer
Genom Hallandstrafiken AB, som ägs av Region Halland, driver
Hallandskommunerna tillsammans med övriga länstrafikbolag i
sydsverige tågtrafiken på Västkustbanan. För Laholm innebär
detta att tågen på vardagar går varje timme såväl mot Köpen-
hamn som mot Göteborg.

Till de större trafiklederna i kommunen hör E 6, riksväg 24,
samt länsvägarna 115 och 117. Den senare byggdes om för  några
år sedan och går nu utanför samtliga tätorter i kommunen. Där-
med togs ytterligare ett steg till färdigställande av den så kallade
tvärleden mellan Halmstad och Karlshamn. Vägens betydelse
speglas också av att den snart blir riksväg med efterledet 15.

Busstrafiken i kommunen omfattas av nedanstående linjer
och drivs av Hallandstrafiken AB. Kollektivtrafiken är under
ständig utveckling. Turtätheten har successivt förbättrats mellan
Laholm och Halmstad. Från och med december 2012 inrättas
snabbuss, i båda riktningarna, mellan Laholm och Halmstad
morgnar och kvällar. Så kallad närtrafik finns också i kommu-
nen.”

Linjetrafik
Laholm–Veinge–Halmstad
Laholm–Veinge by–Halmstad
Laholm–Knäred
Laholm–Mellbystrand–Skummeslövsstrand–Skottorp–Hasslöv
Laholm–Båstad–Skottorp–Vallberga–Laholm
Laholm–Ysby–Hishult
Laholm–Vallberga–Ränneslöv–Våxtorp

Närtrafik
Alla samhällsbetalda persontransporter samordnas av Hallands-
trafiken. Genom omfördelning till mindre, efterfrågestyrda for-
don, kan bättre kollektivtrafik erbjudas kommuninvånare som
bor på landsbygden och i mindre tätorter. Trafiken styrs inte
 enbart till fasta linjesträckningar, utan kan betjäna en geografisk
yta och kallas i Laholms kommun närtrafik

Skattesatser
För varje intjänad hundralapp dras 20,58 kronor i kommunal-
skatt. Tillsammans med skatten till Region Halland på 10,42
kronor blir den totala skattesatsen 31 kronor. Till beloppet till-
kommer kyrkoavgift, vilken varierar mellan församlingarna.

Kostnader för kommunala verksamheter
Nedanstående siffror anger kommunens nettokostnader för att
driva samtliga verksamheter. Nettokostnad är bruttokostnad mi-
nus intäkter i form av avgifter och taxor.

Miljoner kr Procent
Förskola 112,4 11,1
Grundskola 230,8 22,7
Gymnasieskola, Vux 119,0 11,7
Individ- och familjeomsorg 61,3 6,0
Teknisk verksamhet 38,7 3,8
Äldreomsorg 220,9 21,7
Funktionshindrade 87,4 8,6
Kultur och fritid 37,4 3,7
Övrigt 108,9 10,7

Summa 1016,8 100

Cirka 60 procent av kommunens utgifter är personalkostnader.

Finansiering av kommunens verksamheter
• Kommunalskatt 61 procent
• Statsbidrag 25 procent
• Avgifter, hyror 9 procent
• Övrigt 5 procent

Kommunfullmäktiges sammansättning
Mandatperioden 2011-2014
Moderata samlingspartiet 13
Centerpartiet 7
Folkpartiet 2
Kristdemokraterna 1
Socialdemokraterna 9
Vänsterpartiet 1
Miljöpartiet 2
Sverigedemokraterna 3
Laholmspartiet 2
Pensionärspartiet 1

Korta fakta om Laholm
Geografi
Laholm, med anor från 1200-talet, är Hallands äldsta stad och
 länets sydligaste kommun. 

Kommunen gränsar såväl med Skåne som Småland. Ytan är
887 kvadratkilometer, varav cirka 250 kvadratkilometer är jord-
bruksmark. Naturtyperna skiftar. Hav och strand i väster,
 Laholmsslätten mitt i och skogsbygd i öster.  

Invånare
Vid årsskiftet 2011/2012 hade kommunen 23 470  invånare, för-
delade på 14 tätorter. Nästan 80 procent av befolkningen bor i
villa/småhus. Av bebyggelsen är cirka 8 500 småhus och 2 600
 lägenheter i flerbostadshus. Dessutom finns cirka 4 200 fritids-
hus, varav 3 000 ligger i kustområdet (Mellbystrand och Skum-
meslövsstrand).

Fördelning på tätorter
Laholm är kommunens centralort med närmare en fjärdedel av
invånarna. Knappt 7 000 bor på landsbygden, medan övriga är
bosatta i någon av de andra 13 tätorterna. Nedan redovisas tät -
orternas och landsbygdens invånarantal samt förändring mellan
december 2010 och december 2011.
Område 2010 2011 Förändring
Laholm 6 159 6 189 30
Lilla Tjärby 942 938 –   4
Mellbystrand 2 036 2 098 62
Våxtorp 988 968 – 20
Hasslöv 240 242 2
Skottorp 469 474 5
Skummeslövsstrand 1 029 1 064 35
Hishult 332 333 1
Ränneslöv 432 423 –   9
Vallberga 662 664 2
Ysby 300 294 –   6
Knäred 1 138 1 135 –   3
Genevad 566 584 18
Veinge 1 210 1 208 –   2
Landsbygd 6 870 6 833 – 37

Befolkningens åldersfördelning
Under 1990-talet ändrades befolkningssammansättningen i kom-
munen. Orsaken härtill var att fler äldre flyttade in än ut samtidigt
som födelsetalen sjönk. Den höga medellivslängden i kommunen
jämfört med riket har också gett en åldrande befolkning. 

Procentuell åldersfördelning 
jämfört med länet och riket
Ålder Riket Länet Kommunen
0–5 7,1 7,1 6,0
6 1,1 1,2 1,1
7–15 9,5 10,1 9,7

16–18 3,8 4,1 3,9
19–64 59,6 57,4 56,7
65–79 13,6 14,5 16,1
80– 5,3 5,6 6,5

Näringsliv och sysselsättning
Jordbruket har fortfarande en viktig roll, betydligt större än i
 riket. En annan betydelsefull faktor är de över 700 småföretagen,
som utgör ryggraden i kommunens näringsliv. Nedan visas
 procentuell fördelning av arbetsplatserna inom olika branscher.
Näringsgren Kommunen Riket
Jord- och skogsbruk 8,0 1,6
Tillverkning och utvinning 21,4 15,8
Energi och miljö 1,2 1,1
Byggverksamhet 8,2 6,7
Handel och transport 17,0 19,0
Finansiell verksamhet, information
och företagstjänster 5,0 11,1
Utbildning och forskning 10,3 10,2
Vård och omsorg 14,3 16,2
Hotell, restaurang och personliga tjänster 8,9 12,1
Myndigheter och försvar 2,6 5,0

Laholms kommun har även ett stort utbyte med angränsande
kommuner vad gäller arbetsplatser. Av antalet förvärvsarbetande
har 11 061 sin bostad i kommunen och 8 445 sin arbetsplats i
kommunen. Utpendlingen från kommunen är således större än
inpendlingen. Inpendlarna är 1 672 och utpendlarna 4 288.
 Därmed blir nettoutpendlingen 2 616 personer.
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Små, personliga vårdcentraler
med stor kompetens och värme

Välkommen att lista dig hos oss

Laholm Knäred
Glänningeleden 5 Prästgårdsvägen 5
0430-67 20 50 0430-67 20 00

www.halsoringen.se

Du erbjuds:
• Distriktsläkare
• Distriktssköterska
• Sjukgymnast
• Arbetsterapeut
• Kurator med KBT-kompetens
• Gynekolog

• BVC
• Laboratorium
• Astma/KOL-mottagning
• Diabetesmottagning
• Vaccinationer/resråd
• Intyg

Upptäck. Upplev. Utforska.

Storslagen natur. Smultronställen. Livet 
runt omkring oss. Hjälp till att bevara vår 
natur och miljö för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Naturskyddsföreningen 
eller stöd vårt arbete med en gåva. För privat-
personer finns flera olika stödformer och som 
företag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

*  M
jukslipad sm

åsten

*
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FRÅN MARKARYD

FRÅN ÖRKELLJUNGA

FRÅN MALMÖ

FRÅN GÖTEBORG FRÅN   H
ALMSTAD

 

MÄSTOCKA

Postadress: Laholms kommun, 312 80 Laholm
Besöksadress: Humlegången 6

Telefon: 0430-150 00
Öppettider: Växeln är öppen måndag–onsdag 08.00–16.30,

torsdag 08.00–17.30, fredag 08.00–15.00
Hemsida: www.laholm.se


