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Vi är glada för att du valt att bosätta dig hos 
oss. Vår kommun har förutsättningar som 
många andra saknar. Jag brukar säga att vi är 
som ett Sverige i miniatyr. I väster hav, strand 
och salta bad – visste du förresten att vi har 
Sveriges längsta strand, 12 kilometer lång – i 
öster skog och insjöar som lockar till promena-
der och fiske, och i söder stort äventyrsutbud: 
rodel och zipline på sommaren, utförsåkning 
på vintern.

Sedan några år tillbaks har vi satsat myck-
et på kustens bad, angeläget såväl för oss som 
bor i kommunen som för våra besökare. Och 
mer är på gång. Nu planerar vi för två rejäla 
badbryggor, en i Skummeslövsstrand och en i 
Mellbystrand. Med strandvärdar under högsä-
songen har vi också bidragit till att öka trygg-
heten och servicen på stranden. 

Lagan - södra Sveriges största vattendrag – 
rinner genom kommunen med många härliga 

naturupplevelser. Inte minst laxfisket mitt i 
stan är en stor turistmagnet. Lagan är också 
rätt plats om du är sugen på att paddla. På fle-
ra platser finns kanoter för uthyrning. 

Vår historia är rik. Laholm är Hallands 
äldsta stad och nämns i skrift redan på 1200-ta-
let. Då var namnet Lagaholm, med koppling 
till ett sedan länge raserat slott och fästning. 
På 1500- och 1600-talen avlöste krigen var-
andra. I nutid är vi mer kända som ”Den lilla 
staden med de stora konstverken”, vilket syftar 
på våra många fina offentliga skulpturer. Ta 
dig tid att se dem. Jag vill även tipsa om Nor-
dens enda teckningsmuseum, dessutom en 
arkitektoniskt intressant byggnad, beläget vid 
Hästtorget i Laholm. Under samma tak ligger 
turistbyrån. Vänd dig gärna hit för att få mer 
tips om våra många pärlor.

Kommunen har ett strategiskt bra läge 
med två flygplatser inom trettio minuters bil-

resa. Vi har goda pendlingsmöjligheter med 
tåg på Västkustbanan, och nu när Hallands-
åstunneln öppnats har dessa blivit än bättre. 
Tillsammans med E 6 skapas goda möjligheter 
för arbetspendling till närliggande orter, men 
också för storstadsupplevelser i Göteborg, 
Malmö och Köpenhamn.

Kommunen består av flera små tätorter. 
Flertalet erbjuder kommunal service med för-
skola, skola och äldreboende. Det finns också 
ett stort och brett utbud av föreningsverksam-
het i hela kommunen.

Min ambition är att du ska känna dig trygg 
och säker var du än har valt att bosätta dig i 
kommunen. Vi har ett bra civilsamhälle, och 
ortsbor som har för vana att finnas till hands 
och hjälpa till. Grannsamverkan finns i många 
delar av kommunen. Du är hjärtlig välkom-
men att vara med, för du behövs.

Det är viktigt för oss att du vet att kom-

munen är till för dig och inte tvärtom. Som 
företagare eller privatperson är du alltid väl-
kommen att kontakta kommunen. 

Vill du börja utforska kommunen på egen 
hand, så börja gärna här. Tips och information 
finns i tidningen och på kommunens hemsida 
www.laholm.se och vår destinationssajt www.
visitlaholm.se. Du kan också ta kontakt med 
Medborgarservice på telefon 0430-150 00. 

Jag är stolt över Laholms kommun och 
hoppas att du kommer att känna detsamma. 
Sprid gärna hur nöjd du är med att bo i kom-
munen. Och om du inte är det, tala om det 
för oss.
 
Än en gång, varmt välkommen till oss i 
Laholms kommun.

Elisabet Babic´ (M)
kommunstyrelsens ordförande 

Danskaste staden

Och visst kan man associera till idylliska danska 
städer när man flanerar i de slingrande grän-
derna 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 grävskopornas käftar också under föränd-
ringarnas tidevarv.

Att Laholm är en sällsynt skimrande småstads-
pärla 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: Teck-
ningsmuseet i Laholm (Nordens enda), Bollalte-
bygget i Knäred (kringbyggd 1700- talsgård) 
och Konsthallen i Hishult.

Själv har jag bott i Laholm i praktiskt taget 
hela mitt liv. Och stortrivts.
Hoppas att du gör likaledes.

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

Varmt välkommen  
till Laholms kommun!
Här vill vi att du ska växa och trivas

Hjärtligt välkommen till ”Sveriges danskaste stad”.
Precis så formulerade sig en journalist från Danmark om Laholm, sedan han 
gjort en minutiös inventering av ett flertal platser i våra sydligaste landskap.
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Med hela kommunens serviceutbud samlat på 
ett enda ställe får du snabbt svar på dina frågor 
samt hjälp med olika blanketter och ansökningar.  
Du behöver inte boka tid, det är bara att kom-
ma in. Brev, telefon och e-post är andra vägar 
att få kontakt.  

Vår verksamhet är främst inriktad på kom-
munala frågor, men du kan även få informa-
tion, blanketter och broschyrer som rör andra 
delar av det offentliga Sverige. 

Här handlägger vi också vissa ärenden, som 
exempelvis parkeringstillstånd för rörelsehind-
rade. 

Du kan bland annat få hjälp med:
• Bokning av borgerlig vigsel 
• Beställning eller ändring av renhållningsabon-
nemang
• Inlämning av och information om vattenprover 
• 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
• Trafik- och parkeringsfrågor
• Skol- och studieutbud samt läsårstider

Konsumentrådgivning
Har du koll på dina rättigheter? Det finns en rad 
saker som kan vara bra att veta innan du handlar. 
Och hamnar du i en tvist eller i en oönskad avtals-
bindning efter ett köp, kan det också var bra att 
känna till sina rättigheter. Du sparar också både 
pengar och tid om du känner till dina rättigheter 
och skyldigheter. Så hör gärna av dig till Medbor-
garservice för vägledning kring konsumentfrågor.

Medborgarservice
Adress:
Medborgarservice
Stadshuset
312 80 Laholm
Tfn: 0430-156 00
Fax: 0430-151 71
E-post: medborgarservice@laholm.se
 

Öppettider:
september–maj
måndag-torsdag: kl  8-18
fredag: kl  8-17
lördag: kl 10-13

juni–augusti
måndag-onsdag   kl 8-16.30
torsdag: kl 8-17.30
fredag: kl 8-16.30

Allmänhetens vägledare. Medborgarservice ligger i Stadshusets foajé. Hit är du välkommen för att få information om allehanda kommunala spörsmål.

Medborgarservice
Här får du hjälp med mycket
Medborgarservice finns i Stadshuset i Laholm. Till oss är du välkommen för att enkelt få snabb service och information 
i kommunala frågor. Du får även hjälp med övrig samhällsinformation, och har du allmänna frågor så vägleder vi dig 
vidare. 

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/bo_miljo_trafik/avfall-och-atervinning

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  medborgarservice@laholm.se eller 
medborgarservice 0430-150 00.

KAMPANJ!
Bredband – Telefoni – TV
100Mbit + Telefoni + TV = 233 kr/mån

Gäller i 6 månader, därefter 375 kr/mån
Gäller om du har fiber

020-100044
info@surfia.se
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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 nå-
gon 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 bronsåldersgraven 
Lugnarohögen och leder vandraren till Brante-
källa, en bit upp 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 gyl-
lengult under försommaren när ginsten, Hal-
lands landskapsblomma, slagit ut. Några måna-
der senare skiftar hedarna till lila av den rikliga 
ljungblomningen. Styr då turen till den mäkti-
ga heden norr om Mästocka. Här finns rester av 
det kulturlandskap, som ända in på 1900-talets 
början var Hallands signum.

Kulturreservatet Bollaltebygget utanför 
Knäred har skapats för att bevara en unik 
kringbyggd 1700-talsgård, omgiven av ett 
kulturlandskap från samma århundrade. Som-
martid arrangerar Knäreds forskarring och 
hembygdsförening guidningar av gården och 

andra program på den rofyllda innergården.  
Dynlandskapen vid kusten är förstås också 

populära friluftsområden med vältrampade sti-
gar. Intresset förväntas öka än mer när sandhe-
darna röjts för att återskapa undanträngd flora 
och fauna. Nu åtgärdas det delvis igenväxta 
landskapet 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

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, ibland med myllrande myrbon och kuttrande duvor. 
Och utanför tätorterna breder betade hagar och vilda skogar ut sig. 

V i Laholm
Vi finns för dig 

- ännu bättre med dig

Kontakt: Gruppledare Lennart 
Svensson. Tel 072-967 18 90

lennart.svensson.v@icloud.com

Ekologisk mat 
främjar din hälsa 
och allas klimat

Var med och 
påverka 

www.mp.se/laholm

Har ni gäster? Låt de bo hos 
oss - 19 moderna rum i 

centrum. 
www.laholmsvandrarhem.se

Välkommen till Laholm
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Stort miljökliv 
med ny avfalls-
hantering

Hushållens avfallshantering omfattar i dag ett 
kärl för hushållssopor bestående av matavfall 
och brännbart restavfall. Förpackningar i form 
av metall, plast och papper lämnas på särskilda 
återvinningsstationer. Ett system som missgyn-
nar miljön med längre transporter och min-
dre mängd återvunnet material jämfört med 
källsortering vid bostaden. 

Hösten 2018 får varje fastighetsägare två 
kärl med fyra fack i varje för brännbart restav-
fall, matavfall, ofärgat glas, färgat glas, pappers-, 
plast- och metallförpackningar samt tidningar. 
Därmed slipper man köra till återvinningssta-
tioner för att bli kvitt sitt ”skräp”.

Kör 4 000 mil om året
I dag kör sopbilarna närmare 4 000 mil om året 

för att lämna hushållssopor till förbränningssta-
tionen i Halmstad. Avfallsingenjör Eva Arons-
son räknar med att det nya systemet halverar 
dessa transporter. Och matavfallet, som ska 
nyttjas för biogasproduktion, används på ett för 
klimatet mycket bättre sätt, påpekar hon.

Enligt Eva Aronsson är nackdelen med det 
nya systemet främst att kärlen kräver större ut-
rymme.

– Fördelarna är desto fler med mindre på-
verkan på miljön och vårt gemensamma klimat. 
Förutsättningarna att införa systemet i kom-
munen är också gynnsamt med tanke på att 
närmare 80 procent av hushållen är villor och 
att det är en utpräglad landsbygdskommun där 
fastighetsägarna, generellt sett, har ganska gott 
om utrymme vid sina hus.

Nya kärl.  Eva Aronsson visar de nya flerfackskärlen, som ska vara på plats hösten 2018.

Från ett förhållandevis litet grönt kärl på 190 liter till två stora på troligen 370 
liter, och med fyra fack i varje. Hösten 2018 tar Laholms kommun ett stort mil-
jökliv för att förbättra avfallshanteringen med källsortering vid bostaden.

Vatten – vårt viktigaste livsmedel

Besök oss gärna på webben för tips om 
hur du kan bidra till ett renare vatten: 
 
www.lbva.se

Välkommen till Laholm. Om du har druckit vatten och spolat på toaletten har du sannolikt 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, som varje dygn levereras direkt till din och andras bostad – vardagslyx på hög nivå.

Ditt avlopp - Toapapper, kiss och bajs. Det är 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 dagvatten-
brunn. De kemikalier som hamnar i dagvattnet rinner vidare ut i vårt badvatten  
i Laholmsbukten.
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Fem tillväxtorter 
– tågstopp i två nya

– Här ser vi goda möjligheter till expansion med 
tilltalande boendemiljöer, säger planeringschef 
Erland Björkman och översiktsplanerare Linda 
Svederberg.

Laholms kommun växer. En bit in i oktober 
2016 bodde det 24 449 invånare i kommunen, 
varav drygt 6 500 i Laholm. Målet är 25 000 år 
2025. Mycket talar för att siffran nås innan dess. 

Med expansion följer också planering; för bo-
städer, förskolor, skolor, service, äldreomsorg och 
inte minst tillgång till bra kommunikationer. Där-
för arbetar kommunen med ett tillväxt program 
med särskild fokus på ovan nämnda orter. 

Havet lockar
Havsnära boende lockar. I Skummeslöv-
slövsstrand tillgodoses det med råge genom 
Allarpsområdet, som nu börjar bebyggas. I 
Skottorp, på bekvämt cykelavstånd till havet, 
har ett helt nytt bostadsområde, Haga, förts in i 
kommunens planeringsprocess. År 2025 beräk-
nas det bo närmare 2 700 personer på de båda 
orterna, drygt 1 000 personer mer än i dag. 

Mellbystrand ligger också ett stenkast från 
havet. Här planeras för strandnära hotell med 
brygga ut i havet. Kommunen svarar för plan-
frågan och privata intressenter för investering 
och drift. Kring ortens centrum dras också rikt-
linjer upp för nya bostads- och hyresrätter samt 
lokaler för verksamheter.

Nytt stort bostadsområde
Inte sedan slutet av 1980-talet har något stör-
re bostadsområde exploaterats i Laholms stad. 
Men nu är ett nytt på gång, Östra Nyby (se 

särskild artikel). Fullt utbyggt beräknas det ge 
ett tillskott på cirka 700 personer. I stöpsleven 
ligger också Glänningeområdet och stations-
området, där verksamheter blandas med bo-
städer. Och i centrala staden planerar privata 
fastighetsägare och Laholmshem för flera nya 
flerfamiljshus.

– Förtätning av staden är viktigt för att stär-
ka handeln och vidmakthålla vår levande stads-
kärna. På en studieresa till Örebro såg vi också 
hur tillfälliga förändringar i gatumiljön ökar 
intresset för centrum och dess handel, säger 
Erland Björkman, som ska diskutera centrum-
utveckling med köpmän, fastighetsägare och 
invånare.

Tågstopp i Knäred och Veinge
1976 stannade det sista personförande tåget i 
Veinge och Knäred på banan mellan Halmstad 
och Hässleholm. Snart stannar tågen på nytt i 
de båda orterna. I bästa fall 2018 i Knäred och 
året därpå i Veinge. I 2017 års budget har kom-
munen avsatt 600 000 kronor för ny hållplats 
i Knäred och fem miljoner kronor året därpå. 

– Tågstopp på de båda orterna är viktigt för 
deras expansion. Då öppnas ny möjligheter för 
arbetspendling, och med tåg kan man åka gan-
ska långt innan tiden för resan tar alltför stor 
del av arbetsdagen, säger Erland Björkman och 
fortsätter:

– Idag är det också boendemiljön som i stör-
re utsträckning än närhet till jobbet som avgör 
var man bosätter sig. Veinge och Knäred är små 
idylliska samhällen med naturen in på knutarna 
och många möjligheter till en aktiv fritid.

Skottorp med Skummeslövsstrand, Mellbystrand, Laholm, Veinge och Knäred. 
Fem orter som pekas ut i Laholms kommuns tillväxtprogram. 

400 bostäder. Fullt utbyggt kommer Allarpsområdet i södra Skummeslövsstrand att hysa  
närmare 400 bostäder. De första av Laholmshems 48 lägenheter är inflyttningsklara i april 2017.  

Östra Nyby 
– Laholms nya stadsdel

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett 
detaljerat planprogram för området med redan 
genomförda arkeologiska och geotekniska un-
dersökningar. I programmet tas också hänsyn 
till det buller som möjligen kan upplevas från 
riksväg 24, som avgränsar området i norr.

Med detta omfattande förarbete vinns tid 
inför arbetet med detaljplanen. Går allt som på 
räls kan området börja bebyggas under 2018.

Associationen till räls är högst relevant i 
sammanhanget. Genom detta öppna jord-
brukslandskap på 22 hektar passerade en gång 
tågen på Västkustbanan innan den fick en 
västligare sträckning. Den gamla banvallen, 
omgärdad av uppvuxen vegetation, utgör i dag 
ett grönt stråk genom området och ska bevaras 
och kompletteras. 

Varierat boende
Inte sedan slutet av 1980-talet har ett så stort 
område exploaterats i Laholm. Men till skillnad 

från den då aktuella Trädgårdsstaden blir Östra 
Nyby ett mer varierat boende.

– Med flerbostadshus, friliggande villor, rad-
hus och parhus uppnås såväl generationsboende 
som social integration i boendet, säger planarki-
tekt Cecilia Lindgard.

Uppdraget var också att skapa en stadsdel 
för en bred målgrupp där plånboken i mindre 
utsträckning skulle vara avgörande för boendet. 
Och att man skulle kunna bo kvar på ålderns 
höst, byta hus mot lägenhet. 

Tilltalande identitet
Tillsammans med seniorkonsulten William B 
Willox har planarkitekten tagit fram ett ge-
staltningsförslag för området med 54 radhus, 
36 villor med tomtstorlekar mellan 650 och  
1 000 kvadratmeter och 164 lägenheter för-
delade på 2:or och 4:or. Stor vikt har lagts 
på att ge området tilltalande identitet med 
många gröna lungor, ett centralt torg och 

Laholm är en förhållandevis liten centralort med drygt 6 500 invånare. Men det 
lär inte dröja så värst länge innan här bor mer än 7 000. Ett starkt bidrag till 
ökningen kommer från Östra Nyby - en helt ny stadsdel söder om riksväg 24. 
Fullt utbyggd ger denna ett tillskott på närmare 700 personer. 

Torget. Så här kommer platsen runt torget i Östra Nyby att se ut.

en rejält tilltagen lekplats omgiven av en ny-
skapad park. Torget omsluts av hus på max 
fyra våningar med möjlighet för små verk-
samheter att etablera sig i markplanet. Mitt i 
området placeras förskola. Skolgången sker i 
den planerade nya F-6-skolan strax intill, på 
Glänningeområdet. 

– Vi har skapat sammanhängande stråk av 
naturmark mellan bebyggelsen där barnen kan 
röra sig fritt. Här dras också gång- och cykelvä-
gar så att man snabbt och smidigt tar sig runt i 
området, säger Cecilia Lindgard.

Exploatering i etapper
Området exploateras etappvis med start i norr. 
Samhällsbyggnadschef Charlotta Hansson upp-
ger att kommunen ganska omgående börjar 
med läplantering för att ge mer liv åt det i dag 
platta jordbrukslandskapet. 

– Östra Nyby har förutsättningar att bli en 
mycket attraktiv stadsdel i Laholm med dess 
varierande boendeformer. Och det blir nära till 
mycket; två kilometer till centrum, 2,5 kilometer 
till järnvägsstationen och Folkhälsocentrum på 
gångavstånd. Ett framtida boende som säkerli-
gen fäster mångas blickar på Laholm, säger hon.

Tågstopp i Knäred. Någon gång under 2018 kan det här gänget kliva på tåget i Knäred. 
Efter 42 års uppehåll stannar då åter tåg på orten.  
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Familjen – viktig 
del i integrationen

Alla nyanlända ska känna att Laholms kommun 
är till för dem och att de är välkomna. Kom-
munen arbetar aktivt med demokrati-, jäm-
ställdhets- och toleransfrågor samt mänskliga 
rättigheter, och för att alla ska kunna känna sig 
delaktiga i samhället. 

För nyanlända som nyligen kommit till 
kommunen och har barn finns Enheten för 
flerspråkighet och integration (EFI), som har 
fokus på barnens planering och introduktion i 
förskola och skola. Inför skolstarten träffar elev-
en integrationspedagog och skolsköterska. 

Kortare väg till arbete och studier
I Halland drivs ESF-projektet (Europeiska so-
cialfonden) ”Integration Halland”, vars syfte är 
att förbättra och utveckla den etableringsplan 
som nyanlända vuxna har hos arbetsförmed-
lingen. Målet är att förkorta vägen till arbete 
eller utbildning. 

I Laholms kommun sätts familjen i cen-
trum. I studiecirkelform tas frågor upp som 
handlar om föräldraskap, barnen och hur livet 
med familjen är i det nya hemlandet. Deltagar-
na diskuterar bland annat barns rättigheter och 

hur förskola, skola och föreningsliv fungerar i 
kommunen. 

För många nyanlända är Sveriges förenings-
liv något helt nytt. Inblick i detta får de delvis 
genom ett särskilt framtaget studiematerial. 

Föreningskonsulent
Bästa möjliga integration i samhället uppnås 
när alla berörda verksamheter drar sitt strå till 
stacken. Projektets mål i Laholm är därför också 
att utarbeta framgångsrika metoder som ska bli 
en del av kommunens ordinarie verksamhet in-
om integrationen. Det handlar bland annat om 
att utveckla kommunens föräldrastödsarbete 
och kopplingen till kommunens vittförgrena-
de föreningsliv, där särskild föreningskonsulent 
stöttar och hjälper nyanlända att hitta ”sin” för-
ening. 

Sedan ett antal år tillbaka finns en mycket 
aktiv förening, Laholm utan gränser (www.
laholmutangranser.com), som är något av bro-
byggare mellan gamla och nya kommuninvåna-
re. Här möts man kring gemensamma intressen 
oavsett språklig och kulturell bakgrund. Med 
andra ord, alla är välkomna.  

I förhållande till sin befolkning tog Laholms kommun emot många nyanlända 
under senare delen av 2015. Som en följd av detta har kommunen på olika sätt 
utvecklat sitt integrationsarbete med bland annat grupper för nyanlända vuxna 
med fokus på familjefrågor. 

Smågrupper. I smågrupper diskuterar nyanlända i Laholms kommun föräldraskap, barn och familjeliv.

Du som är nyinflyttad i Laholms kommun 

får Södra Hallands Kraft som din nät- och 

elleverantör automatiskt, via så kallat 

anvisningsavtal. 

Vi på Södra Hallands Kraft har valt att göra  

det Enkelt för våra kunder, genom att du får 

samma elpris med anvisningsavtalet som 

med vårt rörliga avtal. Önskar du en annan 

avtalsform som passar dig och ditt hushåll bättre 

kan du jämföra våra avtal på vår hemsida eller 

ringa vår kundservice på 0430 480 90.

Att ha samma leverantör för nät och el 

innebär att vi kan erbjuda en helhet med flera 

fördelar, inte minst att du kan få avgift för 

både elnät och elanvändning på en och samma 

faktura. Enkelt, lokalt och tryggt!

Tel 0430 480 90  |  www.sodrahallandskraft.se
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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 ett sedan länge välkänt 
begrepp. Skulpturerna är många, noga räknat 
finns det ett offentligt konstverk på var 180:e 
invånare i staden.

Vid Hästtorget ligger Laholms teater, byggd 
1913 och än i dag 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 tecknara-
teljé samt Laholms keramikmuseum.

Bibliotek och galleri
Biblioteken är välbesökta, uppskattade och 
prisade. Utöver den dagliga verksamheten  
arrangerar Stadsbiblioteket – inrymt i Stads-
huset - bland annat författarkvällar och kon-
serter för både barn och vuxna. Förutom 
välsorterade biblioteksfilialer finns även en 
modern bokbuss, som förser landsbygdens läs-
hungriga själar med god litteratur. Vid entrén 
till Stadsbiblioteket huserar Stadshusgalleriet 
med utställningar inriktade på modern syd-
svensk konst.

Kulturskolan
En viktig aktör i kommunens kulturliv är kul-
turskolan, som vänder sig till barn och ungdo-
mar från förskoleklass upp till gymnasiet. Här 
kan de som vill prova på eller utveckla kreativa 
och konstnärliga uttryck. Ambitionen är att 
skapa en bred och omväxlande verksamhet så 
att alla kan hitta något som passar just dem. 
Faktum är att kulturskolan i Laholm, som 
flyttat delar av sin verksamhet till Campus 
Laholm, har ett av landets bredaste utbud. 
Verksamheten omfattar bild och form, film, 
animation, dans, 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. Un-
der taket ryms simhall med tre bassänger, 
badlandskap för de minsta barnen, bubbel-
pool, friskvårdsgym, fyra moderna solarier, två 
idrottshallar, gymnastiksal och kafeteria. På 
området finns också boulebanor, idrottsplats, 
multisportanläggning med konstgräs, parkour-
bana, skejtpark, utegym och två paddelbanor. 
Och känner man för en uppfriskande prome-
nad är närliggande ”Hälsans stig” ett utmärkt 
val.

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 in-
vånare och ökad trivsel. Oavsett om man är intresserad av konst, musik, teater, 
film, litteratur eller frilufts- och föreningsliv är utbudet stort.

Populär plats. Simhallen på Folkhälsocentrum är en populär anläggning för alla åldrar.

Nordiskt år. 2016 var det nordiskt år på Teckningsmuseet i Laholm. Under tre veckor bodde och 
arbetade finskan Katja Tukiainen (bilden) och isländskan Sigga Björg Sigurðardóttir i Laholm där de 
tillsammans jobbade med ett projekt på Teckningsmuseet.

Regeringens mål är att 90 procent av hushållen 
ska ha tillgång till fiber 2020. Med den utbygg-
nadstakt som nu sker i Laholms kommun pekar 
mycket på att procentsatsen blir avsevärt högre 
här. Ty i snart sagt alla tätorter har kommer-
siella aktörer grävt eller håller på att gräva för 
fiber. Värre har det varit med utbyggnaden på 
landsbygden. Genom länsstyrelsen har fören-
ingar sökt bidrag för att driva fiberprojekt. Med 
brist på pengar har få kommit igång. 

Samarbetsavtal
Problemet röjdes undan när Region Halland 
och IP Only under våren 2016 träffade ett sam-
arbetsavtal om fiberutbyggnad på den halländ-
ska landsbygden. Genom avtalet erbjuds alla 
på landsbygden, företagare, fastighetsägare och 
fritidshusägare, anslutning till fibernätet.

Under senhösten 2016 fick samtliga lands-
bygdshushåll i Laholms kommun, cirka 5 600, 
möjlighet att ansluta sig. Oavsett var man bor 
blir kostnaden densamma, 19 900 kronor. I 
priset ingår grävning till bostaden, indragning 
av fiber i huset och installation av så kallad me-
diakonverter. 

– Liknande erbjudande kommer aldrig till-
baks, och billigare blir det inte, säger kommu-
nens IT-chef Ove Bengtsson, och uppmanar 
alla som kan att ansluta sig. 

”Överlevnadsfaktor”
Enligt IT-chefen är tillgång till fibernät en 
”överlevnadsfaktor” för landsbygden. För även 
om mobiltäckningen är bra, ser han mobilnätet 
som ett komplement, inte ett alternativ. Och 
understryker att mobilnätet ”aldrig kan mäta 

Fiber dras i hela 
kommunen
Nu ”fibriseras” Laholms kommun. Många tätorter har fiber och fler är på gång. 
Dessutom har samtliga hushåll på landsbygden erbjudits anslutning till fiber-
nätet, framtidens digitala kommunikationslösning. 

Slang för fiber. Jan-Eric Grassmir och Sune Bengtsson gräver och lägger ner slang för fiberkabel. 

sig med fibernätets kapacitet för snabb överfö-
ring av information”. 

För fiber talar även Telias beslut att plocka 
ner telefonledningar här och var i södra Hal-
land under 2017 - och det är bara början. 

Jämför med elen
Med tillgång till fiber drar IT-chefen paralleller 

till elens introduktion i det tidiga 1900-talet. 
Då handlade det främst om att ersätta fotogen-
lampor i mörka stugor. I dag är elen oumbärlig 
för flertalet funktioner. 

– Mycket talar för att tillgång till fiber får 
en liknande utveckling, säger Ove Bengtsson. 
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Hitta smultronställen i Laholm

Vår destinationssajt www.visitlaholm.se ger 
tips, information och intervjuer blandat med 
flygbilder från stora delar av kommunen. På ett 
överskådligt sätt presenteras många av kommu-
nens besöksmål. Gå också in på kommunens 
webbplats, www.laholm.se, och håll dig infor-
merad om vad som är på gång. 

Landets längsta sandstrand
Vi har landets längsta sammanhängande sand-
strand, från Skånegränsen i söder till Lagans 
mynning i norr, en sträcka på tolv kilometer. 
Här badar och surfar man på sommaren och tar 
uppfriskande promenader på vintern. Som en 
av få stränder i Sverige är det dessutom tillåtet 
att parkera bilen på vissa platser. På den långa 
plagen hittar du också ett område med hund-
bad. Under vår- och sommarmånaderna anord-
nas även strandaktiviteter som exempelvis yoga, 
konserter, allsång, picknick och bastukvällar. 

Fartfyllda äventyr
Fartfyllda upplevelser erbjuds såväl vid kusten 
som inåt landet. Sommartid är vind- och ki-
tesurfning populärt och på Lagan har många 
testat SUP (stående paddling på surfbräda). 
Vintertid lockar Vallåsen med välpreparerade 
pister på Hallandsås nordsluttning, sommartid 
är samma backe ett hisnande cykeläventyr. Lite 
längre österut, men fortfarande på Hallandsås, 
kan man uppleva ett annat sug; Kungsbyggets 
945 meter långa rodelbana och 640 meter långa 
zipline.

Fart bakom ratten hittar du på Laholms 
go-kartbana, en perfekt utomhusaktivitet för 
både kompisgänget och familjen.

Sveriges främsta laxfiskevatten
Lagan är ett av Sveriges främsta laxfiskevatten 
och drar till sig sportfiskare långt utanför na-
tionsgränsen. Spinnfisket dominerar, men det 

finns även sträckor lämpade för flugfiske. Me-
terlånga landade laxar runt 10 kilo är ingen 
ovanlig syn längs åkanterna. Fina fiskevatten 
finns också i Smedjeån, Stensån, Uddaredssjön, 
Vänneån, Sunnedamm och Hjörneredssjöarna.

Lokalproducerat och gårdsbutiker
Utanför stan hittar du många små specialbuti-
ker. Viltbutiker, gårdsbagerier, slottsmejeri med 
osttillverkning och spettkaksbageri är några 
exempel. Det finns även ett flertal ekologiska 
gårdsbutiker med utbud efter säsong. Trevliga 
inredningsbutiker med både nytt och gammalt 
kan vara ett annat utflyktsmål. 

25 mil lång å 
Lagan, som rinner upp strax söder om Jönkö-
ping, är nära 25 mil lång och mynnar ut i havet 
strax norr om Mellbystrand. På sin slingriga väg 
genom kommunen skapar den många underba-
ra naturområden, bland annat i Hjörnered och 
vid mynningen i havet – Lagaoset.

Redan i början av 1900-talet började ån ex-
ploateras för elproduktion. I kommunen finns 
fem kraftverk varav Karsefors är det största 
i södra Sverige. Intill det ståtliga kraftverket i 
Laholm finns ett besökscenter, där du kan lära 
dig mer om vattenkraft och den fiskodling som 
Statkraft bedriver på platsen. Sommartid er-
bjuder Lagan ytterligare en attraktion – ångbåt-
sturer från stan ut till Lagans mynning, ibland 
med den sällsynta kungsfiskaren flygande ut-
med stränderna.

 
Naturen från cykelsadeln
Ett härligt sätt att uppleva naturen på nära håll 
är från cykelsadeln. Det kan du göra på Kat-
tegattleden längs med kusten och Cykelspåret 
i inlandet. Att trampa sig upp för Hallandsås 
sluttningar tar förstås på krafterna, men belö-
ningen är mödan värd – en hänförande utsikt 

över Laholmsslätten. Med dessa och andra kor-
tare cykelleder har södra Halland under senare 
år blivit allt mer intressant för cyklister.

Konst, kultur och hantverk
Laholm, ”den lilla staden med de stora konst-
verken”, har förutom ett 30-tal offentliga 
konstverk även Nordens enda museum för 
teckningskonst – Teckningsmuseet. Konsthal-
len i Hishult, även kallad lilla Louisiana, är ett 
annat mål för den konstintresserade med sina 
mångskiftande utställningar och imponerande 
skulpturpark. 

Laholm var förr en av landets viktigaste 
krukmakarstäder. Hantverket finns fortfarande 
kvar i bygden men inte alls i samma omfatt-
ning. Besöker du stengodstillverkningen i Skot-
torp kan du själv prova på yrket.

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

Förnämligt laxfiske. Lagan klassas som ett av 
Sveriges bästa laxvatten.

Lockar året om. Vintertid drar skidbackarna på Vallåsen tiotusentals åkare. När snön smält öpp-
nas backarna för hisnande cykelfärder.

Laholm kan beskrivas på många olika sätt: en orörd småstadsidyll, ett barnvänligt badparadis, en härlig skidort, 
sportfiskarnas drömställe eller ”den lilla staden med de stora konstverken”.
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Med etableringen i Antorp och avsikten att bredda verksamheten 
följde tankar på att fördjupa sina kunskaper i att driva företag. 
Via tips fick de nys om Entreprenörsskolan i Laholm, vilken 
drivs av Laholms kommun tillsammans med Coompanion och 
Nyföretagarcentrum. Utbildningen vänder sig både till personer 
som ligger i startgroparna för att starta eget och till dem som 
drivit företag en tid. 

– Skolan ger kunskap om bolagsformer, skattesystem, mark-
nadsföring, försäkringsfrågor, bokföring och nödvändigheten av 
att skaffa sig en affärsplan. Dessutom träffar man andra företaga-
re som kan bli en viktig del av ens nätverk, säger näringslivsut-
vecklare Fredrik Swärdh.

Entreprenörsskola – en knuff framåt
För Malin och Veronica, två av 79 nyinflyttade företagare under 
de första åtta månaderna 2016, blev Entreprenörsskolan en bra 
knuff framåt. Inte minst när det gäller marknadsföring. Här fick 
de idéer om lansering av sin nuvarande verksamhet och planera-
de utökning.

– Det var väl värt att avsätta kvällar för att gå kursen, den kom-
mer vi att få stor nytta av framöver, säger Veronica Månsson. 

Hittade sin 
gård utanför 
Veinge
Gården nära Örkelljunga var inte tillräckligt stor för 
att bedriva rid- och körverksamhet. I Antorp utanför 
Veinge fann Malin Luckman och Veronica Månsson 
vad de sökte. En gård för uthyrning med plats för 
såväl uppfödning som deras tilltänkta expansion.

Mormors stuteri. Malin Luckman, med hingsten Mormors Borizz, och Veronica Månsson, med hingsten Juping, driver Mormors stuteri. 

Med flytten till Antorp får tjejernas företag, Mormors stuteri, 
tre ben att stå på: avel, och främst då av Gotlandsruss, inridning 
och inkörning av andras hästar samt rid- och körverksamhet. 

I dagsläget finns ingen ridskola i Laholms kommun. Därför är 
Malin och Veronica övertygade om att det blir ganska lätt att fylla 
platserna i verksamheten. Dessutom tycker de att Antorp ligger 
bra till geografiskt med nära avstånd till kringliggande orter. 

Stigande intresse för Gotlandsruss
I takt med att intresset för Gotlandsrussen stiger i Frankrike, 
Italien och Schweiz, ser de också ljust på framtiden för aveln. 
Endast 300 föl föds per år, av dessa kommer ett 15-tal från Mor-
mors stuteri. 

– Här finns en stark potential som kan utvecklas, säger de 
båda, som trivs utmärkt i sin nya kommun.

När jag blir stor och får
bestämma själv ska 
TV:n vara på hela tiden…

Hjälp barn med cancer
Tack vare forskningens framsteg botas idag ca 75 procent
av alla cancersjuka barn. Vi fortsätter stödja forskningen
med sikte på att inga barn ska drabbas av cancer. 

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

www.barncancerfonden.se 

Sol, vind och 
vatten
Har vi alldeles runt knuten.
Vår som vinter, sommar som höst.
Hoppas du landat väl och trivs i Laholms Kommun. 
Har du andra boendefunderingar? 
Slå oss gärna en signal. 
Hjärtligt välkommen!

Laholmshem AB
G:a Stationshuset

312 80 Laholm
Tel 0430-151 10

laholmshem@laholm.se
www.laholmshem.se

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 

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

Energi- och klimatrådgivningen i Laholm
0430-15433
www.laholm.se
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Ny mötesplats - aktivitetshus för unga 

I kommunen finns ett varierat utbud av olika 
idrotts- och fritidsaktiviteter. För vad sägs om: 
parkour, skate, vindsurfning, golf, ridning, fiske, 
skidor på längden och utför, vandring, kanotning, 
rodel, bad i hav, insjö eller simhall och go-kart.

Många lockas också till kommunens kultur-
skola med bland annat teater, musik, film och 
drama. Är musik huvudintresset hjälper studie-
förbund till att driva rockskolor och bistår med 
att starta egna band.

 
Efterlängtat aktivitetshus
En mötesplats för unga är kommunens fritidsgår-

dar i Laholm, Veinge och Skummeslövsstrand. 
Här ordnas exempelvis kurser i hälsa, LAN-sam-
mankomster (datorer kopplas samman i ett lo-
kalt nätverk), fiskeresor, organiseras tjejgrupper, 
pizza- och tacokvällar. Ungas idéer är grunden 
till alla aktiviteter. Med hjälp av fritidsledarna 
kan också större arrangemang genomföras som 
exempelvis fotbollscuper och konserter.  

Inom något år öppnas en ny mötesplats, ett 
aktivitetshus för unga på Campus Laholm. Un-
der flera år har ungdomar engagerat sig i utform-
ningen av huset och inte minst dess innehåll. 
Huset ska fyllas med kultur, musik, fysiska akti-

viteter, dataspel, matlagning och en massa andra 
aktiviteter som ungdomarna också utformar.  

En gång i månaden under läsåret fixar ung-
domar och fritidsledare diskon på Lagagården i 
Laholm för årskurs 4-7. Under sommaren lockas 
många till de alltid lika populära Hjörneredsläg-
ren för mellanstadieelever. Sportsommar – ett 
samarbete mellan Laholms kommun, Hallands 
idrottsförbund/SISU och föreningar i kommu-
nen - riktar sig till samma åldersgrupp. På dagtid 
kan intresserade testa olika idrotter. 

Då och då väcks också förslag till aktivi-
teter utanför ordinarie program. Idéer som i 
Laholm inte behöver stupa på grund av penga-
brist. Här finns ett kommunalt bidrag på max-
imalt 7 000 kronor, som ungdomarna kan sö-
ka 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 är de idag en naturlig part inför 
kommunala beslut, som på ett eller annat sätt be-
rör dem och deras livssituation.

Sedan flera år finns ett ungdomsforum med 
representanter från högstadieskolorna och gym-
nasiet. En gång i månaden samlas ungdomarna 
för att träffa politiker och diskutera aktuella frå-
gor. Varje höst anordnas läger för elevråden där 
de lär sig mer om elevdemokrati och ungdoms-
inflytande. 

Ungdomsforum arbetar med stora och små 
frågor. Aktivitetshuset och den lokala cykelpla-
nen är exempel på frågor som de haft inflytan-
de över liksom bänkar vid busshållplatser och 
bygget av parkourbanan vid Folkhälsocentrum 
i Laholm.

Populärt läger. Hjörneredslägret är mycket populärt bland mellanstadieeleverna. Med lägerplatsen 
intill Lagan är det bäddat för många kanotupplevelser. 

På Pridefestival.  Till Pridefestivalen i Halmstad kom ett gäng ungdomar från 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”.

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
www.oringe.nu   info@oringe.nu

Vi finns även på facebook

www.naturskyddsforeningen.se/testamente

PG 90 1909-2. Tel 08-702 65 00

Låt naturen gå i arv.

Se de senaste filmerna

med nyaste tekniken i en 

miljö som andas historia.

www.laganbio.se

3D, DTS & Digitalt

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

Hästtorget 7, Laholm. Tfn 010 - 199 86 01

Missionshuset Laholms
församlingsgemenskap
Ryssgatan 11, 312 30 LAHOLM
Pastor: Sara Linnarsson
Tfn. 0705-86 09 72
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!

Rörfirma Johan Månsson
0430-77 55 76

www.midic.se

Värmepumpar
Värme & Vatten

Vi hjälper dig hitta rätt  
lösning till ditt hus

LAHOLM • 010-7415498
COOP KONSUM LAHOLM  �  LP HANSONS VÄG 4

VÄLKOMMEN TILL OSS!
ATG-ombud
Frimärksombud
KF Sparkassa
Kontantkort, mobil

KRAV-märkt butik
Lokaltrafikkort
Svenska spel - online
Utbetalningskort/Värdeavi

Det här hittar du också hos oss:

ÖPPETTIDER ALLA DAGAR 08.00 - 21.00
(Sommartid alla dagar 08.00 - 22.00)
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Stora satsningar inom förskola och skola

Satsningarna är en viktig del i kommunens 
strävan att växa med målet 25 000 invånare år 
2025. Kanske nås det innan dess, för redan i 
november 2016 var vi nästan 24 500 invånare.  

– Det absolut bästa receptet för att nå må-
let är satsningar på barn och ungdomar. Bra 
förskolor med god tillgång på platser och mo-
derna ändamålsenliga skolor är utan tvekan 
vad dagens barnfamiljer efterfrågar allra mest. 
Tvingas man exempelvis stå i kö för en barn-
omsorgsplats när man funderar på att flytta, 
vänds blickarna till närbelägna kommuner, sä-
ger barn- och ungdomsnämndens ordförande 
Maria Bronelius (C)

Tänker okonventionellt
När kommunen bygger nytt har politiker och 

tjänstemän tänkt utanför boxen, till förmån för 
okonventionella lösningar. Den nya förskolan 
och F-6 skolan i Hishult med plats för 110 barn 
och elever är ett exempel härpå; fastigheten har 
byggts för hela orten. Pensionärer i det närlig-
gande trygghetsboendet kan använda en del av 
de gemensamma utrymmena, och när skolda-
gen är slut öppnas lokalerna för Hishultsborna.

– Vi tänker oss att vissa utrymmen kan an-
vändas för exempelvis studiecirklar eller fören-
ingsmöten och matsalens scen för olika framträ-
danden. Således har vi byggt för att på bästa sätt 
tillgodose hela ortens behov av lokaliteter, säger 
Maria Bronelius. 

Ny förskola med nattis
För några år sedan byggdes Mellbystrandssko-

lan om och till för att ta emot fler elever och 
möta ortens befolkningsutveckling. L:a Tjärby, 
strax norr om Laholm, väntas också expandera. 
Här öppnades nyligen en helt ny förskola med 
fyra avdelningar och nattis. Förskolan är den 
första i kommunen som erbjuder omsorg på 
kvällar, nätter och helger. Servicen är ytterligare 
en pusselbit i kommunens tillväxtmål.  

Flera förskolor och skolor 
Och satsningarna fortsätter. En ny F-6 skola 
med idrottshall är på gång med placering på 
Glänningeområdet i Laholm. Denna ersätter 
nuvarande Glänningeskola samtidigt som den 
ger utrymme för tillväxt. 

När järnvägstunnlarna genom Hallandsås 
öppnades för trafik i december 2015, och ny 

station togs i bruk strax söder om kommun-
gränsen till Båstad, fick bostadsområdet Allarp 
i södra Skummeslövsstrand en rejäl skjuts. Där-
för byggs nu förskola i området och i Ränneslöv 
byggs befintlig ut. 

Kvalitet i verksamheten
På samtliga förskolor och skolor arbetas det re-
gelbundet med att förbättra och utveckla verk-
samheten. Den kompetensutveckling som kon-
tinuerligt erbjuds all personal är en viktig del i 
detta. Det har exempelvis handlat om IKT(in-
formation och kommunikationsteknik) - digi-
tala verktyg ska bli en naturlig del i förskolans 
och skolans vardag - och Skolverkets satsning på 
”Läslyftet” med målet att öka elevers läsförståel-
se och skrivförmåga. 

Många vill ha plats. Efterfrågan på förskoleplats stiger stadigt. För att möta beho-
vet påbörjas under 2017 bygget av ny förskola i Allarp i södra Skummeslövsstrand 
samtidigt som förskolan i Ränneslöv byggs ut. 

Senaste skolbygget. Höstterminen 2014 öppnades Hishultsskolan, det senaste skolbygget i kommunen med plats för såväl 
förskolebarn som elever i klasserna F-6. 

Laholms kommun rustar sig för framtiden genom stora investeringar i förskolor och skolor, det renoveras och 
byggs nytt. Samtidigt som nya synsätt prövas för optimal användning av lokalerna. 

Varje år svarar brukare som bor på äldreboende eller har hemtjänst på So-
cialstyrelsens frågor om hur nöjda de är med verksamheten. Resultatet, till-
sammans med flera andra undersökningar inom området kvalitet och effek-
tivitet, redovisas sedan i början av varje år i rapporten ”Kommunens kvalitet 
i korthet”, vilken ges ut av Sveriges kommuner och landsting (SKL). I denna 
jämförs alla 240 deltagande kommuner med varandra.

Brukarna på Laholms kommuns äldreboende visade sig då vara mest nöjda 
i hela landet med sitt boende och den service kommunen ger dem. Som grädde 
på moset produceras också servicen till en låg kostnad, den tredje lägsta i landet.

– Under flera år har vi jobbat målmedvetet med att förändra och förbättra 
villkoren för våra brukare och samtidigt varit måna om att hålla nere kostna-
derna, säger biträdande avdelningschef Caroline Jonsson. 

Fortsatt bra resultat
Och brukarna på kommunens äldreboende är fortsatt mer än nöjda med verk-
samheten, vilket framgår av Socialstyrelsens senaste undersökning, genomförd 
under våren 2016.

– Det är glädjande att våra brukare är så nöjda, och att det förebyggande 
och medskapande arbete som bedrivs nära dem ger fortsatt bra resultat, säger 
t f socialchef Bodil Nordstrand. 

Bestämmer själva över timmarna
Uppmärksammad blev också socialtjänsten för sin frimodighet att låta funk-
tionshindrade själva bestämma över hur många timmars ledsagarservice de vill 
ha. Ett radikalt avsteg från tidigare system med administrativa beslut om till-

Mest nöjda brukare 
i landet
Mest nöjda brukare i landet på äldreboende. Och 
ledsagarservice för funktionshindrade som själva bestämmer 
antalet timmar de behöver. Två stort uppmärksammade delar 
av socialtjänstens verksamhet i Laholms kommun som gav 
eko under 2016. 

delning av timmar. Dessutom påverkade det inte nämn-
värt kostnaden. Några fler timmar togs ut, men i gengäld 
minskade de administrativa utgifterna.

Flera kommuner hörde av sig till Laholms kommun 
för att få veta mer om ”Laholmsmodellen”. I Upplands 
Väsby bestämde man sig för att införa den.

Förebyggande insatser
Nöjda brukare i kommunens äldreboende och ikullkas-
tande av gamla normer för ledsagarservice är två exempel 
på hur viktigt det är att satsa på förebyggande arbete för 
att förhindra ohälsa, hot och våld, ensamhet och isolering. 

Att jobba förebyggande går också som en röd tråd i social-
tjänstens hela verksamhet. 

Ett annat exempel är Familjecentralen. Under sam-
ma tak finns mödravård, barnhälsovård, öppen förskola, 
kurator, psykolog och faderskapshandläggare. Som nyin-
flyttad är Familjecentralens öppna förskola en bra plats 
för barn och vuxna att lära känna varandra och träffa nya 
kompisar och vänner. 

Föräldrastödet ”Föräldrar emellan”, som drivs tillsam-
mans med Region Halland, tar också fasta på förebyg-
gande insatser. Med föreläsningar och gruppsamtal stärks 
föräldrarna i sin roll. 

Mest nöjda i Sverige. Laholms kommun har landets mest nöjda brukare på äldreboenden. Samtidigt som kostnaden för 
verksamheten är den tredje lägsta i landet.
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Gymnasieskola 
på topp

Skolans placering ser verksamhetschef Ulf 
Mattsson som ett resultat av ”ett målmedvetet 
och långsiktigt arbete” med hög andel behöriga 
lärare och en lärarkår som brinner för sitt ar-
bete. 

Till skillnad från många andra gymnasiesko-
lor i landet är också andelen pojkar som lämnar 
Osbecksgymnasiet med examen inom tre år 
nästan lika stor som andelen flickor. 

Skolan sticker också ut med den så kallade 
Osbecksmodellen. En slags trestegsraket där 
skolan, kommunen och näringslivet gått sam-
man om ett gemensamt erbjudande till elever-
na, vilket omfattar praktik, feriejobb och som-

marjobb. Modellen har rönt stor uppmärksam-
het med besök från flera kommuner och till och 
med nått regeringsnivå. Den bärande tanken är 
att göra eleverna så förberedda för yrkeslivet och 
så anställningsbara det bara går.

Skolan har också under många år stimulerat 
eleverna till att driva företag inom ramen för 
Ung företagsamhet. En satsning som lett till att 
många av skolans UF-företag utmärkt sig på re-
gional- och nationell nivå.

Osbecksgymnasiet erbjuder tio program 
samt lärlingsutbildning. Som tillval till pro-
grammen finns fem profiler, öppna för alla oav-
sett programval.

Campus Laholm – internationell mötesplats

Med Campus Laholm har kommunen fått en 
mötesplats av rang. En kreativ miljö med nya 
utbildningsmöjligheter, där samverkan mellan 
utbildning och arbetsliv kan formas på ett helt 
nytt sätt. Idag studerar här ungdomar och vux-
na från över 50 nationer, vilket ger ett tydligt 
internationellt perspektiv på verksamheten.

Campus Laholm är det samlade begreppet 
för området som omfattar Folkhälsocentrum, 
Lagaholmsskolan och det som tidigare var 
Osbecksgymnasiet. De två förstnämnda verk-

samhetsformerna är intakta medan den senare 
genomgått en fullständig förvandling. Från en 
gymnasieskola för ungdomar till en plats som 
rymmer ungdomsgymnasium, vuxenutbild-
ning, studie- och yrkesvägledning, kulturskola, 
näringslivsenhet och inkubatorverksamhet för 
nyföretagande inom tillverknings- och tjänste-
sektorn. 

Satsning på teknik
Och mer är på gång. Sista etappen av om-

byggnaden omfattar nya lokaler för de tek-
niska yrkesförberedande programmen, ett 
laboratorium för fysiska produkter framställ-
da med 3D-teknik, rum för att stimulera 
teknikintresset hos barn och ungdomar och 
ett dramarum, så kallad black box, med 110 
sittplatser avsett för teater verksamhet och 
föreställningar. Som grädde på moset iord-
ningställs också en allaktivitetslokal för barn, 
ungdomar och vuxna. Under våren 2017 be-
räknas allt vara klart.

Blick mot Europa
När Ulf Mattsson blickar framåt hoppas han att 
satsningen kommer att förse näringslivet med 
efterfrågad kompetensutveckling på alla nivåer, 
och då inte minst på högskolenivå. 

– Vi ska också jobba vidare med vår strävan 
att öka de studerandes anställningsbarhet med 
blicken vänd mot Europa. Och att utveckla 
våra europeiska kontaktnät och göra Campus 
Laholm till en aktiv del av Europa. 

Populär skola. Osbecksgymnasiet i Laholm har blivit allt populärare. Nu går här 530 elever.

Campus Laholm – en internationell mötesplats präglad av nyfikenhet och tolerans. En bild som 
verksamhetschef Ulf Mattsson ser framför sig när han beskriver verksamheten och dess utveckling. 

Åtta av tio elever inom samtliga program på Osbecksgymnasiet i Laholm går ut 
med examen inom tre år. Ett resultat som placerade kommunens gymnasiesko-
la på nionde plats i landet i 2016 års rapport Öppna jämförelser, publicerad av 
Sveriges kommuner och landsting.

Vill möta Europa. Campus Laholm är kommunens nya mötesplats med internationella ambitioner.
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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 jordbruk-
smark. Naturtyperna skiftar; hav och strand i väster, Laholms-
slätten mitt i och skogsbygd i öster. 

Invånare
Vid årsskiftet 2015/2016 hade kommunen 24 195 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 
fritidshus, varav 3 000 ligger i kustområdet (Mellbystrand och 
Skummeslövsstrand).

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 tätorternas och 
landsbygdens invånarantal samt förändring mellan december 
2005 och december 2015.

Område 2005 2015 Förändring Förändring  %
Laholm 5 831 6 507 676 11,6
Lilla Tjärby 905 893 -12 -1,3
Mellbystrand 1 824 2 222 398 21,8
Våxtorp 995 1 000 5 0,5
Hasslöv 255 242 -13 -5,1
Skottorp 445 503 58 13,0
Skummeslövsstr 926 1 198 272 29,4
Hishult 351 318 -33 -9,4
Ränneslöv 446 462 16 3,6
Vallberga 650 672 22 3,4
Ysby 284 280 -4 -1,4
Knäred 1 182 1 195 13 1,1
Genevad 597 611 14 2,3
Veinge 1 189 1 262 73 6,1
Glesbygd 7 118 6 806 -312 -4,4
Summa 23 032 24 195 1 163 5,0

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. 
Tabellen visar procentuell åldersfördelning jämfört med riket 
och länet. (Siffrorna avser förhållandet 2015)

Ålder Riket Länet Kommunen
0-5 7,2 7,1 6,4
6 1,2 1,3 1,2
7-15 10,1 10,6 10,2
16-18 3,1 3,3 3,3
19-64 58,6 56,4 54,8
65-79 14,7 15,8 18,0
80- 5,1 5,6 6,2

Näringsliv och sysselsättning
Jordbruket har fortfarande en viktig roll, betydligt större än i 
riket. En annan betydelsefull faktor är de över 700 småföreta-
gen, som utgör ryggraden i kommunens näringsliv. Nedan visas 
procentuell fördelning av arbetsplatserna inom olika branscher.

Näringsgren Riket Kommunen
Jord- och skogsbruk, fiske 2 7,0
Tillverkning och utvinning 12 17
Energi och miljö 1 1
Byggverksamhet 7 8
Handel 12 14
Transport 5 6
Hotell och restaurang 3 3
Finansiell verksamhet, information
och fastighetsverksamhet 8 4
Företagstjänster 11 6
Myndigheter och försvaret 6 4
Utbildning och forskning 10 9
Vård och omsorg 16 16
Personliga och kulturella tjänster,
serviceverksamhet 4 3
Övrigt 1 2

Laholms kommun har ett stort utbyte med angränsande kommuner 
i fråga om arbetsplatser. Av antalet förvärvsarbetande har 11 335 sin 
bostad i kommunen och 8 658 sin arbetsplats i kommunen. Det 
betyder att 4 478 pendlar till arbetsplatser utanför kommungränsen. 
Men det finns också en ström i motsatt riktning - 1 801 pendlar till 
kommunen. Därmed blir nettoutpendlingen 2 677.

Kommunikationer
Laholms kommun har ett vittförgrenat nät av kommunikations-
leder. E 6 och Västkustbanan skär genom kommunens västligas-
te del, riksväg 15 förbinder Halmstad med Karlshamn i Blekinge 
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 Bjärehalvön och 
den sistnämnda mellan Tjärby och Östra Karup vid Skånegränsen.

Genom Hallandstrafiken AB, som ägs av Region Halland, 
driver Hallandskommunerna tillsammans med övriga länstra-
fikbolag i Sydsverige tågtrafiken på Västkustbanan. På vardagar 
går tåg varje timme såväl mot Köpenhamn som Göteborg från 
Laholms järnvägsstation. 

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 och numera finns snabbuss mellan orterna med tre 
turer i timmen, klockan 5.20-9.00, och lika många klockan 14.20-
18.20. Så kallad närtrafik finns också i kommunen.

Linjetrafik
I Laholms kommun och till grannkommunerna finns följande linjer:
Snabbuss Laholm-Halmstad
Laholm-Veinge-Halmstad
Laholm-Veinge by-Halmstad
Laholm-Knäred
Laholm-Mellbystrand-Skummeslövsstrand-Båstads station
Laholm-Vallberga-Skottorp-Båstad-Laholm 

Laholm-Ysby-Hishult
Laholm-Vallberga-Ränneslöv-Våxtorp
Laholms busstation-Laholms järnvägsstation, via Sofiero, Glän-
ningeleden, L P Hanssons väg och Västerleden

Närtrafik
Alla samhällsbetalda persontransporter samordnas av Halland-
strafiken. 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 kommu-
nalskatt. Tillsammans med skatten till Region Halland på 10,82 
kronor blir den totala skattesatsen 31,40 kronor. Till beloppet 
tillkommer kyrkoavgift, vilken varierar mellan församlingarna.

Kostnader för kommunala verksamheter
Nedanstående siffror anger kommunens nettokostnader 2015 
för att driva samtliga verksamheter. Nettokostnad är bruttokost-
nad minus intäkter i form av avgifter och taxor.

 Miljoner kr Procent
Förskola 133,7 11,6
Grundskola 270,7 23,4
Gymnasieskola, Vux 108,5 9,4
Individ- och familjeomsorg 72,0 6,2
Teknisk verksamhet 41,1 3,6
Äldreomsorg 264,6 22,9
Funktionshindrade 90,5 7,8
Kultur och fritid 48,2 4,2
Övrigt 125,8 10,9
Summa 1 155,1 100

Under punkten övrigt ingår bland annat central administration 
och räddningstjänst. 
Cirka 60 procent av kommunens utgifter är personalkostnader.

Finansiering av kommunens verksamheter
• Kommunalskatt 60 procent
• Utjämningsbidrag 18 procent
• Riktade statsbidrag 7 procent
• Avgifter, hyror 9 procent
• Övrigt 6 procent

Kommunfullmäktiges sammansättning
Mandatperioden 2015-2018
Moderata samlingspartiet (M) 9
Centerpartiet (C) 7
Folkpartiet (FP) 1
Kristdemokraterna (KD) 2
Socialdemokraterna (S) 10
Vänsterpartiet (V) 1
Miljöpartiet (MP) 3
Sverigedemokraterna (SD) 5
Laholmspartiet (LAP) 1
Pensionärspartiet (SPI) 2

Decor

sw
e se

den ger 20% rabatt på 
hela beställningen.nyinflyttad

Ange kampanjkoden: 

Välkommen till oss! 
Hos oss hittar ni ett brett utbud av inredningsdetaljer. Vi 
har flera leverantörer av både svensk och dansk design.

www.swedecor.se
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Välk ommen
t i l l  vår a k yr k or

Svensk a k yr k an ger  gemensk ap 
och stöd i  g lädje och sor g, i  var -
dag och högt id, här  hemma och  
långt  bor ta. Svensk a k yr k an är  
det  st i l la r ummet med r ymd för  
egna tank ar  och det  är  platsen  

för  l ivets stor a högt ider. 
Oavset t  vi lk a vi  är, er bjuder  

Svensk a k yr k an et t  samman-
hang där  vi  får  t r äf fa var andr a 

och där  vi  får  möta Gud – en  
Gud som befr iar  och bär.

Vi hälsar  dig  välk ommen at t  
del ta med oss i  vår a sk i f tande 

ver k samheter. 
K ontak ta din  för saml ing så får  
du veta mer  om oss och vad vi  

har  at t  er bjuda!

Höks pastorat, Tel. 0430-323 00

K när eds k yr k a Hishul ts k yr k a

Veinge k yr k a Tjär by k yr k a

Hasslövs k yr k a Våxtor ps k yr k a

Mästock a k yr k a

Ränneslöv k yr k a Ysby k yr k a

Erbjudande för nya kunder 

10% rabatt 
vid första besöket.

Massage & Hälsa 
Susanne Andersson

Hemmeslövsvägen 15, Båstad
0733-38 33 63

Mer information och bokning på
www.massageochhalsa.com

När Amnesty får information om att en människas liv är i fara, när någon 
riskerar att avrättas, torteras eller ”försvinna” genomförs en blixtaktion. 
Ett världsomspännande nätverk protesterar omedelbart genom brev, fax, 
e-post och SMS som skickas till berörda regeringar. Som SMS-aktivist får 
du ett SMS varannan vecka som berättar om vad en aktuell aktion hand-
lar om och du bekräftar ditt deltagande genom att skicka ”AMN JA” till 
72401. Ditt namn läggs då till på ett färdigskrivet vädjande som Amnesty 
skickar vidare till berörd regering.

Gör så här: Skriv START AMN följt av ditt för- och efternamn i ett SMS och 
skicka till 72401. Att få blixtaktioner via SMS kostar 5 kr styck.  Du kan när 
som helst avsluta din prenumeration genom att skicka STOP AMN till 72401. 
Amnesty lagrar dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. 

Du och din mobil 
kan bli en aktiv röst

Välkommen till Vårdcentralen Centrum Laholm!
 

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

Välkommen att lista dig hos oss redan idag!  
Du listar dig enklast via internet. Logga in på www.1177.se/halland

 

Ibland blir man sjuk, 
– även i Laholm...

Vårdcentralen Centrum Laholm 
Hasselgränd, Laholm
Tfn: 0430-157 00
www.regionhalland.se/vccentrum 
 
 

Välkommen till en riktig
Bokhandel!

B ö c k e r • P a p p e r • K o n t o r
Författaraftnar•Bokcirklar
Välkommen till butiken eller läs mer på

www.bokhandelnlaholm.se

Fast läkarteam
Vårt fasta läkarteam ger trygghet och kontinuitet i vården. 
Vi prioriterar god tillgänglighet och har korta väntetider.

All vård under samma tak
Diabetes | Astma/KOL | BVC | Sjukgymnastik

Arbetsterapi | Psykoterapi | Distriktssjuksköterska

Tel: 0430-134 49
Moderna, fräscha lokaler på Stortorget 6 i Laholm

Öppet mån-fre: 8.00-17.00
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FRÅN MARKARYD

FRÅN HÄSSLEHOLM

FRÅN ÖRKELLJUNGA

FRÅN MALMÖ

FRÅN GÖTEBORG
FRÅN   H

ALMSTAD

 

MÄSTOCKA

V
äs

tk
ustb

an
an

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


