
NYinflyttad

2018

Tidningen för alla nya laholmare



2

Nyinflyttad.
Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.
Ansvarig utgivare: Lars Berggren.
Annonstraffic: Tove Svensson.
Annonsavd.: Karl-Henrik Franzén.
Adress: Fogdevägen 2, 183 64 Täby.
Telefon: 08-505 929 00. 
E-post: info@storstadspress.se     
Hemsida: www.storstadspress.se

Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Laholms kommun och Storstadspress AB.
Text: Respektive verksamhet/Lars Ingemarson.
Framsida: Cyklister i Gamleby i Laholm. Foto: Christel Lind
Bilder: Sofia Larsson, Christel Lind, Lars Ingemarson, Linus Lundberg samt Arton Djinovci. 

Nyinflyttad distribueras veckovis till samtliga nyinflyttade i Laholms kommun över 
16 år, under perioden december 2017 – november 2018.

Grafisk form: Malin Hamberg, Tidningshuset Storstadspress AB.
Tryck: MittMedia Print, Miljöcertifierat enligt ISO 14001.

MEDL
EMSBEVIS

www.safetrade.se

Vi är glada för att du har 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.

Under senare år har vi satsat mycket 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 
högsäsongen har vi också bidragit till att öka 
tryggheten 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 
flera platser finns kanoter för uthyrning. 

Vår historia är rik. Laholm är Hallands 
äldsta stad och nämns i skrift redan på 1200-
talet. Då var namnet Lagaholm, med kopp-
ling till en sedan länge raserad fästning. På 
1500- och 1600-talen avlöste krigen varandra. 
I nutid är vi mer kända som ”Den lilla sta-
den 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 bilresa. 

Vi har goda möjligheter för arbetspendling 
till närliggande orter såväl med tåg på Väst-
kustbanan som med bil på E 6, väg 15 eller 
väg 24. 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 civilsam-
hälle, och ortsbor som har för vana att fin-
nas till hands och hjälpa till. Grannsamver-
kan finns i många delar av kommunen. Du 
är hjärtlig välkommen 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 är du inte 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), Bolla-
ltebygget 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 alla 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 komma 
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 information, 
blanketter och broschyrer som rör andra delar av 
det offentliga Sverige. 

Här handlägger vi också vissa ärenden, som 
exempelvis parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 
Du kan bland annat få hjälp med:

• Bokning av borgerlig vigsel 
•  Beställning eller ändring av renhållningsabonne-

mang
• 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: 0430-150 00
Fax: 0430-151 71
E-post: medborgarservice@laholm.se
 

Öppettider:
september–maj
måndag-onsdag: kl 08.00-17.00
torsdag: kl 08.00-17.30
fredag: kl 08.00-17.00

juni–augusti
måndag-onsdag: kl 08.00-16.30
orsdag: kl 08.00-17.30
fredag: kl 08.00-16.30

Allmänhetens vägledare. Medborgarservice ligger i Stadshusets foajé. Kom gärna hit 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. 

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

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 34 naturreservat. Det kan 
exempelvis handla om vandringar på stranden, 
lära känna fågelläten eller gå på mossexkursion. 

Inom kommunen finns främst tre naturty-
per i reservaten: sandiga hedmarker i kust och 
inland, bok- och ädellövskogar samt moss- och 
myrmarker. På Laholms kommuns och läns-
styrelsens webbplatser, www.laholm.se och  

www.lansstyrelsen.se/Halland, kan du läsa mer 
om reservaten - unika platser med många speci-
ella naturvärden. 

Skira bokskogar
Hallandsås vackra bokskogar och kulturland-
skap med myrar och rikkärr lockar många. Sär-
skilt sevärt är Osbecks bokskogar namngivna ef-
ter Linnés lärjunge Per Osbeck - präst i Hasslöv 
under andra halvan av 1700-talet. Osbecksrun-
dan utgår från bronsåldersgraven Lugnarohö-
gen och leder vandraren till Brantekälla, en bit 

upp på åsen, och tillbaka. Under försommaren 
möts man bland annat av maj- och ängsnyck-
larnas lila färgprakt och nyutslagna bokskogars 
skira ljus.

 
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 Knä-
red har skapats för att bevara en unik kringbyggd 
1700-talsgård, omgiven av ett kulturlandskap 
från samma århundrade. Sommartid arrangerar 
Knäreds forskarring och hembygdsförening gårds-

guidning och andra arrangemang på den rofyllda 
innergården. Vid kvarnen i Knäred kan man ock-
så uppleva Krokåns oreglerade fall via en helt ny 
hängbro med funktionsanpassad naturslinga. 

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. 

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

Så kliv ut på upptäcktsfärd 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, men även här finns myllrande myrbon och kuttrande 
duvor. Och utanför tätorterna breder böljande åkrar, betade hagar och vilda sko-
gar ut sig. 

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!

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 
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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. Ett föråldrat system som 
missgynnar miljön med längre transporter och 
mindre mängd återvunnet material jämfört med 
källsortering vid bostaden. 

Hösten 2018 får varje fastighetsägare två kärl 
med fyra fack i varje för brännbart restavfall, 
matavfall, ofärgat glas, färgat glas, pappers-, plast- 
och metallförpackningar samt tidningar. Därmed 
slipper man köra till återvinningsstationer 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 Aronsson 
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 utrymme.

– Fördelarna är desto fler med mindre påver-
kan på miljön och vårt gemensamma klimat. För-
utsättningarna att införa systemet i kommunen 
är också gynnsamt med tanke på att närmare 80 
procent av hushållen är villor, och att det är en 
utpräglad landsbygdskommun där fastighetsä-
garna, generellt sett, har ganska gott om utrymme 
för kärlen 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 370 liter, 
och med fyra fack i varje. Hösten 2018 tar Laholms kommun ett stort miljökliv 
för att förbättra avfallshanteringen med källsortering vid bostaden.

Smartare vattenanvändning 
– vi alla måste vara med och bidra

 

 
www.lbva.se

Välkommen till Laholm. Vårt dricksvatten kommer från 
grundvatten som bildas genom nederbörd som sakta sjunkit genom 
marken. Senaste årens låga grundvattennivåer gör att vi alla måste  
vara sparsamma med dricksvattnet och tillsammans har vi lyckats 
minska vattenanvändningen väsentligt. 

Genom smarta och enkla åtgärder i vardagen kan vi alla bidra: 
∙ Diska och tvätta med full maskin och välj eco-program
∙ Diska inte under rinnande vatten
∙ Samla upp vatten i duschen i väntan på varmvatten 
  och återanvänd till att exempelvis rengöring i hemmet, 
  spola toaletten och tvätta trädgårdsmöbler 
∙ Ta korta duschar och stäng av vattnet medan du tvålar in dig
∙ Stäng av kranen när du borstar tänderna
∙ Samla regnvatten för att använda till 
  trädgårdsbevattning
∙ Fyll din pool eller badtunna med regnvatten
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Laholm – en 
attraktiv inflyt-
tarkommun

– Vi har målmedvetet jobbat för att lyfta kommunens många 
mervärden och förbättrat oss där vi måste ligga i framkant för att 
leva upp till dagens förväntningar.

Laholms kommuns planeringschef Erland Björkman är inte 
så lite stolt över kommunens positiva utveckling. Ståendes på en 
liten plattform med utsikt över det just nu hetaste bostadsom-
rådet i kommunen, Allarp i södra Skummeslövsstrand, blickar 
han ut över en intensiv byggarbetsplats. Här reser sig hus efter 
hus med havet inom behörigt promenadavstånd. Men det är inte 
bara här som kommunen expanderar. 

Tågstopp i Knäred och Veinge
Nyligen utökades detaljplanerna för Hishult, Knäred, Veinge, 
Våxtorp och Ysby. En framtidsinriktad åtgärd för tillväxt. Och 
med tågstopp i Knäred och Veinge - enligt planerna år 2023 - 
på sträckan mellan Halmstad och Hässleholm, blåses mer liv i 
dessa orter, resonerar han, och refererar till utvecklingen i skån-
ska samhällen.

– Tågstopp i Knäred och Veinge är viktig för orternas ex-
pansion. Nya möjligheter öppnas för arbetspendling, och med 
tåg kan man resa ganska långt innan tiden för resan tar alltför 
stor del av arbetsdagen. Dessutom är Veinge och Knäred små 
idylliska samhällen med naturen in på knutarna och många möj-
ligheter till en aktiv fritid, säger Erland Björkman.

Fem faktorer för framgång
Vad är det då som gör Laholms kommun attraktiv?

Planeringschefen nämner fem framgångsfaktorer: Goda möj-
ligheter till hållbar infrastruktur, ett varierat och attraktivt utbud 
av bostäder, höga kultur-, natur- och rekreationsvärden, utbild-
ning och kompetens av hög kvalitet samt stark företagaranda och 
ett mycket bra näringslivsklimat. 

– Dessa egenskaper har stor betydelse för kommunen som 
boendemiljö, etableringsort och besöksmål.

Planeringschefen trycker också hårt på att kommunen är ange-
lägen om att ”skapa jämlika förutsättningar för alla invånare” oav-
sett bostadsort. För kommunen talar också det faktum att närhet 
till arbetsplatsen spelar allt mindre roll i valet av bostadsort. Avgö-
rande är snarare bra bostadsförhållanden, goda kommunikationer, 
natursköna omgivningar och goda utbildningsmöjligheter.

– Då ligger valet av vår kommun bra till med närhet till hav 

och vatten, natursköna omgivningar och goda kommunikatio-
ner, säger Erland Björkman.

Tilltalande etableringsort
Som etableringsort anser han också att kommunen hävdar sig 
väl. Här finns byggbar mark, ett mycket bra näringslivsklimat, 
god kompetensförsörjning och tillgång till marknaden via stora 
kommunikationsleder. 

– Dessutom väger företagsledare i allt större utsträckning in 
livsmiljöperspektiv i valet av etableringsort, säger Erland Björk-
man.

Och intresset är stort för att etablera sig i kommunen. Ett 
30-tal företagare har långt framskridna planer på att starta verk-
samhet. Några av dem har nått så långt att de köpt mark. 

– Laholms kommun är en framtidskommun för såväl företa-
gare som boende, säger en optimistisk planeringschef.

Laholms kommun växer. Lite blygsamt under de 
första åren av det senaste decenniet, för att i slutet 
ta rejäl fart. Så målet, 25 000 invånare år 2025, 
nåddes redan i slutet av oktober 2017. 

Östra Nyby 
– Laholms nya 
stadsdel

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

Arbetet med detaljplanen har inletts och fortsätter under 2018. 
Går allt som på räls kan området börja bebyggas under 2019.

Associationen till räls är högst relevant i sammanhanget. Ge-
nom detta öppna jordbrukslandskap på 22 hektar passerade en 
gång tågen på Västkustbanan innan den gavs en västligare sträck-
ning. 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 får 
Östra Nyby ett mer varierat boende.

– Med flerbostadshus, friliggande villor, radhus och parhus 
uppnås såväl generationsboende som social integration i boendet, 
säger planarkitekt Cecilia Lindgard.

Uppdraget var också att skapa en stadsdel för en bred målgrupp 
där plånboken i mindre utsträckning skulle vara avgörande för bo-
endet. 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 gestaltningsförslag för området 
med en blandning av radhus, villor och flerbostadshus. Stor 
vikt har lagts på att ge området tilltalande identitet med många 
gröna lungor, ett centralt torg och en rejält tilltagen lekplats 
omgiven av en nyskapad park. Torget omsluts av hus på max 
fyra våningar med möjlighet för små verksamheter att etable-
ra sig i markplanet. Mitt i området placeras förskola medan 

skolgången för F-6 elever blir i den nya påbörjade skolan på 
Glänninge området. 

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

Exploatering i etapper
Området exploateras etappvis med start i norr. Samhällsbyggnads-
chef Charlotta Hansson uppger att kommunen ganska omgående 
börjar med läplantering för att ge mer liv åt det i dag platta jord-
brukslandskapet. 

– Östra Nyby har förutsättningar att bli en mycket attraktiv 
stadsdel i Laholm med varierande boendeformer och nära till 
mycket; två kilometer till järnvägsstationen och Folkhälsocentrum 
på gångavstånd. Ett framtida boende som säkerligen fäster mångas 
blickar på Laholm, säger hon.

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.

Ljus framtid. Med en starkt växande befolkning och stort intresse för nya företag att etablera sig, tecknar planeringschef Erland  
Björkman en ljus framtid för Laholms kommun. 
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Ny till Sverige  
och Laholm

– Med hjälp av denna service ökar möjlig-
heterna till att nå fler personer med vår infor-
mation. Det skapar en ingång till det svenska 
samhället och en bra start i kommunen, säger 
inkluderingsstrateg Anna-Maria Mårtensson. 

På mottagningen jobbar tre personer som 
bland annat informerar om Laholms kommun, 
vägleder nyanlända i det svenska samhällssyste-
met och bistår med praktisk hjälp kring olika 
ansökningar. Med tillgång till språkstöd på ak-
tuellt modersmål ges personlig hjälp. 

Mottagningen, som är öppen varje onsdag 
klockan 08.30-12.00, finns på Lärcentrum, 
Lantmannagatan 3 i Laholm.

Andra kanaler för integration är nätverk 
med civilsamhället och studieförbund. Svenska 
kyrkan har också en aktiv roll i denna strävan 
och har nyligen anställt en samordnare för att 
jobba med integration. I samma anda jobbar 
Röda korset, Lions, Rotary och Knäreds sam-
hällsförening.

Även andra grenar av föreningslivet skapar 
goda möjligheter för lokal etablering. Under 
otvungna former träffas människor med ge-
mensamma intressen oavsett språklig och kultu-
rell bakgrund. Kommunens föreningskonsulent 
hjälper bland till med att få människor att hitta 
sin förening. 

Sedan flera år finns dessutom föreningen ”La-
holm utan gränser” som ordnar en mängd aktivi-
teter för nyanlända och gamla kommuninvånare.

Språkvän
I Laholms kommun kan du också få eller bli 
en språkvän. Kommunen har tagit på sig rollen 
att bli något av brobyggare mellan personer som 
bott länge i kommunen och nyanlända. Intres-
serade skickar intresseanmälan till kommunen, 
som matchar ihop personer med liknande in-
tressen. Efter det första mötet bestämmer man 
själv hur man ska träffas, och vad man vill göra 
tillsammans.

Laholms kommun ingår även i det länsöver-
gripande projektet ”Integration Halland”, vars 
syfte är att förenkla nyanländas väg in på arbets-
marknaden. Projektet avslutas under 2018, var-
efter dess föreslag till arbetssätt implementeras 
lokalt. 

– Våra många nyanlända är en betydelsefull 
grupp för att trygga kompetensförsörjningen 
inom olika sektorer av arbetsmarknaden i kom-
munen. Vi arbetar redan idag i många led för 
att skapa goda förutsättningar för en välfunge-
rande matchning mot arbetsmarknaden och ser 
fram emot att utveckla detta ännu mer under 
2018, säger Anna-Maria Mårtensson. 

Sedan 2014 har Laholms kommun tagit emot cirka 300 nyanlända personer 
per år. Som en följd av detta har kommunen på olika sätt utvecklat sitt 
integrationsarbete bland annat via en öppen mottagning för asylsökande och 
nyanlända.

Mottagningsenheten. Tirtha Raj Rasaili, Veronica Hjelm, Husan Almalek och Helen Nilsson jobbar 
på mottagningsenheten i Laholm

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. Noga räknat finns det 38 offentliga 
konstverk utplacerade runt om i kommunen. 

Vid Hästtorget ligger Laholms teater, 
byggd 1913 och än i dag en aktiv arena för 
teater, konserter, 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 
tecknarateljé samt Laholms keramik museum.

Bibliotek och galleri
Biblioteken är välbesökta, uppskattade och 
prisade. Utöver den dagliga verksamheten 
arrangerar Stadsbiblioteket – inrymt i Stadshu-
set - bland annat författarkvällar och konserter 
för både barn och vuxna. Förutom välsorterade 
biblioteksfilialer finns även en modern bokbuss, 
som förser landsbygdens läshungriga själar med 
god litteratur. Vid entrén till Stadsbiblioteket 
huserar Stadshusgalleriet med utställningar 
inriktade på modern sydsvensk konst.

Kulturskolan
En viktig aktör i kommunens kulturliv är kultur-
skolan, som vänder sig till barn och ungdomar  
 

från förskoleklass upp till gymnasiet. Här kan 
de prova på olika aktiviteter och utveckla kre-
ativa 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 har 
sin verksamhet på Campus Laholm, har ett av 
landets bredaste utbud. Verksamheten omfat-
tar bild och form, film, animation, dans, tea-
ter, 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 simhall med tre bassänger, badlandskap 
för de minsta barnen, bubbelpool, friskvårds-
gym, fyra moderna solarier, två idrottshallar, 
gymnastiksal och kafeteria, På området finns 
också boulebanor, idrottsplats, multisportan-
läggning med konstgräs, parkourbana, skejt-
park, utegym och två padelbanor. Och känner 
man för en uppfriskande promenad är närlig-
gande ”Hälsans stig” ett utmärkt val.

Motionsslingor
I kommunen finns ett 10-tal markerade slingor 
och stigar. Ett av motionsspåren, Hökaslingorna 
i norra Mellbystrand, rankades nyligen som 
nummer 20 i landet av ett par killar som sprungit 
på slingor i Sveriges alla 290 kommuner. 

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 och isländskan Sigga Björg Sigurðardóttir i Laholm där de tillsam-
mans jobbade med ett projekt på Teckningsmuseet. 

– Då har vi även täckt in de minst befol-
kade delarna i kommunens ytterkanter, säger 
Laholms kommuns IT-chef Ove Bengtsson. 

På ett par års tid har det då grävts som aldrig 
förr i kommunen. I tätorter och på landsbyg-
den har grävmaskiner gått varma och projek-
törer och anläggningsarbetare närmast jobbat 
häcken av sig i byggandet av en helt ny infra-
struktur för framtida kommunikation. Det som 
tog gamla Televerket drygt 40 år i skapandet av 
ett heltäckande telefonnät, har nu ersatts med 
ett fibernät, byggt på rekordfart. 

– Det är sannerligen en enorm infrastruk-
tursatsning som gjorts i kommunen. Och det 
gläder mig extra mycket att alla, oavsett var de 
bor i kommunen, getts möjlighet att beställa 
fiber. Fiber på landsbygden är nämligen i hög-
sta grad en överlevnads- och tillväxtfråga, säger 
Ove Bengtsson.

Samarbetsavtal gav skjuts
Under 2017 försågs samtliga kommunens tät-
orter med fiber antingen via Svenska Stadsnät 
eller IP Only. Med det sistnämnda företaget 
slöt Region Halland under våren 2016 ett 
samarbetsavtal om fiberutbyggnad på den hall-
ändska landsbygden. I Laholms kommun ledde 
detta till en rejäl skjuts. Cirka 5 600 lands-
bygdshushåll erbjöds anslutning till en kostnad 
av 19 900 kronor, inklusive grävning till bosta-
den, indragning av fiber i huset och installation 
av mediakonverter. 

100 mil fiber
Sedan dess har det grävts oavbrutet. När samt-
liga projekt avslutats har cirka 100 mil fiber 
dragits på landsbygden i Laholms kommun. 
Därmed, resonerar IT-chefen, finns en bra 
grund att stå på för fortsatt tillväxt runt om i 
kommunen.

Heltäckande fibernät 
i kommunen
Laholms kommun blir först i länet med ett heltäckande fibernät. Senast den 
31 juli 2018 har alla områden tillgång till fiber.

100 mil fiber. I slutet av juli 2018 har Laholms kommun ett heltäckande fibernät efter närmare 
100 mils grävande runt om i kommunen.

– Att jobba på distans blir ju allt vanligare. 
Äger man ett fritidshus kan vistelsen förlängas 
över fler dagar med möjlighet att ta jobbet med 
sig med samma tillgång till nätet som på en 
arbetsplats. För bygdens affärer kan det i sin tur 
generera ökad omsättning. 

Störningar minimeras
Fiber till hushållen ger också en stabil och 
säker kommunikationslösning. Åsknedslag och 
andra störningar som förekommer på telenätet 

förvinner med fibern. Dessutom är IT-chefen 
övertygad om att bred tillgång till fiber leder 
till allt fler digitala tjänster. Med hjälp av appar 
kan exempelvis många sysslor i hemmet styras 
innan man kommer hem. 

– Vem vet, fredagssteken kan kanske vara 
tillagad när man kliver innanför dörren.

Med fullt utbyggt fibernätet ser han också 
nya möjligheter till installation av hjälpmedel 
för människor på ålderns höst. 
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Hitta smultronställen i Laholm

Vår destinationssajt www.visitlaholm.se ger tips 
och information blandat med flygbilder från 
stora delar av kommunen. På ett överskådligt 
sätt presenteras kommunens olika besöksmål, 
aktiviteter, restauranger och boenden. Gå också 
in på kommunens webbplats, www.laholm.se, 
och håll dig informerad 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 tillåtet att parkera 
bilen på vissa platser. På den långa plagen hittar 
du också ett område med hundbad. Under vår- 
och sommarmånaderna anordnas även strand-
aktiviteter som exempelvis yoga, konserter, 
allsång, picknick och bastukvällar. 

Fartfyllda äventyr
Fartfyllda upplevelser erbjuds såväl vid kusten 
som inåt landet. Sommartid är vind- och kite-
surfning 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 öst-
erut, 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 laxfiskevat-
ten och drar till sig sportfiskare långt utanför 
nationsgränsen. Spinnfisket dominerar, men 
det finns även sträckor lämpade för flugfiske. 

Meterlånga 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 som exempelvis viltbutiker, gårdsbagerier, 
slottsmejeri med osttillverkning och spettkaks-
bageri. Till skaran hör även ekologiska gårds-
butiker med utbud efter säsong. Trevliga inred-
ningsbutiker 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 under-
bara naturområden, bland annat i Hjörnered 
och vid mynningen i havet – Lagaoset.

I början av 1900-talet började ån exploateras 
för elproduktion. De fem första verken byggdes 
inom nuvarande Laholms kommuns gränser. 
Här ligger också åns ojämförligt största verk 
Karsefors, störst även i södra Sverige. 

Intill det pampiga kraftverket i Laholm finns 
ett besökscenter, där man kan lära dig mer om 
vattenkraft och den fiskodling som Statkraft 
bedriver på platsen. Sommartid erbjuder Lagan 
ytterligare en attraktion – ångbåtsturer från stan 
ut till Lagans mynning, ibland med den säll-
synta kungsfiskaren flygande utmed stränderna.

 
Naturen från cykelsadeln
Ett härligt sätt att uppleva naturen på nära håll 
är från cykelsadeln. Det kan du exempelvis göra 
längs Kattegattleden – Sveriges första natio-
nella turistcykelled – eller Cykelspåret som går 
genom inlandet. 

Att styra turen mot Hallandsås, är ett annat 

tips. Förvisso tar åssluttningen på krafterna, 
men belöningen är mödan värd – en hänfö-
rande utsikt över Laholmsslätten. Med dessa 
och andra kortare 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 38 offentliga konstverk 
även Nordens enda museum för teckningskonst 
– Teckningsmuseet. Konsthallen 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. Den som vill prova på hantverket kan 
anmäla sig till keramikkurserna som anordnas 
i Gamla krukmakeriet i Gamleby.

Cykelleder. Allt fler väljer cykeln för att uppleva kommunen. Här finns såväl regionala som lokala leder.

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

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

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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Peter Larsson, nytillträdd näringslivschef i Laholms kommun, 
framhåller hur väl förspänt kommunen har det i fråga om kom-
munikationer och geografiskt läge. Samtidigt understryker han 
att kommunen ligger riktigt bra till när det gäller näringslivsser-
vice samt det stöd som ges till såväl etablerade företag i kommu-
nen som till dem som går i etableringstankar.

– I Laholms kommun finns alla möjligheter till att växa och 
utvecklas. Även om förutsättningarna rent logistikmässigt inte är 
desamma som i Göteborg eller Stockholm, så kan vi konkurrera 
med attraktiva etableringslägen och goda kommunikationer. Så 
idag, när allt fler värdesätter smidiga flöden, är Laholms kom-
mun definitivt ett starkt alternativ, säger Peter Larsson.

Inom kommande tre år förutspår han ett 40-tal nya företagse-
tableringar. 

 
Tror på samverkan
Att Laholms kommun lockar med Sveriges längsta sandstrand 
och goda kommunikationer, bidrar säkerligen till nuvarande 
starka befolkningsökning och att företag etablerar sig här. Men 
det finns också andra faktorer som talar för kommunen, poäng-
terar näringslivschefen.

I Laholm tror 
vi på läget
Du har valt att flytta till Laholm, det gör också 
många företag. För kommunen talar inte minst 
vårt strategiska läge; E 6:an passerar kommunen, 
E 4:an nås på mindre än en halvtimme, vi har 
en järnvägsstation på Västkustbanan och två 
flygplatser, Halmstad och Ängelholm, inom en 
halvtimmes bilfärd

Ny näringslivschef. Som nytillträdd näringslivschef ser Peter Larsson Laholms kommuns många fördelar för företagsetablering, inte minst 
det geografiska läget med utmärkta kommunikationer.

– Kommunen har en stark ambition och lång tradition av att 
driva företagsfrågor tillsammans med näringslivet. Denna sam-
verkan har varit framgångsrik. En speciell kultur har byggts upp, 
vilken involverar allt från kommunal service till enskilt företa-
gande. Och här finns en positiv inställning till företagande, som 
är högst påtaglig för alla som kommer i kontakt med kommu-

nen. Tillsammans med det fördelaktiga läget blir det en oslagbar 
kombination.

Konkret tar det sig uttryck genom de många förfrågningar 
som ställs till kommunen om mark- och bygglov, expansioner 
och nyetableringar. 

Välkommen till oss 
på SweDecor.se! 

Vi har ett brett utbud av inredningsdetaljer 
som hjälper dig att sätta guldkant på 

ditt hem.

www.swedecor.se

Decor
sw

e se

20%
på ditt första köp 

hos oss. 
Ange koden 
”nyinflyttad”.

Följ oss gärna på 
Facebook och Instagram 
för fler erbjudanden och 

nyheter.
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Ny mötesplats  
- aktivitetshus på Campus Laholm

Utbudet av olika idrotts- och fritidsaktiviteter är 
stort. För vad sägs om följande: parkour, skate, 
vindsurfning, golf, ridning, fiske, skidor på läng-
den och utför, vandring, kanotning, rodel, bad i 
hav, insjö eller simhall och go-kart. Många lockas  
också till kommunens kulturskola med bland 
annat teater, musik, film och drama. Är musik 
huvudintresset hjälper studieförbund till att driva 
rockskolor och bistår med att starta egna band.

Aktivitetshus
En mötesplats för unga är kommunens fritids-
gårdar i Veinge och Skummeslövsstrand. Här 
ordnas exempelvis kurser i hälsa, LAN-samman-
komster, 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. 

I september 2017 öppnades en ny mötes-
plats, ett aktivitetshus på området Campus La-
holm. Under flera år har ungdomar engagerat sig 
i utformningen av lokalerna och inte minst dess 
innehåll. Huset ska fyllas med kultur, musik, 
fysiska aktiviteter, dataspel, matlagning och en 
massa andra verksamheter som också utformas 
av ungdomarna. Det kan exempelvis handla om 
att spela in musik, använda närliggande Black 
box eller delta i poetry slam. Huset styrs av unga 

som tillsammans med fritidsledarna bollar idéer 
som fyller huset och dess omgivning med akti-
viteter. 

Hjörneredsläger
En gång i månaden under läsåret fixar ungdomar 
och fritidsledare diskon på Lagagården i Laholm 
för årskurs 4-7. 

Under sommaren lockas många till de po-
pulära Hjörneredslägren - cirka sex kilometer 
öster om Ysby - för mellanstadieelever. Ett brett 
sommarprogram finns för unga mellan 10 och 
20 år, där de bland annat kan delta i sylan, titta 
på utom husbio, springa nattlopp, klättra, åka go-
cart eller prova på boxning. 

Sportsommar – ett samarbete mellan La-
holms kommun, Hallands idrottsförbund, SISU 
och föreningar i kommunen - riktar sig till sam-
ma åldersgrupp. På dagtid kan intresserade testa 
olika idrotter.

Kommunalt bidrag
Då och då väcks också förslag till aktiviteter ut-
anför ordinarie program. Idéer som i Laholm 
inte behöver stupa på grund av pengabrist. Här 
finns ett kommunalt bidrag på maximalt 7 000 
kronor, som ungdomarna kan söka för olika ak-
tiviteter. Pengar har bland annat gått till musik-
band, dansgrupper, studieresor och festivaler.

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

Ny mötesplats. Under hösten 2017 öppnades ett aktivitetshus på Campus Laholm. Tillsammans 
med fritidsledarna formar ungdomar dess verksamhet. 

Som ung i Laholms kommun finns det en hel del att göra. Föreningarna är 
många liksom mötesplatserna. Det senaste tillskottet är ett aktivitetshus på 
området Campus Laholm.  

Ungas 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 
berör dem och deras livssituation. Sedan flera 
år finns ett ungdomsforum med representanter 
från högstadieskolorna och gymnasiet. En gång i 
månaden samlas ungdomarna för att träffa poli-
tiker och diskutera aktuella frågor. 

Varje höst anordnas läger för elevråden, där 
de lär sig mer om elevdemokrati och ungdomsin-
flytande. Ungdomsforum arbetar med stora och 
små frågor. 

Aktivitetshuset och lokala byggplaner är ex-
empel på frågor som ungdomar haft inflytande 
över liksom arbetsmiljöfrågor i skolan och byg-
get av parkourbanan vid Folkhälsocentrum i 
Laholm.

IKEA®
 
Hotell

Äkta småländsk lyx
Passa på att skämma bort er 
med en riktigt mysig vistelse 
på IKEA Hotell. Två personer i 
Grand Lit rum inkl. frukost och 
2-rätters middag (exkl. dryck).

Vi finns på IKEAgatan 1 i Älmhult. Tel. 0476-64 11 00.
Öppettider och giltighetstid – www.IKEAhotell.se

IKEA FAMILY PRIS

Ord pris 2 095 kr/natt

995 kr/natt

©
 I

nt
er

 I
K

E
A
 S

ys
te

m
s 

B
.V

. 
20

17

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 strä-
van att växa.   

– Det absolut bästa receptet för att uppnå 
detta är satsningar på barn och ungdomar, 
understryker barn- och ungdomsnämndens 
ordförande Maria Bronelius (C). 

Kontinuerlig kompetensutveckling
Inom verksamheten arbetas det regelbundet med 
att förbättra och utveckla kommunens försko-
lor och skolor. Den kompetensutveckling som 
kontinuerligt erbjuds all personal är en viktig 
del i detta. Det har exempelvis handlat om IKT 
(information och kommunikationsteknik), där 

digitala verktyg ska bli en naturlig del i försko-
lans och skolans undervisning. Även andra breda 
satsningar har initierats. I förskolan har det bland 
annat handlat om att stärka relationsskapandet, 
och i skolan om att skapa möjligheter till erfaren-
hetsutbyten med andra skolor i länet.  

Fler förskoleplatser
Hösten 2017 öppnades en ny förskola i Allarp i 
södra Skummeslövsstrand, den del av kommu-
nen där tillväxten är som störst just nu. Nybyg-
get är också ett led i att möta efterfrågan på fler 
förskoleplatser. Under de senaste åren har näm-
ligen efterfrågan ökat i större utsträckning än 

förväntat, vilket genererat ett långsiktigt arbete 
för att möta behovet. Inom en snar framtid pla-
neras ytterligare två nya förskolor i kommunen 
samt utbyggnad av befintlig förskola. 

– Bra förskolor 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 
barnomsorgsplats när man funderar på att 
flytta, vänds blickarna till närbelägna kommu-
ner, säger Maria Bronelius.

Sedan ett par år erbjuder kommunen även 
omsorg på kvällar, nätter och helger. Så kall-
lat ”nattis” finns på Söderlägets förskola i L:a 

Tjärby, strax norr om Laholm. Denna service är 
ytterligare en pusselbit i kommunens tillväxtmål.  

Två nya skolor i Laholm
Just nu pågår arbetet med en ny F-6 skola med 
idrottshall på Glänningeområdet i Laholm. 
Byggnaden sticker ut så till vida att den byggs 
enligt normerna för ett passivhus. Skolan, som 
byggs för cirka 450 elever, skapar utrymme för 
den planerade tillväxten i centralorten. Om allt 
klaffar är den klar hösten 2019. 

Dessutom har förstudie påbörjats av en ny 
7-9 skola i Laholm, vilken ska ersätta nuvarande 
högstadieskola, Lagaholmsskolan.

Passivhus. Den nya F-6-skolan i Laholm, med planerad inflyttning hösten 2019, 
byggs enligt normerna för ett passivhus. 

Ny förskola. I Allarp i södra Skummeslövsstrand öppnades under hösten 2017 en ny förskola med fyra avdelningar. 
När Sofie Johansson plockar fram programmeringsspelet är barnen snabbt på plats runt bordet. 

Laholms kommun rustar sig för framtiden genom stora investeringar i förskolor och skolor, det renoveras och 
byggs nytt. Samtidigt prövas nya arbetssätt för kontinuerlig utveckling av verksamheten.  

Som grädde på moset bedrivs dessutom verksamheten till en av lan-
dets lägsta kostnader, 567 000 kronor per brukare. Endast tre kom-
muner i landet gör det billigare.

– Placeringen vittnar om att vi bedriver en mycket bra och upp-
skattad verksamhet, säger avdelningschef Jennie Andersson.

Sju år i rad har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsam-
mans med Socialstyrelsen sammanställt den gemensamma rapporten, 
vilken bygger på nationell statistik och andra uppgifter. Här jämförs 
vården och omsorgen på lokal och regional nivå. 

Rapporten redovisar mått på 30 indikatorer, hälften av dem med 
kommunen som huvudman. På sex av tio mått tillhör Laholms kom-
mun de 25 procent bästa i landet.

Tredje bäst i landet
Åtskilliga undersökningar visar att många gamla på äldreboende kän-
ner sig ensamma. Så inte i Laholms kommun. Här ordnas många 
gemensamma aktiviteter samtidigt som verksamheten tillgodosett 
mer egentid för brukarna med personalen.

– Vi har satsat en hel del på detta under senare år. Att vi nu är tredje 
bäst i landet inom området är verkligen roligt, säger Jennie Andersson.

Nöjda brukare i  
hemtjänst och  
särskilt boende
Vården och omsorgen om personer över 65 år med 
hemtjänst eller äldreboende har under flera år hållit en 
mycket hög kvalitet i Laholms kommun. I den senaste 
sammanställningen av ”Öppna jämförelser – vård och 
omsorg om äldre” hamnade kommunen på 33:e plats i 
brukarnas helhetsbedömning av sitt äldreboende. 

Bestämmer själva över timmarna
Socialtjänsten har också uppmärksammats för sin frimodighet 
att låta funktionshindrade själva bestämma över hur många 
timmars ledsagarservice de vill ha. Ett radikalt avsteg från 
tidigare system med administrativa beslut om tilldelning av 
timmar. Och inte påverkades kostnaden nämnvärt. Några fler 
timmar togs ut, men i gengäld minskade de administrativa 
utgifterna. Efter förändringen har flera kommuner hört av sig 
för att få veta mer om ”Laholmsmodellen”. I Upplands Väsby 
bestämde man sig för att införa den.

För att stärka och stödja funktionshindrades vardag finns 
sedan hösten 2017 även en lots för barn och vuxna med funk-
tionsnedsättning. Till lotsen kan även anhöriga, närstående 
eller företrädare vända sig.

Förebyggande insatser
Nöjda brukare i kommunens äldreboende och ikullkastande 
av gamla normer för ledsagarservice är två exempel på hur 
viktigt det är att satsa på förebyggande arbete för att förhin-
dra ohälsa, hot och våld, ensamhet och isolering. Att jobba 
förebyggande går också som en röd tråd i socialtjänstens hela 
verksamhet. 

Ett annat exempel är Familjecentralen. Under samma tak 
finns mödravård, barnhälsovård, öppen förskola, kurator, psy-
kolog och faderskapshandläggare. Som nyinflyttad är Familje-
centralens öppna förskola en bra plats för barn och vuxna att 
lära känna varandra och träffa nya kompisar och vänner. 

Föräldrastödet ”Föräldrar emellan”, som drivs tillsammans 
med Region Halland, tar också fasta på förebyggande insatser. 
Med föreläsningar och gruppsamtal stärks föräldrarna i sin roll. 

Trivs på äldreboenden. På ålderns höst känner sig många ensamma. En känsla som förhållandevis få på Laholms kommuns äldrebo-
enden ger uttryck för. Tvärtom. Trivseln rankas som den tredje bästa i landet. 
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Gymnasieskola 
på topp

Det framgår av rapporten ”Öppna jämförelser – gymnasieskolan 2017” som 
årligen sammanställs av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Att skolan lyckats få så många att ta examen inom fyra år beror främst på två 
faktorer, förklarar avdelningschef Ingela Månsson.

– Redan i årskurs ett fångar skolan elever som bedöms få svårt att klara sina 
studier på tre år. Individuella åtgärder sätts då in för att de ska gå ut med examen 
på fyra. Dessutom jobbar vi systematiskt med det kommunala uppföljningsan-
svaret och lyckas därigenom få tillbaka ungdomar till utbildning.

Osbecksmodellen
Under flera år har skolan jobbat efter den så kallade Osbecksmodellen. En slags 
trestegsraket där skolan, kommunen och näringslivet gått samman om ett ge-
mensamt erbjudande till eleverna med praktik, feriejobb och sommarjobb. Mo-
dellen har rönt stor uppmärksamhet med besök från flera kommuner och till 
och med nått regeringsnivå. Den bärande tanken är att förbereda eleverna för 
yrkeslivet och göra dem så anställningsbara som möjligt.

Utmärkande för gymnasieskolan är också dess satsning på Ung företagsam-
het. Elevernas stimuleras till att driva egna företag, som en del i skolarbetet. 
Och satsningen har gett eko. Många av skolans UF-företag har utmärkt sig på 
regional- och nationell nivå.

Skolan har tolv nationella program samt lärlingsutbildning och lärlingsan-
ställning. Som tillval till programmen finns fem profiler, öppna för alla oavsett 
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 vuxna 
från mer än 50 nationer, vilket ger ett tydligt 
internationellt perspektiv på verksamheten.

Campus Laholm är det samlade begreppet 
för området som omfattar Folkhälsocentrum, 
Lagaholmsskolan och Osbecksgymnasiet. 
De två förstnämnda verksamhetsformerna är 
intakta medan den senare genomgått en full-
ständig förvandling. Från en gymnasieskola 
för ungdomar till en plats som rymmer ung-
domsgymnasium, vuxenutbildning, studie- och 
yrkesvägledning, kulturskola, näringslivsenhet 
och inkubatorverksamhet för nyföretagande 
inom tillverknings- och tjänstesektorn. 

Satsning på teknik
Sista etappen av ombyggnaden blev klar under 
sensommaren 2017, och omfattade nya lokaler 

för de tekniska yrkesför-
beredande programmen, 
ett laboratorium för 
fysiska produkter fram-
ställda med 3D-teknik, 
rum för att stimulera 
teknikintresset hos barn och 
ungdomar och en så kallad Black box med 
110 sittplatser avsedd för teaterverksamhet och 
föreställningar. Som grädde på moset skapades 
också ett aktivitetshus. 

Blick mot Europa
När Ulf Mattsson blickar framåt hoppas han 
att satsningen kommer att förse näringslivet 
med efterfrågad kompetensutveckling, även på 
högskolenivå. 

– Vi ska också jobba vidare med att stärka 
de studerandes anställningsbarhet med blicken 
vänd mot Europa, samt utveckla våra europe-
iska kontaktnät och göra Campus Laholm till 
en aktiv del av Europa. 

Campus Laholm – en internationell mötesplats präglad av nyfiken-
het, innovation och tolerans. Den bilden förmedlar verksamhetschef 
Ulf Mattsson när han beskriver verksamheten och dess utveckling. 

Drygt åtta av tio elever på Osbecksgymnasiet i Laholm - inklu-
sive introduktionsprogrammet  - klarar sin examen inom fyra år. 
Ett resultat som placerar skolan på 13:e plats i landet.

Populär skola. Osbecksgymnasiet i Laholm har blivit allt populärare. Nu går här 520 elever på ungdomsgymnasiet 
och 260 elever på vuxenutbildningen.

Mångas arbetsplats. Alla dessa verk-
samheter ryms på Campus Laholm, som 

invigdes officiellt i september 2017. 
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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 2016/2017 hade kommunen 24 664 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 6 700 bor på landsbygden och resterande 
fördelas på övriga 13 tätorter. Nedan redovisas tätorternas och 
landsbygdens invånarantal samt förändring mellan december 
2006 och december 2016.

Område 2006 2016 Förändring Förändring %
Laholm 5 887 6 643 756 12,8
Lilla Tjärby 905 918 13 1,4
Mellbystrand 1 904 2 343 439 23,1
Våxtorp 981 1 019 38 3,9
Hasslöv 237 249 12 5,1
Skottorp 455 520 65 14,3
Skummeslövsstr 949 1 235 286 30,1
Hishult 355 337 -18 -5,1
Ränneslöv 459 444 -15 -3,3
Vallberga 667 654 -13 -1,9
Ysby 285 281 -4 -1,4
Knäred 1 163 1 230 67 5,8
Genevad 608 599 -9 -1,5
Veinge 1 187 1 300 113 9,5
Glesbygd 7 083 6 869 -214 -3,0
Summa 23 148 24 664 1 516 6,5

Befolkningens åldersfördelning
Tabellen visar procentuell åldersfördelning jämfört med riket och 
länet. (Siffrorna avser förhållandet 2016)

Ålder Riket Länet Kommunen
0 1,2 1,1 1,2
1-5 6,0 5,9 5,4
6 1,2 1,3 1,1
7-12 7,0 7,4 6,8
13-15 3,3 3,5 3,4
16-18 3,2 3,3 3,3
19-64 58,4 56,1 54,2
65-79 14,7 15,9 18,4
80- 5,1 5,6 6,1

Näringsliv och sysselsättning
Jord- och skogsbruk 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. I 
tabellen redovisas procentuell fördelning av arbetsplatserna inom 
olika branscher.

Näringsgren Riket Länet Kommunen
Jord- och skogsbruk, fiske 2,1 2,7 6,7
Tillverkning och utvinning 11,8 12,8 16,4
Energiförsörjning, miljöverksamhet 1,0 2,0 1,3
Byggverksamhet 7,0 7,9 8,6
Handel 12,1 15,0 13,7
Transport och magasinering 4,9 4,7 5,5
Hotell och restaurang 3,5 3,4 2,8
Information och kommunikation 3,8 2,1 0,8
Finans- och försäkringsverksamhet 2,0 1,4 1,1
Fastighetsverksamhet 1,6 1,7 1,6
Företagstjänster 11,7 9,7 6,3
Offentlig förvaltning och försvar 5,8 4,7 3,4
Utbildning 10,5 10,4 10,1
Vård och omsorg; sociala tjänster 16,6 16,0 15,7
Kulturella och personliga tjänster m.m. 4,4 4,0 3,6
Okänd verksamhet 1,1 1,4 2,4

Laholms kommun har även 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. 4 478 pendlar till arbetsplatser utanför kommun-
gränsen och 1 801 pendlar till kommunen. Det ger en netto-
utpendling på 2 677 personer.

Kommunikationer
Laholms kommun har ett vittförgrenat nät av kommunikations-
leder. E 6 och Västkustbanan skär genom kommunens västligaste 
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, dri-
ver Hallandskommunerna tillsammans med övriga länstrafikbolag 
i Sydsverige tågtrafiken på Västkustbanan. På vardagar går tåg 
varje timme såväl mot Köpenhamn som Göteborg från Laholms 
järnvägsstation. 

Öresundstågen trafikerar sträckan Göteborg – Halmstad – 
Malmö – Köpenhamn med uppehåll i Laholm. Pågatågen, som 
trafikerar sträckan Halmstad – Ängelholm – Helsingborg, stannar 
också i Laholm.

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:
223 Laholm - Ahla - Skogaby - Knäred
224 Busstationen - järnvägsstationen
225 Laholm - Mellbystrand - Skummeslöv - Båstad station
226 Laholm - Skottorp - Båstad (+ anslutning Skottorp - Hasslöv)
227 Laholm - Ränneslöv - Våxtorp
228 Laholm - Ysby - Hishult
320 Laholm - Halmstad (snabbuss)
323 Laholm - Veinge by - Halmstad 
324 Laholm - Veinge - Halmstad 
325 Markaryd – Knäred - Veinge - Halmstad 

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 2016 
för att driva samtliga verksamheter. Nettokostnad är bruttokost-
nad minus intäkter i form av avgifter och taxor.

 Miljoner kr Procent
Förskola 142,0 11,6
Grundskola 283,6 23,2
Gymnasieskola, Vux 106,4 8,7
Individ- och familjeomsorg 68,6 5,6
Teknisk verksamhet 51,7 4,2
Äldreomsorg 290,1 23,7
Funktionshindrade 110,1 9,0
Kultur och fritid 45,1 3,7
Övrigt 125,5 10,3
Summa 1 223,1 100

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

Finansiering av kommunens verksamheter
• Kommunalskatt 57 procent
• Utjämningsbidrag 20 procent
• Riktade statsbidrag 10 procent
• Avgifter, hyror 8 procent
• Övrigt 5 procent

Mandatperioden 2015-2018   Antal mandat
Moderata samlingspartiet (M) 7
Centerpartiet (C) 7
Liberalerna (L) 1
Kristdemokraterna (KD) 2
Socialdemokraterna (S) 10
Vänsterpartiet (V) 1
Miljöpartiet (MP) 3
Sverigedemokraterna (SD) 5
Laholmspartiet (LAP) 1
Pensionärspartiet (SPI) 2

Två ledamöter i (M) har lämnat sitt parti sedan valet 2014. 
De sitter kvar i fullmäktige utan partibeteckning. 

Även den som 
är rädd vill göra 

sin röst hörd.

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr,
eller gåva. Pg 90 15 04-1
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VÄLKOMMEN TILL VÅRDCENTRALEN CENTRUM LAHOLM!
 Vi hjälper dig med din hälsa och vård. 

Från bvc och vårdcentralens självklara utbud,  
till hälsotjänster såsom livsstilssamtal och kostråd.

VÄLKOMMEN ATT LISTA DIG HOS OSS REDAN IDAG!
 

NYINFLYTTAD? 
Ibland blir man sjuk – även i Laholm...

Vårdcentralen Centrum Laholm 
Hasselgränd, Laholm   

Tfn: 0430-157 00   www.regionhalland.se/vccentrum

Du listar dig enklast via internet. Logga in på www.1177.se/halland

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

Har ni gäster?
Låt de bo hos oss  

- 19 moderna rum i centrum.
www.laholmsvandrarhem.se

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

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

Ekologisk mat 
främjar din hälsa 
och allas klimat

Var med och 
påverka 

www.mp.se/laholm

V i Laholm
Vi finns för dig 

- ännu bättre med dig

Kontakt: Ordförande Lennart
Johansson. Tel 076-8114180
elbilslennart@outlook.com

En aktiv röst
www.amnesty.se

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

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

Läs mer på www.snf.se

*  Färgglada höstlövUpptäck. 
Upplev. 

Utforska.

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

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

Läs mer på www.snf.se

*  Färgglada höstlövUpptäck. 
Upplev. 

Utforska.

*

Välkommen 
till Laholm
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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


