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Du har valt att bosätta dig i en medelstor kom-
mun med förutsättningar som många andra
saknar. För inte kryllar det av kommuner med
härligt salta bad längs en tolv kilometer lång
sandstrand, bad i lockande insjöar och avstres-
sande långa skogspromenader. Och som vinter-
tid, om inte väderleken spelar oss ett spratt, har
skidbackar som kan mäta sig med pisterna i
 Sälenfjällen.

Kommunen har också ett strategiskt läge
med två flygplatser inom 30 minuters bilresa
och bra pendlingsmöjligheter med tåg på Väst-
kustbanan. Dessutom har vi E 6 som går rakt
igenom kommunen. Än bättre blir dessa när
dubbelspåret genom Hallandsås öppnas 2015.
Och det är nära till Göteborg, Malmö och
 Köpenhamn som ger dig och din familj rikliga
till  fällen 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 med förskola och skola och
äldreboende i både offentlig och privat drift.

Länets äldsta stad
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 konstverken. Nu har vi också Sveriges vack-
raste park. På 2013 års Elmiautställning för
branschfolk inom trädgårdsnäringen utsågs
Stadsparken i Laholm till den vackraste i sin

 kategori, nyanlagda/ombygga parker.
I Laholm finns även handel och all den

 service som en centralort skall erbjuda.
I Laholm ligger också Osbecksgymnasiet,

som inom några år ska bli Kunskaps- och kom-
petenscentrum Osbeck när även vuxenutbild-
ning, näringslivsservice, kulturskola och arbets-
marknadsenhet ligger under samma tak. 

Redan i dag har skolan ett brett utbud av
program. Till skillnad från många andra gym-
nasieskolor erbjuds samtliga elever att välja kur-
ser med individuella profiler oavsett vilket pro-
gram de studerar på. 

Vi är till för dig
Jag vill också understryka att kommunen är till
för dig och inte tvärtom. Som företagare eller
privatperson är du alltid välkommen att kon-
takta kommunen, för vi vill verkligen 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.

Letar du efter smultronställen, bildligt talat,
så har du också kommit rätt. Tips och informa-
tion 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 in-
nerkärna är för övrigt pietetsfullt bevarad, ett
tilltalande bevis på att det faktiskt gick att stå
emot grävskopornas käftar också under föränd-
ringarnas tidevarv.

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
badbaljor, underbara strövområden, fiskrika
vattendrag, milsvida skogar och bördiga slätter
som lägger 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: 

Teckningsmuseet i Laholm (Nordens enda),
Lugnarohögen 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!



3

Tid behöver inte bokas, det är bara att komma
in till Medborgarservice. Brev, telefon och e-
post är andra vägar för att få kontakt.  

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

Medborgarservice handlägger också vissa

ärenden, som exempelvis parkeringstillstånd för
handikappade. 

Här är ett litet axplock av vad personalen
hjälper till med:

• Beställning av borgerlig vigsel 
• Beställning eller ändring av renhållnings-

abonnemang
• Inlämning av- och information om vatten-

prover
• Frågor om väg-, strand- och parkunderhåll
• 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
• Trafik- och parkeringsfrågor
• Skol- och studieutbud samt läsårstider

Konsumentrådgivning
Ibland kan det vara bra att få lite tips om tester
och fakta inför köp av en vara eller tjänst eller få
hjälp med att ta sig ur oönskade avtalsbindning-
ar. Då är det viktigt att skaffa sig information
om vilka rättigheter man har som konsument.
Och hamnar man i en reklamationstvist kan
också utomstående hjälp vara till stor nytta.
Även detta hjälper Medborgarservice till med.

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

Öppettider:
september–maj
måndag–torsdag: 8–18
fredag: 8–17
lördag: 10–13
juni–augusti
måndag, onsdag: 8–16.30
torsdag: 8–17.30
fredag: 8–16.30

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

Medborgarservice

Här får du hjälp med mycket

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

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!

Genom Medborgarservice i Stadshusets entré får du snabb och korrekt informa-
tion och service. Hit vänder du dig för att få svar på en mängd olika kommu nala
frågor eller besked om vem du ska kontakta i andra allmänna frågor.

Se de senaste filmerna

med nyaste tekniken i en 

miljö som andas historia.

l bi

3D, DTS & Digitalt

Se akuellt program på hemsidan
Annons varje Fredag i LT & HP

Hästtorget 7, Laholm. Tfn 010 - 199 86 01
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Ung i Laholm
I Laholms kommun finns en hel del att
göra för unga. Föreningarna är många
liksom mötesplatserna och kulturlivet
blir allt rikare. Kommunen är också an-
gelägen 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 varierat utbud av olika
idrotts- och fritidsaktiviteter. För vad sägs om:
vindsurfning, golf, ridning, fiske, skidor på
längden och utför, vandring, kanotning, rodel,
bad i hav, insjö eller simhall, go-kart och kultur -
arrangemang.

Många lockas till kommunens kulturskola
som bland annat erbjuder teater, musik, film
och drama.  Är musik huvudintresset hjälper

studieförbund till att driva rockskolor och bistår
med att starta egna band.

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. Det finns
till exempel kurser i grafitti, det ordnas LAN
(datorer kopplas samman i ett lokalt nätverk),
resor, pizza- och tacokvällar. Utbudet omfattar
även större projekt som exempelvis Violfestiva-
len i Laholm och arrangemang vid skolavslut-
ningar.

En gång i månaden under läsåret arrangerar
ungdomar, tillsammans med fritidsledare,
 diskon på Lagagården i Laholm för årskurs 4–7.
Och 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. Med avstamp i en plan för
ungas inflytande deltar i dag ungdomar i delar
av kommunens beslutsfattande. 

Deltagandet i Ungdomsstyrelsens undersök-
ning Lupp (lokal uppföljning av ungdomspoli-

tik) hösten 2012 var även det 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 används nu som beslutsunderlag för
framtida prioritering och planering av ung-
domsfrågor. Ett nyligen påbörjat hälsoprojekt
på Osbecksgymnasiet i Laholm är ett exempel
på hur man nu går vidare. 

Sedan flera år finns också ett ungdomsforum
i kommunen bestående av representanter från
högstadieskolorna och gymnasiet. En gång i
månaden samlas ungdomarna för att träffa poli-
tiker och diskutera aktuella frågor. 

Mer än 130 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 130 olika yrkesgrupper
sysselsätts inom kommunen. 

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 tre 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 förskolelärare. 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.

Lediga tjänster
Vill du veta mer om lediga tjänster kan du gå in
på kommunens webbplats, www.laholm.se, och
välj ”lediga tjänster”. Du kan också kontakta
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.

Populärt läger. Hjörneredslägret är populärt bland mellanstadieeleverna. Fort fullt. Dansgolvet fylls snabbt när det arrangeras disko på Lagagården i Laholm.

Vanligt yrke. Som förskollärare har Birgitta Östberg ett av de vanligaste yrkena inom kommunen.

Familjerådgivningen i Laholm

En möjlighet 
att komma vidare...
Enskilda, par och familjer.
Alla former av relationsproblem.

Familjerådgivare, leg.psykoterapeut

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

www.lbc-angstorp.se
rörfirma Johan Månsson

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

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
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Upptäck vår natur

För att du ska få veta mer om spännande upp -
levelser nära dig eller en bit bort arrangerar
 Laholms kommun, länsstyrelsen och föreningar
guidade upptäcktsfärder, ofta förlagda till någon
av kommunens 28 naturreservat. Det kan
 exempelvis handla om vandringar på stranden
för att lära känna fågelläten eller mossexkursion
i Karsefors utanför Ysby. 

Generellt sett representerar reservaten fyra
olika naturtyper: sandiga marker i kust och in-
land, hedmarker, bok- och ädellövskogar samt
moss- och myrmarker.

På Laholms kommuns och länsstyrelsens

webbplatser kan du läsa mer om reservaten -
unika platser med många speciella naturvärden. 

Skira bokskogar
Hallandsås vackra bokskogar och kulturland-
skap med myrar och rikkärr lockar många.
 Särskilt sevärda är Osbecks bokskogar namn -
givna efter Linnés lärjunge Per Osbeck – präst i
Hasslöv under andra halvan av 1700-talet.  

Osbecksrundan utgår från bronsålders -
graven Lugnarohögen och leder vandraren upp
till Brantekälla på åsen och tillbaka. 

Under försommaren möts man bland annat

av maj- och ängsnycklarnas lila färgprakt och
andra sprakande färger från nattviol, korallrot,
tvåblad och smörbollar.

Sandmarker i kust och inland
Det mäktiga hedlandskapet i inlandet lyser
 gyllengult under försommaren när ginsten,
 Hallands landskapsblomma, slagit ut. Några
månader senare skiftar hedarna till lila av den
rikliga ljungblomningen. 

Hedlandskapet, som breder ut sig strax norr
om Mästocka, är en rest av det kulturlandskap
som ända in på 1900-talets början var Hallands
signum.

Kulturreservatet Bollaltebygget utanför Knä-
red har skapats för att bevara den unika kring-
byggda 1700-talsgåden omgiven av ett kultur-
landskap från samma århundrade. Sommartid
arrangerar Knäreds forskarring och hembygds-

förening guidningar av gården och andra pro-
gram på den rofyllda innergården.  

Dynreservaten vid kusten är förstås också
populära friluftsområden med vältrampade sti-
gar. Intresset förväntas öka än mer när sand -
 hedarna röjts för att återskapa floran och
 faunan. På tur står det delvis igenväxta landska-
pet på Hökafältet i norra Mellbystrand.

Våtmarker och vilda skogar
Vi har också åtskilliga våtmarker och nästintill
otillgänglig vildmark. I skogarna råder en be-
haglig och rogivande stillhet som ibland bryts
av orrspel, spillkråkans trummande och tjädrar-
nas knäppande. Och den observante kan finna
spännande köttätande sileshår bland mossornas
vitmossa. 

Så kliv ut i naturen och hitta dina egna
smultronställen. 

Trivs. I bokskogarna på Hallandsås trivs både barn och vuxna. 

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.

Naturen är alltid nära i Laholms kommun – oavsett var man bor. Den tar sig bara
olika uttryck. Utanför lägenhetsporten möts man av välordnade gräsmattor och
parkliknande planteringar, men även här finns små myllrande myrbon och kutt-
rande duvor. Och utanför tätorterna breder betade hagar och vilda skogar ut sig. 
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Första barnfamiljen i nytt bostadsområde

Som första barnfamilj har Mats Johansson och
Mari Ahnfeldt, som också har 1-årige Mellwin,
köpt en villatomt i Allarpsområdet. Fullt
 utbyggt kommer här att finnas närmare 400
 bostäder. 

– Visserligen bor vi fritt och bra idag, men
huset är inte ändamålsenligt med två barn. När
Aprilia och Mellwin blivit lite äldre behöver de
en avskild plats för att koppla av och se på tv.
Den möjligheten finns inte inom nuvarande
väggar, säger Mari.

Nytt hus. Efter sommaren 2014 har drömmen om ett nytt hus gått i uppfyllelse för Mats Johansson och Mari Ahnfeldt. Tillsammans med barnen Aprilia och Mellwin flyttar de då till ett tvåvånings-
hus på Allarpsområdet i Skummeslövsstrand.

Studerar ritningar. Så här kommer vårt nya
hus att se ut inuti, berättar Mats Johanson och
Marie Ahnfeldt för barnen Mellwin och Aprilia.

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: 0430-151 99
E-post: 
miljo.och.byggnadsnamnden@laholm.se

Väggar i blått och lila och blommiga gardiner, gärna med små Bamsefigurer. 3-åriga
Aprilia Ahnfeldt drömmer om sitt rum i huset på Allarpsområdet i Skummeslövs-
strand. Och hon är inte ensam om att drömma. Hela familjen uppfylls av tanken att
flytta bohaget från Gullregnsvägen i Skottorp till Odens väg i Allarp.

Huset på Gullregnsvägen köpte Mats år
2000. Då var han ensam och ägnade all fritid åt
att renovera och bygga till huset. Köket blev
större och ett inglasat uterum uppfördes. Och i
början av 2013 tillkom ett garage på den 1 500
kvadratmeter stora tomten. 

Optimalt blev det ändå inte. Därför började
paret leta hus i trakten. Ett nybygge fanns också
i tankarna och de började fundera på Allarps-
området. 

När tomtpriset sänktes med 200 000 kronor

till 595 000 under en kampanj slog de till. 
Att tomten är mindre än hälften så stor jäm-

fört med nuvarande tilltalade mer än avrådde
dem från köpet.

Inga trädgårdsmänniskor
– Vi är inga trädgårdsmänniskor och vad ska
man med en fotbollsplan till. Dessutom till-
bringar vi mycket mer tid inomhus än utom-
hus, säger Mats Johansson.

När de flyttar in efter halvårsskiftet 2014
blir det sparsmakat med grannar. Men de är
övertygade om att området kommer att växa
gan ska snabbt. Läget med en ny järnvägsstation
några kilometer bort (öppnas 2015) och när -
 heten till havet kommer att locka många till
området, resonerar de.

– Jag älskar havet och vill ha nära till salta
bad. Nu får vi det på cykelavstånd, och det blir
lätt att ta med barnen till stranden, säger Mari.

Mycket talar för att de fastnar för en Väst-
kustvilla i två plan på totalt 160 kvadratmeter.
Planlösningen har stötts och blötts för att
 ytorna ska användas på bästa möjliga sätt. Nu
tycker Mats och Mari att de nått ”en funktionell
lösning”.

Mycket att tänka på
– Det är mycket att tänka på. Det sägs att först
efter det tredje huset vet man hur allting ska
 vara. Vi har ett hus bakom oss och har lärt oss
en hel del av det. Förvaringsutrymmen får man
exempelvis aldrig för mycket av. Därför har vi
också noga tänkt igenom hur vi ska lösa detta,
inte minst med tanke på att det nya huset sak-
nar källare, säger Mats och Mari. 

När 2014 års sommar lider mot sitt slut
hoppas de att huset, som inklusive tomt kostar
cirka fyra miljoner kronor, ska vara inflyttnings-
klart. Med två små barn i familjen vill de ha ett
fullt färdigt hus att flytta in i. 

Mats känner sig också mätt på att ägna egen
tid åt husarbete. Trädgården tänker de dock
 själva fixa.

Sista listen ska upp
Men innan flyttlasset går har Mats lovat att den
sista listen i hallen ska komma upp. 

– Skönt att slippa tänka på sådana små
 detaljer som aldrig blir färdiga när man gör
mycket av jobbet själv, säger han

Är du 
intresserad
av politik?

Hej, och välkommen till Laholms 
kommun!
Vår uppgift är att göra Laholms kommun till en bättre 
kommun för alla. Vill du vara  med och påverka fram-
tiden? Ring 0939-100 30 00 och bli medlem du 
med. Som medlem får du också göra din röst hörd.

www.moderaterna.se/laholm • E-post: laholm@moderat.se •  telefon 0708-42 08 99

Vill du 
påverka?

Vill du träffa nya vänner?

Vill du göra en insats i politiken?
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Samarbete gav 
snabbt resultat

När det nationella tillväxtavtalet sjösattes för  lite
drygt tio år sedan inleddes omläggningen av
svensk näringslivspolitik. Betoningen på ett
 aktivt regionalt och lokalt näringsliv för att
 skapa jobb och tillväxt i hela landet var en  viktig
del i det nya synsättet. I samma andetag lyftes
regionerna och kommunerna fram som en
 central part för att nå målet. 

Allt aktivare roll
Redan då fanns Offensiva Laholm, som är 
en gemensam organisation för näringslivet,
 Laholms kommun och andra samhällsaktörer.
Under årens lopp har organisationen tagit en
allt mer aktiv roll i kommunens utveckling,
 vilket också lett till att antalet medlemsföretag –
här ryms både stort och smått – vuxit rejält till
175. Organisationens betydelse stärktes också
när den för några år sedan bildade fem råd:  bo-
och marknadsrådet, handelsrådet, entreprenör-
skapsrådet, kompetensrådet och turistrådet. 

– Det var ett viktigt steg för att hitta nya
 kanaler mellan näringslivet och Laholms kom-
mun. Från kommunens sida är vi nämligen an-
gelägna om att forum skapas för diskussioner,
som på olika sätt berör näringslivet och därmed
kommunens fortsatta utveckling, säger närings-
livschef Fredrik Swärdh. 

Nya samarbetsformer
Kanske är det också, resonerar han, ett tidens
tecken att näringslivet och kommunen utveck-
lar nya samarbetsformer för att möta framtiden.
På kort tid har det också gett påtagliga resultat.
Tillsammans med företrädare för näringslivet
har Osbecksgymnasiet tagit fram den så kallade
Osbecksmodellen. Under studietiden kan elever
på yrkesinriktade program få nio veckors arbets-

livserfarenhet. Steget till arbetslivet blir därmed
inte så stort. Erbjudande om mikrolån till
 företagare mellan 18–30 år är också ett resultat
av samarbetet liksom pågående inflyttnings-
kampanj till Laholms kommun. 

Handelsutredning
Under 2014 läggs en lokal handelsutredning på
handelsrådets bord. Genom denna får ledamö-
terna en tydlig bild av dagsläget för den  lokala
handeln och blir ett avstamp för diskussioner
om handelns utveckling.

Nätverkande står högt på Offensiva La-
holms dagordning. Möjligheterna att knyta
kontakter mellan företagare och mellan företa-
gare och kommunala företrädare är också
många. Förutom regelbundna frukost- och
lunchträffar arrangeras åtskilliga andra formella
och informella möten. 

Kronan på verket är den årliga Guldkvällen.
Under festliga former uppmärksammas fram-
gångsrika företagare.

Populära. Förutom mat ”serveras” företagarna föreläsningar och företagspresentationer när de ses
på de populära lunchträffarna.                                                                                Foto: Ulrika Träff 

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

Samarbete och samverkan är honnörsord för ”nya” Offensiva Laholm. Vackra ord
som ibland stannar vid sin egen tjusning, men inte hos Offensiva. På kort tid har
 inriktningen gett tydliga konkreta resultat. Delar av gymnasieskolan är mer arbets-
livsorienterad, unga företagare erbjuds mikrolån och föreningen är en aktiv part i
Laholms kommuns inflyttningskampanj.

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.
1 oktober – 31 mars 1 april – 30 september
Mån–fre 10–16 Mån 10–19
Lö 9–15 Tis–fre 10–16

Lö 8–15
Kontakta oss via medborgarkontoret@laholm.se eller 
medborgarservice 0430-150 00.

Välkommen till Vårdcentralen Centrum!

Vi har resurser att ta hand om dig genom hela livet, från bvc 
och vårdcentralens självklara utbud, till hälsotjänster såsom 
livsstilssamtal, tobaksavvänjning och kostråd.

Öppen akutmottagning
Måndag -Fredag kl. 8:00-16:00 utan tidsbokning

Tidsbokad mottagning
Måndag – Fredag kl. 8:00-17:00

Välkommen att lista dig hos oss!

Ibland blir man sjuk,
även i Laholm...

Vårdcentralen Centrum, Hasselgränd, Laholm.  Tfn: 0430-157 00 

www.regionhalland.se/vccentrum
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Njut av fritid och kultur

Den offentliga konsten är en viktig del av
 Laholms stadsbild. ”Den lilla staden med de
stora konstverken” är sedan länge ett  begrepp.
Skulpturerna är många längst gator och torg,
noga räknat finns det ett offentligt konstverk på
var 180:e invånare i staden. 

Vid Hästtorget ligger Laholms teater, byggd
1913 och än idag en aktiv arena för teater, kon-
serter, lokalrevy och konferenser. Vid samma
torg ligger Teckningsmuseet – Nordens enda
museum för teckningskonst. Museets ambition
är att lyfta fram teckningen som konstart och
vara ett forum för såväl nya strömningar som
historiska återblickar. I museets samling finns
drygt 20 500 teckningar från 1600-talet och
framåt. På nedre plan finns en öppen tecknar -
ateljé samt Laholms keramikmuseum.

Bibliotek och galleri
Biblioteken i Laholm är välbesökta, uppskatta-
de och prisade. Utöver den dagliga verksam -
heten anordnas bland annat författarkvällar och
konserter för både barn och vuxna. 

Förutom välsorterade biblioteksfilialer finns
även en modern bokbuss som förser landsbyg-
dens läshungriga själar med god litteratur. Intill
huvudbiblioteket i Stadshusets bottenplan lig-
ger Stadshusgalleriet, vars utställningar inriktas
på sydsvensk konst av idag. 

Kulturskola
En viktig aktör i kommunens kulturliv är Kul-
turskolan. 

Den vänder sig till barn och ung  domar i
 åldrarna 7–19 år som vill prova på eller utveck-
la kreativa och konstnärliga uttryck.  

Ambitionen är att skapa en bred och omväx-
lande verksamhet så att alla barn och ungdomar
kan hitta något som passar just dem. Faktum är
att Kulturskolan i Laholm är en av kultur -
skolorna i Sverige med bredast utbud. Verksam-
heten omfattar bild och form, film, animation,
teater, serieteckning, musik (diverse instrument)
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 tre bassänger,
badlandskap för de minsta barnen, bubbelpool,
friskvårdsgym, massagestol, kafeteria och fyra
moderna solarier. 

Alla åldersgrupper kan aktiveras och stimu-
leras. Intill anläggningen ligger två idrottshallar,
idrottsplats, boulebanor och skejtpark. 

Känner man för en uppfriskande prome-
nad är närliggande ”Hälsans stig” ett utmärkt
val.

Populär plats. Folkhälsocen-
trum är en populär anläggning
för alla åldrar.

Barnprogram blev genombrottet. Konstnären Owe Gustafson fick sitt stora genombrott när han
illustrerade det omtyckta barnprogrammet ”Fem myror är fler än fyra elefanter”. Under senare
hälften av 2013 visade han några av sina samlade verk på Teckningsmuseet.

Livet är så mycket mer än arbete och studier -  naturligtvis. I Laholms kommun kan
alla njuta av livet på fritiden. Det leder i sin tur till bättre hälsa, gladare medborgare
och ökad trivsel. Oavsett om man är intresserad av konst, musik, teater, film, littera-
tur eller frilufts- och föreningsliv är utbudet stort. 

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

www.svenskakyrkan.se/laholm
tel vxl: 0430-160 00 LAHOLMS PASTORAT

Välkommen till 
Svenska kyrkan i Laholms pastorat!
Vår vision är att vara en kyrka för hela livet,
öppen mot framtiden.

En kyrka som alla människor har
en positiv relation till 
och känner glädje över 
att tillhöra.

Vi vill skapa möten, där vi kan
söka och dela tro, 
känna gemenskap,
lära av varandra och 
utvecklas tillsammans.

För aktuell verksamhet se:
www.svenskakyrkan.se/laholm

ETT EXTRA PAR TILL DIG SJÄLV
ELLER ATT GE BORT TILL EN VÄN

KAN EJ KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN

TUR DU GICK TILL

Ordinarie pris
5.295:-

Boka tid

Mellby center, Mellbystrand
0430-279 40

Eurostop, Halmstad
035-10 56 00

Du får
två par
svenska
Tru Fit HD
progressiva
glas
för 2.595:-



Hitta smultronställen i Laholm
Laholm kan beskrivas på många olika
sätt. En orörd småstadsidyll, ett barn-
vänligt badparadis, en härlig skidort,
 fiskarnas 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. Längs
dessa gator höll förr ”pottemakarna” till. Då var
de så många att Laholm var en av landets vikti-
gaste krukmakarstäder.  

Konst 
På en konstrunda i stadskärnan kan man 
se ett 30-tal offentliga konstverk. Samlingen 
är en frukt av borgmästare Axel Malmquists
(1895–1980) stora intresse för konst och dra-
matik. Inköpen finansierades med pengar från
stadens krönikespel, som han var pappa till.  

Vid Hästtorget ligger Teckningsmuseet,

Nordens enda museum för teckningskonst.
Museets ambition är att lyfta fram teckningen
som konstart och vara ett forum för såväl nya
strömningar som historiska återblickar. Här
 visas tillfälliga utställningar med nordiska och
internationella konstnärer samt verk ur den
 egna samlingen.

Byggnaden rymmer också Laholms kera-
mikmuseum. 

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

Aktiviteter 
Kommunen har Sveriges längsta sandstrand,
som sträcker sig hela tolv kilometer från Skå-
negränsen i söder till Lagans mynning i norr.
Året om fascinerar stranden, som med kommu-
nens försorg rensas regelbundet. Kommunen ser
också till att det finns informationstavlor och
olika serviceinrättningar. Som en av få stränder
i Sverige är det tillåtet att parkera bilar på delar
av plagen.

Men Laholm är inte bara havsstrand, här
finns mycket mer att göra. Friluftsupplevelserna
är många som exempelvis cykling, paddling,
vandring och ridning. Och på vintern öppnar
Vallåsen sina välpreparerade pister på Hallands -
ås nordsluttning. Även sommartid lockar åsen
äventyrslystna. Med åren har Bike park på
 Vallåsen och sommarrodel på Kungsbygget, för
övrigt Sveriges enda sommarbana, blivit allt
 populärare. Golf, tennis och go-kart är andra
exempel på fritidsnöjen i kommunen.

Lagan är ett av Sveriges absolut främsta
 laxfiskevatten, som drar till sig sportfiskare långt
utanför nationsgränsen. Och inte undra på det.
Här landas rejält med fisk, ibland så många som
3 500 laxar på en säsong. Några av dem är
 riktigt stora, 14-kilosfiskar är inte ovanligt. På
våren lockar den betydligt mer svårflörtade
öringen. Spinnfisket dominerar men det finns
även sträckor lämpade för flug fiske.

Fina fiskevatten finns också i Smedjeån,
Stensån, Uddaredssjön, Vänneån, Sunnedamm
och Hjörneredssjöarna.

Lagan är också platsen för en vacker gammal
ångbåt som sommartid tuffar från bryggan inne
i staden ut mot Lagans mynning i havet. Båten
byggdes 1888 i Norrköping och kom till
 Laholm 1985. Sedan dess har den tuffat runt på
vattendraget och gett passagerarna många här -
liga små äventyr.

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

Aktuell evenemangslista med både stora 
och små händelser finns på kommunens hem -
sida.

Vill du veta mer?
Välkommen till oss på Laholms turistbyrå så be-
rättar vi gärna mer om vår vackra stad och La-
holms kommun.

Havet lockar. Laholms kommun har Sveriges längsta sandstrand. Sommartid lockas barnen till det härligt salta vattnet.

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

Expanderar. Under säsongen 2013–2014 öppnar Vallåsen ett helt nytt skidområde.
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Sveriges 
vackraste park
Idag årets park. För 18 år sedan Väst-
kustbanans passage genom Laholm.
 Tala om metamorfos för delar av Stads-
parken i Laholm. Rallarrosorna och
 sliprarna på den gamla banvallen har
 ersatts med en blomsterprakt som blir
allt mer imponerande för varje år som
går.

Och det är inte enbart laholmarna som impo-
neras. På Elmia Park, Sveriges största bransch -
mässa för utomhusmiljöer, kammade Stadspar-
ken hem titeln ”Årets park” inom kategorin
nyetablerad/omgjord park när mässan arrange-
rades i slutet av september 2013.

Parkansvariga på Laholms kommun var
 förstås jublande glada. Men redan för fem år
 sedan, när parken började anläggas, stack park-
sansvarige Stefan Persson ut hakan. Kaxigt
 deklarerade han att ”inom fem år har Laholm
Sveriges vackraste park”.

– Vår plan höll, säger han skämtsamt om sitt
rättframma uttalande. 

Stor frihet
Vägen dit har förstås grundlagts av ett gediget
arbete av alla inblandade, och då inte minst av
framlidne landskapskreatören Peter Gaunitz. I
Laholm gavs han stor frihet att omforma den
gamla banvallen. 

Här finns nu en savann med växter från
östra USA, woodland, fjärilsäng på 4 000 kva-
dratmeter, vilda skogen, djungelbäck, vårbacke
med 160 000 lökar, magnoliaplanteringar och
lekplats. 

– Hela savannen frösåddes vilket är ovanligt
för parkanläggningar. Men det hade sina för-
tjänster. Fröer är billigare än färdiga växter och
arter som inte passade in kom helt enkelt inte
upp, även det en kostnadsbesparing. Vi hade
nämligen ingen riktigt klar bild av vilka arter
som skulle överleva på den aktuella platsen. Om
dessa planterats och gått bort kunde stora sum-
mor ha blivit helt bortkastade, säger Charlotte
Fajerson, ansvarig för kommunens offentliga
miljöer.  

Åtta miljoner kronor
Att anlägga parken har ändå kostat en rejäl
slant. Hittills har cirka åtta miljoner kronor
plöjts ner i området. 

Dessutom återstår några ytterligare investe-
ringar. Gångstråken ska belysas och kanske även
buskage för att öka trygghetskänslan under dyg-
nets mörka timmar. 

För laholmarna är parken sedan flera år en
härlig oas mitt i staden som de gärna styr stegen
till, oavsett årstid.  

Framöver får de samsas om platsen med
många ”utsocknes”. För med utnämningen till
årets park har intresset för  anläggningen 
fått vida spridning, till och med utanför 
Sveriges gränser. Bussar från bland  annat 
Danmark bokas nu med Stadsparken som
 resmål. 

För dem som vill veta mer om floran rekom-
menderas besök i parken på Nationaldagen, den
6 juni. På denna ”Parkens dag” ordnas guidade
turer bland blommorna och växterna. 2014 ska
dagen bli extra festlig med stort artistuppbåd.

”Skötebarn”. Cecilia Karlsson och Stefan Persson blev jublande glada när deras ”skötebarn” Stadspar-
ken i Laholm utnämndes till Sveriges vackraste park 2013 inom kategorin nyanlagda/omgjorda parker. 

Gräsrötter skapade
mångkulturell förening
På drygt två år har Laholm utan gränser
(LUG) vuxit från ingenting till 350 med-
lemmar från 38 olika nationaliteter. Som
grädde på moset blev LUG Årets 
förening 2012.

Via föreningen har invandrare och nyanlända
flyktingar fått inträdesbiljett till ett omfattande
nätverk, vilket kan underlätta integrationen i
det svenska samhället. 

Att så många som 30 procent av medlem-
marna är svenskar bidrar också till detta, fram-
håller Tirtha Rasaili, koordinator och länk mel-
lan Laholms kommuns  integrationsenhet och
föreningen. 

Laholm utan gränser är en skapelse på gräs-
rotsnivå av studenter på SFI (svenska för in-
vandrare), 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 för-
ening som hyllar mångfalden och ser denna
som en viktig tillgång för Laholms kommun,
säger Tirtha Rasaili.

Fyra områden
Föreningen jobbar med fyra områden: idrott,
sociala och kulturella aktiviteter, kvinnofrids -
frågor och yrkesliv. 

– Alltför ofta utsätts kvinnor för våld. Där-
för har vi startat en samtalsgrupp för att före-
bygga våld i relationer, säger han.

Idrottsintresset fångas exempelvis via ett fot-
bollslag i korpen. Nästa steg i integrationen kan
vara spel i etablerade klubbar. 

Listan över aktiviteter som ordnats under
det gånga året är minst sagt diger. Vad sägs
 exempelvis om barnpyssel, kinesisk dans, stick-
och virkkurser, pingis, kung fu, filmklubb,
språkkurser, läsecirkel, koloniodling, utflykter
och festivaler. 

En del aktiviteter genomförs i föreningens
egen lokal i centrala Laholm. Förutom sam-
lingssalar finns här också ett lekrum som med-
lemmarna iordningställt.

Yrkesliv – viktigaste faktorn
Framöver hoppas Tirtha Rasaili kunna lägga
mer krut på att få ut medlemmarna i yrkeslivet,
den allra viktigaste faktorn för att skapa ett sam-
hälle för alla, resonerar han. Körkort kan vara
ett sätt att nå målet. För dem som saknar denna
handling ordnar föreningen teorilektioner på
olika språk. Kurser i bland annat datorkunskap,
CV-skrivande och starta eget genomförs också
för att öka möjligheten till inträde på arbets-
marknaden. Ett annat steg på denna väg är att
upplysa företagare i kommunen vad medlem-
marna sysslat med innan de kom till Sverige. 

– Säkert blir det en och annan aha-upplevel-
se när företagarna blir varse den kapacitet som
finns bland våra medlemmar, inte minst språk-
mässigt. För jag är övertygad om att många
 export- och importföretag skulle stärka sina
kundrelationer med medarbetare som exempel-
vis behärskar kinesiska eller arabiska, säger
 Tirtha Rasaili.

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

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–september) 10.00–19.00
Lördag 09.00–13.00
Lördagar (april–september) 08.00–13.00

LAHOLMSPARTIET

Ekologisk mat
främjar din hälsa
och allas klimat

Var med och påverka
Ring

0430-121 42

www.mp.se/laholm

Annonsera i 
Nyinflyttad 

tel. 08-505 929 00

Välkommen!
"Ring/mejla oss så
skickar vi ett 
studieprogram"
0430-717 50
www.sydhalland.abf.se
info.sydhalland@abf.se
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Svenskt kött i kommunala kök
Tre års kamp slutade med seger. I mat-
upphandlingen fick Laholms kommun
igenom sitt krav på att svenska djur-
skyddskrav ska uppfyllas. Därmed är
det mesta av köttet svenskt som serve-
ras i kommunens skolrestauranger och
på äldreboende. 

Men, och det var haken, formuleringen om att
köttet ska var producerat ”enligt svensk djur-
skyddslagstiftning” tvingades man stryka efter-
som rättsinstanserna ansåg att det var konkur-
renshämmande gentemot andra EU-länder. På
inrådan av regeringens expertorgan för miljöan-
passad offentlig upphandling, Miljöstyrningsrå-
det, ströks passusen och omformulerades, men
utan att tumma på huvudkravet.  Då blev det
grönt ljus. 

– Inte minst politikerna i servicenämnden
har stöttat oss till hundra procent. De har tryckt
på för att få klarhet i vilka krav vi kan ställa som
upphandlare, säger Eva Ahlgren, upphandlare i
Laholms kommun tillika chef för kostverksam-
heten. 

Bra råvaror
Med ett tydligt ställningstagande för human
hantering av djuren före slakt såg hon också
möjligheten att få tillgång till bra råvaror och
därmed hög kvalité på alla maträtter som serve-
ras till barn, elever och gamla i de kommunala
köken. Halvfabrikaten ville man i möjligaste
mån komma bort från.

– Som regel innehåller halvfabrikaten olika
tillsatsämnen bland annat för att öka hållbar -
heten. Därmed tummar man också på kvalitén,

och kvalité, det är något vi verkligen värnar om
för alla våra matgäster, säger Eva Ahlgren. 

I mitten av 2012 var upphandlingen klar.
Sedan dess serveras det övervägande svenskt
kött i de kommunala köken. Endast en handfull
köttartiklar – nötkött – kommer från andra
 europeiska länder. Enligt Eva Ahlgren är det
emellertid inget problem eftersom EU-kraven
på nötproduktion är jämförbara med de sven -
ska. 

Bättre kvalité
Vad blev då effekten av upphandlingen? Eva
Ahlgren svävar inte på målet.

– Med tillgång till riktigt bra råvaror har
kvalitén på de färdiga rätterna blivit mycket
bättre. Mer lagas också från grunden vilket gett
allt fler nöjda gäster. Ett mått på detta är åt-

gången. Särskilt i skolrestaurangerna går det åt
mycket mer mat än tidigare, säger hon.

En annan värdemätare blev Hallands mat-
akademis utnämning av Lagaholmsskolans kök
– det största i kommunen – till Hallands bästa
skolrestaurang 2013. 

Stort engagemang
Eva Ahlgren är givetvis stolt över skolrestau-
rangens framgång, samtidigt påpekar hon att all
kökspersonal i kommunen gör ett ”fantastiskt
bra arbete för sina dagliga matgäster”. 

Personalen är engagerad, kreativ och angelä-
gen om att göra sitt bästa. För god och närings-
rik mat betyder mycket, för eleverna för att  orka
med skoldagen och för pensionärerna därför att
maten är ett viktigt glädjeämne under dagen,
säger hon. 

Bästa skolrestaurangen. Ann Stranne, Eva Johansson, Malin Henriksson och Sultanije Behrami
jobbar i Lagaholmsskolans kök, som utsetts till länets bästa skolrestaurang.

Firade med äpplekaka. Eleverna serverade äpplekaka med vaniljsås när Lagaholmskolan firade sin
framgång i Hallands matakademi.

Vatten – vårt viktigaste livsmedel

Välkommen till Laholm. Om du har druckit vatten och  spolat
på toaletten har du redan använt dig av våra tjänster. Här i
kommunen är det Laholmsbuktens VA som ansvarar för
 vatten och avlopp, och vi behöver din hjälp.

Ditt dricksvatten
Drick kranvatten, det är det mest klimatsmarta alternativet. I Laholm
 bereder vi dricksvatten vid sex vattenverk. 
Vi  levererar cirka 5 000 kubikmeter vatten varje dygn i kommunen. Det
är fem miljoner liter vatten, varje dygn. Vattnet levereras direkt till din
 bostad – vardagslyx på hög nivå. 

Ditt avlopp
Toapapper, kiss och bajs. Det är i stort sett det enda du får spola ner i
 toaletten! Skräp och sopor hör inte hemma i  avloppet. Avloppsskräpet
kan  orsaka stopp i ledningar och pumpar. Tänk på att det som inte kan
brytas ned eller  avskiljas vid reningsverket fortsätter ut i våra vattendrag
eller fastnar i slammet. 

Ditt dagvatten
Oftast skiner solen i Laholm, men när det regnar så tar vi hand om  vattnet
och arbetar för att förebygga översvämningar. Dagvattnet renas inte och
därför är det viktigt att du inte tvättar din bil nära en dagvattenbrunn. De
kemikalier som hamnar i dagvattnet rinner vidare ut i vårt badvatten i

Laholmsbukten.

Tips för att bidra till ett renare vatten:

1. Spola aldrig ner något annat än kiss, bajs och
 toalettpapper. Källsortera skräpet istället.

2. Se till att inga miljöfarliga ämnen hamnar i av-
 loppet. Lämna gamla läkemedel till apoteken,
 lösningsmedel, färg och andra farliga kemikalier på
återvinningscentralerna.

3. Använd alltid miljömärkta disk-, tvätt- och ren-
 göringsmedel, och snåla med dem. I Laholm har vi
i huvudsak mjukt vatten vilket betyder att vi kan
använda lägsta doseringen.

4. Tvätta aldrig bilen på gatan, utan alltid på en biltvätt
där de kan ta hand om smutsvattnet. Välj helst en
miljöcertifierad biltvätt. Om du inte har tillgång till
en biltvätt, tvätta bilen på en gräsyta. Det handlar
inte bara om de medel du använder utan också om
skadliga asfalt- och oljerester samt flera typer av
tungmetaller som tvättas bort från bilen och orenat
hamnar i vårt badvatten och kretslopp.

Hjälp oss ta hand om vattnet, en naturtillgång att värna om. Tvätta bilen rätt och minska
mängden tvättmedel

Laholmsbuktens VA ansvarar för vatten och avlopp i Halmstads och Laholms kommuner. Om du vill lära dig mer eller komma i kontakt med oss, besök www.lbva.se. 
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Samverkan för medborgarnas trygghet 

Det handlar om att skapa trygga miljöer, att
jobba med brottsförebyggande insatser, att på
olika sätt stärka och stödja livsvillkoren för barn
och unga samt omfattande utbildningsinsatser
för kommuninvånarna så att fler kan utföra
hjärt- och lungräddning och stävja bränder
 innan de växer i omfattning. 

Unik satsning
Utbildningssatsningen, som genomförs tillsam-
mans med Laholms sparbank, är unik i sitt slag.
Under tre år ska brandmän i kommunen utbil-

da närmare 1 000 personer i hjärt- och lung-
räddning och brandsäkerhet. 

– Med denna satsning blir vi riktigt många
som kan bidra med livsviktiga insatser och som
kan förhindra stora skador på egendom, säger
Laholms kommuns räddningschef Pär-Åke
Eriksson.

Utbildningen vänder sig i första hand till
dem som ingår i bevaknings- och grannsamver-
kansgrupperna. Genom att jobba med befint -
liga grupper hoppas kommunen att nuvarande
samverkan med polisen, Länsförsäkringar i

 Halland och Stöldskyddsföreningen blir än
 starkare. Till gagn för alla i kommunen.

Internt har kommunen en samarbetsgrupp
som jobbar med trygghets- och säkerhetsfrågor
för verksamheter och kommunala bolag. Syftet är
att minska skadegörelsen på kommunens egen-
dom samt att öka tryggheten i utsatta områden. 

Trygga livsvillkor
Att skapa trygga livsvillkor för barn och unga är
en annan angelägen fråga. Skola, socialtjänst
samt barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) arbe-
tar nära varandra för att på bästa sätt stödja
 familjehemsplacerade barn. Stor vikt läggs ock-
så på allmänt förebyggande arbete för barn och
ungdomar, exempelvis kring droger samt hot

och våld i nära relationer. På högstadieskolorna
och Osbecksgymnasiet finns också så kallade
preventionsgrupper med rektor, lärare, elevhäl-
sa, polis, socialtjänst och fritidsledare. 

Samarbete med polisen
För att förebygga brott finns ett nära samarbete
mellan polis och Laholms kommun där fyra
områden har prioriterats: brott och trygghet i
offentlig miljö, skadegörelse, tillgreppsbrott och
trafikbrott. Trygghetsvandringar i bostadsområ-
den och i den offentliga miljön görs kontinuer-
ligt samtidigt som man ser över olika trygghets-
skapande åtgärder, som exempelvis belysning,
för att minska känslan av otrygghet när mörkret
lagt sig.

Tusen personer. Under kommande tre år ska närmare tusen personer i kommunen utbildas i hjärt-
och lungräddning och brandsäkerhet. 

Samverkar för trygghet. I Laholms kommun ska alla känna sig trygga. För att uppnå detta sam-
verkar Laholms kommun med myndigheter, företag och ideella föreningar inom en rad områden. 

Socialtjänsten i Laholm satsar på före-
byggande arbete. Det handlar bland an-
nat om att förhindra ohälsa, hot och
våld, ensamhet och isolering. 

– Satsningar på olika former av preventivt arbe-
te och insatser i ett tidigt skede lönar sig framför
allt för den enskilde men också för samhället,
säger avdelningschef Helen Larsson.

Socialtjänstens förebyggande insatser går
som en röd tråd genom hela dess verksamhet.
Att tidigt ta itu med och rå på problem är näm-
ligen betydligt lättare än när de vuxit i omfatt-
ning. Att jobba på detta sätt inom såväl social-
som hälsovårdssektorn är förvisso inte lagstad-
gat, men Laholmspolitikerna tror på modellen
och har släppt till resurser. 

Att stödja anhöriga, med omsorg om närstå-
ende, är en viktig del av socialtjänstens förebyg-
gande arbete. En del i denna satsning är det
Anhörigcentrum som öppnats i centrala Laholm.

Under ett tak
Förebyggande arbete kring barn och unga sker
på många olika sätt. Familjecentralen är ett
 exempel på detta. 

Under samma tak finns mödravård, barnhäl-
sovård, öppen förskola, kurator, psykolog, fa-
derskapshandläggare med mera. 

– Det ska vara enkelt att rådfråga oss och att
bolla tankar. Som nyinflyttad är familjecentra-
lens Öppna förskola ett bra ställe för barn och
vuxna att lära känna och träffa nya kompisar
och vänner, säger Inger Öberg som är kurator
och samordnare på Familjecentralen.

Ett annat exempel är pågående arbete med
att utveckla föräldrastödet ”Föräldrar Emellan”,
som bland annat innehåller en föreläsnings- 
serie och arrangeras tillsammans med Region
 Halland. 

Våldsfritt samhälle
Många instanser kämpar för ett samhälle fritt
från våld. För att nå dithän har regeringen
 beviljat pengar för olika insatser som ska före-
bygga våld i nära relationer, det vill säga våld
som utövas av personer som står en nära och
som man ska kunna lita på. Oftast sker det i
hemmet och blir därmed osynligt. Med våld i
nära relation avses fysiskt våld, psykiskt våld,
ekonomiskt utnyttjande och försummelse. 

Stöd ges till:
• familjer och enskilda (barn, kvinnor och

män) som är utsatta, eller har varit utsatta för
våld 

• vuxna som utövar våld mot närstående
• barn och ungdomar som utsätts för eller

 bevittnar våld i sin familj, eller av annan när -
stående
Via socialtjänstens mottagningsgrupp, tele-

fon 0430-265 59, ges hjälp för att hitta rätt stöd
i olika livssituationer. Man får vara anonym när
man kontaktar socialtjänsten.

På Laholms kommuns webbplats, under
kommunal service/stöd och omsorg, finns mer
information om socialtjänstens förebyggande
arbete. Här hittar du också information om
Öppna förskolan, som du också kan ta kontakt
med via telefon, 0430-153 18.

Satsar på förebyggande arbete

Stöttar anhöriga. Ann-Christin Johansson och Anita Winde jobbar på Anhörigcentrum i Laholm.

Populär plats. Öppna förskolan på Familjecentralen är en mycket populär verksamhet. Här träffas
barn och föräldrar under otvungna former. 

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

Laholms kommun arbetar aktivt med att skapa trygghet för medborgarna. Samtliga
kommunala verksamheter tillsammans med bland annat polisen, Laholms spar-
bank, Länsförsäkringar och flertalet ideella föreningar är engagerade i detta.
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Osbeck – ett självklart val
Tänk dig en gymnasieskola som drivs av
viljan att göra eleverna så förberedda
för yrkeslivet och så anställningsbara
det bara går. Och som verkligen lyssnar
på näringslivet och deras syn på vad
som behövs för att öka ungdomars
 anställningsbarhet. Den skolan finns här
– i Laholm. 

Under gymnasietiden har elever som läser yrkes-
inriktade program 15 veckors lagstadgat arbets-
förlagt lärande (APL). Näringslivet å sin sida
 säger att elever behöver närmare 50 veckors
 arbetslivserfarenhet under skoltiden för att vara
rustade för yrkeslivet. 

Med dessa ingångsvärden började Osbecks-
gymnasiet i Laholm, tillsammans med kommu-
nens näringslivsenhet och företagare i kommu-
nen, att fundera på hur skolan skulle kunna
möta och minska glappet.

Osbecksmodellen – en trestegsraket
En del av resultatet blev Osbecksmodellen. En
”trestegsraket” där skolan, kommunen och

 näringslivet går samman om ett gemensamt
 erbjudande till eleverna som omfattar praktik,
feriejobb och sommarjobb. 

Det innebär att en elev på yrkesprogrammen
har tre veckors arbetsplatsförlagt lärande på
 våren. När perioden är slut resonerar eleven och
företagaren om de har trivts tillsammans och
om de vill fortsätta samarbeta under sommaren.
I detta andra steg får eleven ytterligare tre veck-
or på företaget i stället för det kommunala ferie-
jobb som kommunen erbjuder. Under perioden
får eleven lön och företaget utbildningsbidrag
från kommunen. 

Det tredje steget är ett vanligt sommarjobb
på tre veckor – oftast blir det dock längre än så.
Sammantaget ger detta minst nio veckors
 arbetslivserfarenhet på ett och samma företag
under ett år, och inom ett yrke som eleven
 utbildar sig till. 

Söker jobb
Osbecksmodellen inriktas emellertid inte enbart
på att ge eleverna arbetslivserfarenhet. De lär sig
också att finslipa sina arbetsansökningar.

Matchningsförfarandet mellan elev och företag
ska nämligen föregås av ett ”riktigt” ansöknings-
förfarande. Det vill säga att företagen skickar sin
platsannons till skolan, och att eleverna ska söka
jobbet och kallas till intervju, precis som det går
till på arbetsmarknaden.

Läs mer om Osbecksgymnasiet och Osbecks-
 modellen på www.laholm.se.

Omfattande investeringar
Satsar drygt 100 miljoner på barn och elever 
Laholms kommun rustar sig för fram -
 tiden. Under 2013 och 2014 investeras
104 miljoner kronor i nya och ombyggda
fastigheter för förskola och skola. Här
ryms också nya grepp och synsätt på
hur lokalerna ska användas optimalt. 

Sedan ett par år tillbaka har Laholms kommuns
investeringsbudget legat över 100 miljoner kro-
nor om året. Merparten av slantarna har
 använts för att bygga om och till skolor samt
nybygge av förskola. 

Satsningarna är en viktig del i kommunens
strävan att växa. Med målet 25 000 invånare år
2025 kommer befolkningen att öka med drygt
1 500 invånare jämfört med idag.  

– Det absolut bästa receptet för att nå målet
är att satsa på barnen och ungdomarna. Bra för-
skolor med god tillgång på platser och moderna
ändamålsenliga skolor är utan tvekan vad
 dagens barnfamiljer efterfrågar allra mest.
Tvingas man exempelvis stå i kö för en barn-
omsorgsplats när föräldrar funderar på att flytta,

vänds blickarna till närbelägna kommuner,
 säger barn- och ungdomsnämndens ordförande
Kent-Arne Andersson (C). 

Tänker okonventionellt
När kommunen bygger nytt har politiker och
tjänstemän också vågat lämna konventionella
lösningar. Den nya förskolan och F-6 skolan i
Hishult, med plats för 110 barn och elever,
byggs för hela orten. Pensionärer i det närlig-
gande trygghetsboendet om åtta lägenheter ska
använda en del av de gemensamma utrymme-
na, och när skoldagen är slut öppnas lokalerna
för Hishultsborna.

– Vi tänker oss att vissa lokaler kan användas
för exempelvis studiecirklar eller föreningsmö-
ten. Och matsalen får en scen för olika framträ-
danden. Således bygger vi för att på bästa sätt
tillgodose hela ortens behov av lokaliteter, säger
Kent-Arne Andersson. 

Trång kostym
Mellbystrandsskolans kostym har länge varit

alltför trång för de växande elevkullarna. Under
2013 har skolan byggts om och till och har nu
plats för 250 elever. Därmed finns en buffert på
cirka 70 elevplatser. Men det behövs och kan
snart ätas upp om prognoserna för befolknings-
utvecklingen slår in. Skolan har också fått en
helt ny idrottshall.

Ny förskola i L:a Tjärby
Ett annat expansivt område är L:a Tjärby, strax
norr om Laholm. Här byggs en helt ny förskola
under 2014. Nybygget omfattar fyra avdelning-
ar varav en blir såväl buffert för  Laholms cen-
trum för att klara toppar i efter frågan som ett
nattis, det första i kommunen. På senare tid har
nämligen behovet av nattlig barnomsorg blivit
allt mer efterfrågat. I slutet av 2014 ska bygget
vara klart.

Skottorpsskolan på tur
Kommunens omfattande investeringsbehov
inom förskola och skola stannar emellertid inte
vid detta. På tur står Skottorpsskolan. Ty även i

kommunens sydvästra delar förväntas befolk-
ningen och barnfamiljerna bli fler. Inte minst
när det nya Allarpsområdet i Skummeslövs-
strand, med plats för 400 bostäder, börjar byg-
gas behöver skolan större kapacitet för att ta
emot växande elevkullar. 

Modell underlättar. Ninni Sandgren hoppade
på Osbecksmodellen och gjorde sina nio veckor
på Skogaby verkstadsteknik AB. – Modellen
underlättar inträdet i arbetslivet, säger hon. 

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

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

Alla ortsbor. Den nya förskolan och skolan i Hishult ska kunna användas av alla ortsbor, berättar
barn- och ungdomsnämndens ordförande Kent-Arne Andersson (C).

Största skolan. Veingeskolan F-9 är kommunen största med närmare 500 elever och ett 60-tal
 anställda.
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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 2012/2013 hade kommunen 23 458  invånare,
fördelade 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 övriga 13 tätorter. Nedan redovisas befolkningens för-
delning på de statistiska tätorterna och landsbygden samt föränd-
ringen mellan 2002 och 2012.
Område 2002 2012 Förändring
Laholm 5 617 6  195 578
Lilla Tjärby 914 928 14
Mellbystrand 1 734 2 143 409
Våxtorp 971 977 6
Hasslöv 257 230 –  27
Skottorp 433 473 40
Skummeslövsstrand 863 1 083 220
Hishult 357 322 –  35
Ränneslöv 467 414 –  53
Vallberga 644 668 24
Ysby 284 296 12
Knäred 1 185 1 124 –  61
Genevad 603 590 –  13
Veinge 1 203 1 223 20
Landsbygd 7 174 6 775 –399

Summa 22 745 23 456 711

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 7,2 7,1 6,0
6 1,2 1,2 1,1

7–15 9,6 10,2 9,7
16–18 3,5 3,8 3,6
19–64 59,4 57,3 56,4
65–79 13,6 14,9 16,7
80– 5,2 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 1,6 8,0
Tillverkning och utvinning 15,8 21,4
Energi och miljö 1,1 1,2
Byggverksamhet 6,7 8,2
Handel och transport 19,0 17,0
Finansiell verksamhet, information
och företagstjänster 11,1 5,0
Utbildning och forskning 10,2 10,3
Vård och omsorg 16,2 14,3
Hotell, restaurang och personliga tjänster 12,1 8,9
Myndigheter och försvar 5,0 2,6
Laholms kommun har även ett stort utbyte med angränsande
kommuner i fråga om arbetsplatser. Av antalet förvärvsarbetande
bor 11 478 i kommunen varav 6 981 jobbar i kommunen. Det
betyder att 4 497 pendlar till arbetsplatser utanför kommungrän-
sen. Men det finns också en ström i motsatt riktning. 1 737
pendlar till kommunen.  

Kommunikationer
Genom Hallandstrafiken AB, som ägs av Region Halland, driver
Hallandskommunerna tillsammans med övriga länstrafikbolag i
sydsverige tågtrafiken på Västkustbanan. På vardagar går tåg var-
je timme mot Köpenhamn och Göteborg från Laholms järnvägs-
station. 

Laholms kommun har ett vittförgrenat nät av kommunika-
tionsleder. E 6 och Västkustbanan skär genom kommunens väst-
ligaste del, riksväg 15 förbinder Halmstad med Karlshamn i Ble-
kinge och riksväg 24 Laholm med Hässleholm i nordöstra Skåne.

Till de större trafiklederna hör även länsvägarna 115 och 585.
Den förstnämnda går mellan Våxtorp och Torekov på Bjäre -
halvön och den sistnämnda mellan Tjärby och Östra Karup vid
Skånegränsen.

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 går tre
 turer i timmen, klockan 5.20-9.00, till Halmstad och lika många
klockan 14.20-18.20 till Laholm. Så kallad närtrafik finns också
i kommunen.

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 2012 för
att driva samtliga verksamheter. Nettokostnad är bruttokostnad
minus intäkter i form av avgifter och taxor.

Miljoner kr Procent
Förskola 121,1 11,2
Grundskola 237,1 22,0
Gymnasieskola, Vux 121,9 11,3
Individ- och familjeomsorg 66,8 6,2
Teknisk verksamhet 44,5 4,1
Äldreomsorg 234,6 21,8
Funktionshindrade 87,2 8,1
Kultur och fritid 47,4 4,4
Övrigt 115,9 10,8

Summa 1 076,5 100

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

Grattis till alla med nytt boende, det är 
verkligen superkul för er! Och för oss.

Laholm 0430-77 99 97 www.veteranpoolen.se

Vi kan bl a hjälpa dig att måla & 
tapetsera, passa barn, snickeri-
arbeten, hämta nya soffan, montera 

Vi har inga startavgifter eller bind-
ningstider och du får samma resurs VÄLKOMMEN TILL STATKRAFTS BESÖKSCENTER I LAHOLM

-
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Familjeläkarna vid torget
Den personliga kompletta Vårdcentralen

mitt i Laholm Tfn. 0430-493 30

Alla åldrar inklusive Barnhälsovård

Din hälsa i goda händer.

Köpmansgatan 3 C, 312 30 Laholm • www.familjelakarnavidtorget.se

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

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


