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Nyinflyttad.
Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.
Ansvarig utgivare: Alexander Eriksen.
Annonsavd.: Camilla Grener.
Adress: Box 55157, 501 14 Borås.
Telefon: 010-160 09 00.  
E-post: info@storstadspress.se     
Hemsida: www.storstadspress.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 sammanhängande sandstrand, 
12 kilometer lång – i öster och norr skog och 
insjöar som lockar till promenader 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. Med strand-
värdar under högsäsongen har vi bidragit till att 
öka tryggheten och servicen. Och nu har vi en 
sprillans ny drygt 100 meter lång badbrygga i 
Skummeslövsstrand. 

Lagan - södra Sveriges största vattendrag – 
rinner genom kommunen med många härliga 
naturupplevelser, inte minst i det välskötta 
Hjörneredsområdet. Lagan är också rätt plats 

om du är sugen på att paddla, och är du sport-
fiskare kan du fiska lax mitt i stan.

Vår historia är rik. Laholm är Hallands 
äldsta stad och nämns i skrift redan på 1200-
talet. Då var namnet Lagaholm med koppling 
till en sedan länge raserad fästning. På 1500- 
och 1600-talen avlöste krigen varandra. Ett av 
krigen slutade med Freden i Knäred 1613. En 
attraktiv ort i kommunens inland vilken inom 
några år, tillsammans med Veinge, får tågstopp 
med timförbindelse till Halmstad och Hässle-
holm på Markarydsbanan.

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 Nordens enda 
teckningsmuseum, dessutom en arkitektoniskt 
intressant byggnad, beläget vid Hästtorget i 
Laholm. Under samma tak ligger turistbyrån, 
som ger fler tips om våra många pärlor.

Kommunen har ett strategiskt bra läge med 

två flygplatser, Halmstad och Ängelholm, inom 
trettio minuters bilresa. Med tåg på Västkust-
banan eller med bil på E 6, väg 15 eller väg 24 
är det lätt att arbetspendla till närliggande orter. 
Storstadsupplevelser i Göteborg, Malmö och 
Köpenhamn ligger också inom bekvämt räckhåll.

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 välkommen 
att vara med, för du behövs. 

Du är också en viktig kugge i vår gemen-
samma ambition att skapa en kommun med 
bra livskvalitet och hållbar utveckling. I denna 

strävan är vi en del av en större global helhet. 
För liksom andra kommuner jobbar vi aktivt 
med de globala målen i Agenda 2030. 

Tänk också på att kommunen är till för dig 
och inte tvärtom. Som företagare eller privat-
person är du alltid välkommen att kontakta oss. 

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. 

Än en gång, varmt välkommen till oss i 
Laholms kommun.

Erling Cronqvist (C)
kommunstyrelsens ordförande 

Danskaste staden

Och visst kan man associera till idylliska danska 
städer när man flanerar i de slingrande gränderna 
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 förändringarnas tidevarv.

Att Laholm är en sällsynt skimrande små-
stadspärla framhålls titt som tätt av turister och 
besökare.

Men vår kommun erbjuder mycket mer än 
det härliga nav själva centralorten utgör. Här 
finns bland annat en av Sveriges största badbal-

jor, 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 ytterligare 
ett plus.

I kommunen finns gott om sevärdheter. Låt 
mig nämna några attraktiva exempel: Tecknings-
museet i Laholm (Nordens enda), Bollaltebygget 
i Knäred (kringbyggd 1700-talsgård) och Konst-
hallen 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.

Som nyinflyttad har du fått tidningen 
med posten, dina adressuppgifter har vi 
hämtat från SPAR. Vill du veta hur vi 
hanterar dina personuppgifter hittar du 
denna information i vår integritetspolicy 
som finns på  
www.storstadspress.se/dataskydd

Nyinflyttad är resultatet av ett samarbete mellan Laholms kommun och Storstadspress AB.
Text: Respektive verksamhet/Lars Ingemarson.
Framsida: Sommartid är den 12 kilometer långa sandstranden en oas för sol och bad. Foto: Lars Ingemarson
Bilder: Christel Lind, Lars Ingemarson, Bo Bjelvenstedt och Dag Gustavsson. 

Nyinflyttad distribueras veckovis till samtliga nyinflyttade i Laholms kommun över 
16 år, under perioden december 2019 – december 2020.

Grafisk form: Malin Hamberg, Tidningshuset Storstadspress AB.
Tryck: MittMedia Print. Papper: Miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 1400.
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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 ansök-
ningar. Du behöver inte boka tid, det är bara 
att komma in. Brev, telefon och e-post är andra 
vägar du kan använda för att kontakta oss.  

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. 

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

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. 
Hamnar du exempelvis i en tvist eller i en oönskad 
avtalsbindning efter ett köp, kan det också var bra 
att känna till sina rättigheter. Du sparar också 
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
E-post: medborgarservice@laholm.se
 

Öppettider:
september–maj
måndag-onsdag: kl 07.45-17.00
torsdag:     kl 07.45-17.30
fredag: kl 07.45-17.00

juni–augusti
måndag-onsdag: kl 07.45-17.00
torsdag: kl 07.45-17.30
fredag kl 07.45-15.00

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. 

Bredband 
telefoni

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 fören-
ingar guidade upptäcktsfärder, ofta förlagda 
till någon av kommunens 38 naturreservat. 
Det kan exempelvis handla om vandringar på 
stranden, att lära känna fågelläten eller gå på 
mossexkursion. 

Reservaten kan indelas i tre dominerande 
naturtyper: sandiga hedmarker i kust och 
inland, 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 sevärt 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 nyut-
slagna bokskogars skira ljus.

 
Sandmarker i kust och inland
Det mäktiga hedlandskapet i inlandet lyser 
gyllengult under försommaren när ginsten, 
Hallands landskapsblomma, slagit ut. Några 
månader senare skiftar hedarna till lila av den 
rikliga ljungblomningen. Styr då turen till den 
mäktiga 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 arrange-
rar Knäreds forskarring och hembygdsförening 

gårdsguidning och andra program på den rofyllda 
inner gården. Vid kvarnen i Knäred kan man upp-
leva Krokåns oreglerade fall via en hängbro som 
är en del av en funktionsanpassad naturslinga. 

Dynlandskapen vid kusten är förstås också 
populära friluftsområden med vältrampade sti-
gar. Intresset förväntas öka än mer nu när sand-
hedarna röjts, vilket lett till att undanträngd 
flora och fauna återskapats. 

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 knäp-
pande. 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. 

med nyaste tekniken i 
en miljö som andas 

historia.

Se de senaste filmerna

www.laganbio.se

4K - 3D - 7.1 Ljud
Se akuellt program på hemsidan

Hästtorget 7, Laholm.  Tfn  010 - 199 86 01

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

halmstad@veteranpoolen.se • 0430-77 99 97

NYINFLYTTAD? 
GRATTIS! 
NU FIXAR VI RESTEN
- Låt våra erfarna veteraner göra ditt nya 
hem precis så fint som som du tänkt dig. 
• Måla, tapetsera
• Bygga om
• Montera möbler

• Köra skräp
• Städa
• Röja i trädgården

RUT & RO
T

Välkommen 
till Laholm
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Stort miljökliv med 
ny avfallshantering

Det är också Laholms kommuns ambition att 
alla hjälps åt med att förebygga, minska, återan-
vända och återvinna avfall.  

– Ökad återvinning ger förutsättningar för 
att bättre ta tillvara våra resurser, såväl råvaror 
som energi, säger avfallsingenjör Eva Arons-
son, och knyter an till kommunens arbete med 
Agenda 2030 och mål 12 om hållbar konsum-
tion och produktion. 

Ett slående exempel är framställning av alu-
minium. Med återvunnet aluminiummaterial 
kan tillförseln av energi minska med så mycket 
som 95 procent.

I det kärl som töms var fjortonde dag läggs 
matavfall i särskilda papperspåsar. I samma 
kärl finns fack för restavfall, färgat glas och 
tidningar. I det andra kärlet - med tömning en 
gång i månaden - finns fack för förpackningar 
av plast, papper, metall och ofärgat glas. 

Alla förpackningar och tidningar går till 
återvinning. Matavfallet blir biogas där rest-
produkten används som gödning på åkermark. 
Restavfallet går till förbränning för el- och fjärr-
värmeproduktion.

Med det nya avfallssystemet minskar också 
transporterna. Tidigare körde varje sopbil till 
Halmstad. Nu kör de till omlastningsstationen 
vid Ahla återvinningscentral. Här samlas det 
återvunna materialet och lastas om för vidare 
transport på större fordon.

För villa- och fritidshushållen är fördelarna 
många med det nya systemet.

– Man sparar tid och bränsle, slipper åka 
till återvinningsstationerna och kommer ifrån 
mellanlagring av förpackningar inomhus. Och 
generellt sett är miljövinsten stor, mängden 
material som kan återvinnas ökar rejält och blir 
mer välsorterat med källsortering vid bostaden. 
Det blir helt enkelt lättare att göra rätt, säger 
Eva Aronsson.

Farligt avfall hör däremot inte hemma i de 
båda kärlen. På olika platser i kommunen finns 
insamlingsskåp för batterier, glödlampor, elek-
tronik och kemikalier. Större mängder av farligt 
avfall lämnas på kommunens återvinningscen-
tral i Ahla. Hit körs också bland annat bygg- 
och trädgårdsavfall och vitvaror. Nya kärl. Eva Aronsson visar de nya flerfackskärlen som numera finns vid villa- och fritidshushållen i 

kommunen.  

Laholms kommun har under ett drygt år tagit ett stort miljökliv för att förbättra 
avfallshanteringen med källsortering vid villa- och fritidshushållen. Numera 
har de två kärl med vardera fyra fack för sortering av flera fraktioner. Med egen 
”miljöstation” blir sorteringen enkel och bekväm.

Smartare vattenanvändning 
– vi alla måste vara med och bidra

 

 
www.lbva.se

Välkommen till Laholm. Här kommer vårt dricksvatten från 
grundvatten som bildas genom nederbörd som sakta sjunkit  
genom marken. Eftersom vår kommun växer och vi inte styr  
över nederbörden måste vi använda dricksvattnet på ett smart och  
hållbart sätt. Genom smarta och enkla åtgärder i vardagen kan vi alla bidra: 

•    Ta korta duschar och stäng av vattnet i duschen medan du tvålar in dig 

•    Låt inte kranen rinna i onödan

•    Stäng av kranen när du borstar tänderna

•    Ställ en fylld vattenkanna i kylen

•    Diska och tvätta alltid med full maskin och välj eco-program

•    Tvätta alltid bilen på en biltvätt som återvinner vattnet 

•    Samla upp regnvatten och vatten i duschen i väntan på varmvatten och återanvänd  
      till att exempelvis trädgårdsbevattning, rengöring i hemmet och tvätta trädgårdsmöbler

•    Använd snålspolande munstycke på kranar och duschar
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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 883 
kvadratkilometer, varav cirka 221 kvadratkilometer är jordbruk-
smark. Naturtyperna skiftar; hav och strand i väster, Laholms-
slätten mitt i kommunen och skogsbygd i norr och öster.  

Invånare
Vid årsskiftet 2018/2019 hade kommunen 25 491 invånare, 
fördelade på 14 tätorter. Nästan 80 procent av befolkningen bor 
i villa/småhus. Av bebyggelsen är 9 306 småhus och 1 942 lägen-
heter i flerbostadshus. Därutöver finns 250 bostadslägenheter 
för äldre och LSS-boende. Av de cirka 4 250 fritidshusen ligger  
3 000 i kustområdet (Mellbystrand och Skummeslövsstrand).

Fördelning på tätorter
Laholm är kommunens centralort med drygt en fjärdedel av 
invånarna, en förhållandevis liten andel jämfört med kommuner 
med ungefär lika många invånare. Drygt 6 900 bor på landsbyg-
den. Nedan redovisas tätorternas och landsbygdens invånarantal 
samt förändring mellan december 2008 och december 2018.

Område 2008 2018 Förändring  Förändring %
Laholm 6 031 6 777 746 12,4
Lilla Tjärby 917 963 46 5,0
Mellbystrand 1 957 2 404 447 22,8
Våxtorp 952 1 015               63 6,6
Hasslöv 251 266 15 6,0
Skottorp 442 538 96 21,7
Skummeslövsstrand  1 014 1 564 550 54,2
Hishult 347 347 0 0
Ränneslöv 428 468 40 9,3
Vallberga 657 729 72 11,0
Ysby 293 289 -4 -1,4
Knäred 1 178 1 239 61 5,2
Genevad 595 654 59 9,9
Veinge 1 199 1 301 102 8,5
Landsbygd  6 969 6 921 -48 -0,7
Övriga skrivna 
i kommunen 24 16 -8 -33,3
Summa 23 254 25 491 2 237 9,6

Befolkningens åldersfördelning
Tabellen visar procentuell åldersfördelning jämfört med riket 
och länet. (Siffrorna avser förhållandet 2018)

Ålder Riket Länet Kommunen
0 1,1 1,1 1,1
1-5 6,0 5,9 5,8
6 1,2 1,2 1,2
7-12 7,2 7,6 6,9
13-15 3,4 3,6 3,5
16-18 3,2 3,4 3,6
19-64 57,9 55,5 53,2
65-79 14,8 16,0 18,7
80- 5,1 5,7 6,2

Näringsliv och sysselsättning
Jord- och skogsbruk har fortfarande en viktig roll, betydligt 
större än i riket. Likaså tillverkningsindustrin. En annan betydel-
sefull faktor är de över 700 småföretagen, som utgör ryggraden i 
kommunens näringsliv. Tabellen visar procentuell fördelning av 
arbetsplatserna inom olika branscher.

Näringsgren Riket Länet Kommunen
Jord- och skogsbruk, fiske 2 3 8
Tillverkning och utvinning 11 12 17
Energi och miljö 1 2 1
Byggverksamhet 7 9 8
Handel 12 15 11
Transport 5 4 5
Hotell och restaurang 3 4 2
Information och kommunikation 4 1 1
Kreditinstitut och försäkringsbolag 2 1 1
Fastighetsverksamhet 2 1 2
Civila myndigheter och försvaret 6 5 3
Utbildning 11 12 13
Vård och omsorg 17 17 16
Personliga och kulturella tjänster 4 4 4
Okänd bransch 1 1 3

Laholms kommun har även ett stort utbyte med angränsande 
kommuner i fråga om arbetsplatser. I kommunen bor 12 094 
förvärvsarbetande. Av dessa har 7 116 sin arbetsplats i kommu-
nen. 4 978 pendlar till arbetsplatser utanför kommungränsen 
och 2 040 pendlar till kommunen från andra kommuner. Det 
ger en nettoutpendling på 2 938 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. Till de större trafikle-
derna 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. 

Öresundstågen trafikerar sträckan Göteborg – Halmstad – 
Malmö – Köpenhamn med uppehåll i Laholm. Pågatågen, som 
trafikerar sträckan Halmstad – Ängelholm – Helsingborg, stan-
nar också i Laholm. Det gör emellertid inte SJ:s tåg. 

Åker man tåg från Laholm, norrut eller söderut, omfattar 
tågbiljetten även busstransport mellan järnvägsstationen och 
busstationen i Laholm.

Linjetrafik
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.

I Laholms kommun och till grannkommunerna finns föl-
jande 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 Hallands-
trafiken. Genom omfördelning till mindre, efterfrågestyrda 
fordon, 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 för närtrafik. För 
mer information om tjänsten, se Hallandstrafikens webbplats,  
hallandstrafiken.se.

Skattesatser
För varje intjänad hundralapp dras 20,58 kronor i kommunal-
skatt. 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 2018 
för att driva samtliga verksamheter. Nettokostnad är bruttokost-
nad minus intäkter i form av avgifter och taxor.

 Miljoner kr Procent
Förskola 179,5 13,1
Grundskola 287,4 21,0
Gymnasieskola, Vux 133,7 9,8
Individ- och familjeomsorg 86,3 6,3
Teknisk verksamhet 43,5 3,2
Äldreomsorg 285,7 20,9
Funktionshindrade 148,0 10,8
Kultur och fritid 52,6 3,8
Övrigt 150,2 11,0
Summa 1 366,9 100,0

Under punkten övrigt ingår bland annat central administration 
och räddningstjänst. 

Cirka 64 procent av kommunens utgifter är personalkostnader.

Finansiering av kommunens verksamheter
• Kommunalskatt 57 procent
• Utjämningsbidrag 22 procent
• Riktade statsbidrag 9 procent
• Avgifter, hyror 8 procent
• Övrigt 4 procent

Kommunfullmäktiges sammansättning
Mandatperioden 2019-2022   Antal mandat
Moderata samlingspartiet (M) 7
Centerpartiet (C) 7
Liberalerna (L) 2
Kristdemokraterna (KD) 2
Socialdemokraterna (S) 8
Vänsterpartiet (V) 1
Miljöpartiet (MP) 1
Sverigedemokraterna (SD) 7
Laholmspartiet (LAP) 3
Trygghetspartiet (TP) 1
Medborgerlig samling (MED) 2

Bli medlem och få  

25% rabatt på  
årsavgiften under 2020.

Nu 3900:-

Välkommen till Laholms Golfklubb
• 27-hålsbana
• Restaurang
• Golfshop
• Vacker miljö

www.laholmsgk.se    0430-306 01

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. 

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.
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En hundraåring full  
av positiv lokal energi

  
   energivardag

Enklare

• Samma kontakt för både  
   nät och el
• Allt på en faktura
• 100% förnybar el
• Vi tar ett lokalt ansvar
• Vi ägs av våra kunder

Kontakta oss på  

0430-480 90

www.sodrahallandskraft.se
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Laholm – en attraktiv  
inflyttarkommun

– Att få jobba i en kommun med en så positiv utveckling är 
verkligen glädjande, säger Anders Einarsson, kommunchef sedan 
augusti 2019, och fortsätter:

– Långtifrån alla kommuner har en sådan sits. Samtidigt ställs 
vi inför utmaningen att tillgodose våra nya kommuninvånares 
behov av välfärdstjänster i form av platser i förskola och skola 
samt tillgång till bra vård och omsorg. 

Kusten har länge varit het för ny bostadsbebyggelse. Men 
det är inte bara här som expansion sker. Två nya flerfamiljshus i 
Laholm togs i bruk under 2019, och snart sätts spaden i jorden 
för fler.

Tågstopp i Knäred och Veinge
Dessutom har detaljplanerna för Hishult, Knäred, Veinge, Våx-
torp och Ysby utökats. En framtidsinriktad åtgärd för tillväxt. 
Med kommande tågstopp i Knäred och Veinge, på sträckan 
mellan Halmstad och Hässleholm, blåses mer liv i dessa orter, 
resonerar kommunchefen, och refererar till utvecklingen i skån-
ska samhällen som fått Pågatåg.

– Tågstopp i Knäred och Veinge betyder mycket för orternas 
expansion. 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 Anders Einarsson.

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

Anders nämner fem framgångsfaktorer: Goda möjligheter till 
hållbar infrastruktur, ett varierat och attraktivt utbud av bostä-
der, höga kultur-, natur- och rekreationsvärden, utbildning och 
kompetens av hög kvalitet samt stark företagaranda och ambi-
tiösa insatser för att skapa ett bra näringslivsklimat. 

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

Han trycker också hårt på att kommunen är angelägen om att 
”skapa jämlika förutsättningar för alla invånare” oavsett bostads-
ort. För kommunen talar också det faktum att närhet till arbets-
platsen spelar allt mindre roll i valet av bostadsort. Avgörande är 
snarare bra bostadsförhållanden, goda kommunikationer, natur-
sköna 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 Anders Einarsson.

Tilltalande etableringsort
Som etableringsort anser han också att kommunen hävdar sig 
väl. Här finns byggbar mark, hög ambition för att skapa ett bra 
företagsklimat, god kompetensförsörjning och tillgång till mark-
naden via stora kommunikationsleder. 

– Ett välfungerande och expansivt näringsliv är en viktig 
motor för kommunens utveckling. Därför är vi angelägna om att 
på olika sätt främja och förbättra vårt företagsklimat så att nya 
jobb kan skapas.

Och intresset för att etablera sig i kommunen är stort. Ett 
30-tal företagare har långt framskridna planer på att starta verk-

samhet. Några av dem har nått så långt att de tecknat reserva-
tionsavtal på stora markområden. 

– Tillsammans med näringslivet och våra många ideella orga-
nisationer kan vi bygga en attraktiv framtidskommun, avslutar 
kommunchefen.

Laholms kommun växer. Lite blygsamt under de första åren av det senaste decenniet, för att i slutet få 
rejäl fart. Vid halvårsskiftet juni/juli 2019 bodde 25 685 personer i kommunen.

Östra Nyby – Laholms nya stadsdel

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljerat planpro-
gram för området med redan genomförda arkeologiska och geo-
tekniska 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 för områdets norra del, 
och om allt går som på räls kan denna del börja bebyggas i slutet 
av 2020.

Associationen till räls är högst relevant i sammanhanget. 
Genom detta öppna jordbrukslandskap på 22 hektar passerade 
en gång tågen på Västkustbanan innan den gavs en västligare 
sträckning. Den gamla banvallen, omgärdad av uppvuxen vege-
tation, utgör i dag ett grönt stråk genom området som ska beva-
ras och kompletteras. Stråket, fritt från biltrafik, blir en viktig 
sammanhållande del och lite av ett nav för hela området. 

Varierat boende
Inte sedan slutet av 1980-talet har ett så stort område exploaterats i 
Laholm. Men till skillnad från Trädgårdsstaden, som då var i fokus, 
får Östra Nyby ett mer varierat boende.

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

Uppdraget var också att skapa ett bostadsområde för en bred mål-
grupp där plånboken i mindre utsträckning skulle vara avgörande 
för boendet. Och att man skulle kunna bo kvar på ålderns höst, byta 
hus mot lägenhet. Ett uppdrag som är starkt kopplat till mål 11 i de 
globala målen för hållbar utveckling enligt intentionerna i Agenda 
2030. Ekonomiskt överkomliga bostäder betonas i delmålet. 

Stor förskola
I områdets norra del, det vill säga där detaljplan håller på att tas 

fram, har planförfattarna tänkt sig en rejält tilltagen lekplats. Här 
planeras också för en förskola i två plan som fullt utbyggd rymmer 
åtta avdelningar. Den tilltänkta bostadsbebyggelsen omfattar cirka 
160 lägenheter i flerbostadshus, 30 friliggande villor och lika många 
sammanbyggda hus, det vill säga kedjehus, radhus eller parhus.

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 ett mycket attraktivt 
område i Laholm med dess varierande boendeformer. Och det blir 
nära till mycket; två kilometer till centrum, 2,5 kilometer till järn-
vägsstationen och Folkhälsocentrum på gångavstånd. Ett framtida 
boende som säkerligen fäster mångas blickar på Laholm, säger hon.

Laholm är en förhållandevis liten centralort med närmare 6 900 invånare. Men det lär inte dröja så värst 
länge innan här bor mer än 7 000. Ett starkt bidrag till ökningen blir Östra Nyby - ett helt nytt bostadsom-
råde söder om riksväg 24. Fullt utbyggd ger detta ett tillskott på närmare 700 personer. 

Störst på 40 år. Östra Nyby, söder om riksväg 24, blir det hittills största bostadsområdet som byggts i Laholm på närmare 40 år. 

Ljus framtid. Med en växande befolkning och stort intresse för 
nya företag att etablera sig tecknar kommunchef Anders Einars-
son en ljus framtid för Laholms kommun.  
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Ny till Sverige  
och Laholm

På denna jobbar två mottagningssamordnare 
och en arabisktalande person. De informerar 
om Laholms kommun, vägleder nyanlända i 
det svenska samhällssystemet och bistår med 
praktisk hjälp kring olika ansökningar. 

Mottagningen, som finns på Lärcentrum, 
Lantmannagatan 3 i Laholm, har öppet mån-
dagar klockan 12.30 – 16.00 och onsdagar 
klockan 08.30-12.00 och 13.00-16.00.

– Öppen mottagning har blivit mycket 
populär. Den har underlättat nyanländas 
kontakt med myndigheter och olika aktörer 
i Laholms kommun. Eftersom vi även har en 
representant för Röda Korset i Laholm på plats, 
ges också möjlighet att ställa frågor till och få 
vägledning av organisationens migrationsråd-
givare, säger mottagningssamordnare Veronica 
Hjelm.

Samverkan är viktig för att skapa förut-
sättningar för integration. Sedan 2016 finns 
därför ”Nätverket kommun civilsamhälle” för 
att främja integrationen i kommunen. Nätver-
ket består av representanter från myndigheter, 
kommunala verksamheter, lokala föreningar, 
organisationer och studieförbund. 

Kommunens föreningskonsulent fyller också 

en viktig funktion för att sammanföra individer 
och lokala föreningarna utifrån gemensamma 
intressen. 

Språkvän
Språkvän är ytterligare en brobyggare. Här träf-
far etablerade personer i kommunen nyanlända. 
Intresserade av att bli/få en språkvän vänder sig 
till språkvänssamordnaren, som matchar ihop 
personer utifrån deras intressen. Efter det första 
mötet bestämmer man själv hur man vill träffas 
och vad man vill göra tillsammans.

– Allt arbete som görs inom området inte-
gration är betydelsefullt, säger Veronica Hjelm. 

Laholms kommun ingick även i det länsöver-
gripande projektet ”Integration Halland”, med 
syftet att förenkla nyanländas väg in på arbets-
marknaden. Delar av det framtagna arbetssättet 
vidareutvecklas nu i kommunen med fokus på 
social hälsa, välmående och fysisk aktivitet. 

– Vi jobbar på många olika sätt, både strate-
giskt och operativt, för att skapa goda förutsätt-
ningar för nyanlända att komma in på arbets-
marknaden. Hälsa och välmående är en högst 
väsentlig förutsättning för detta, säger Veronica 
Hjelm.

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. Veronica Hjelm, Husan Almalek och Helen Nilsson jobbar på mottagningsen-
heten för nyanlända i Laholm.

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
Trulsgården

312 80 Laholm
Tel 0430-151 10

laholmshem@laholm.se
www.laholmshem.se

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
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Välkommen till våra kyrkor
Svenska kyrkan ger gemenskap och stöd i glädje och sorg,  

i vardag och högtid, här hemma och långt borta.  
Svenska kyrkan är det stilla rummet med rymd för egna 

tankar och det är platsen för livets stora högtider.
Oavsett vilka vi är, erbjuder Svenska kyrkan ett samman-

hang där vi får träffa varandra och där vi får möta Gud  
– en Gud som befriar och bär.

Vi hälsar dig välkommen att delta med oss i våra skiftande 
verksamheter. Kontakta din församling så får

du veta mer om oss och vad vi har att erbjuda!

Höks pastorat, Tel. 0430-323 00

www.kommun.redcross.se/laholm
www.fritidsbanken.se/laholm
laholm@redcross.se
Verksamhetschef: Christer 079 077 08 46

Röda Korsets verksamhet i Laholm
MÖTESPLATS KUPAN

Secondhandbutik: textil, böcker och husgeråd
Östertullsgatan 24, Laholm | Tel: 0430 125 40

MÖBELMAGASINET
Secondhandbutik: Möbler och inredning

Stationsgatan 4, Laholm | Tel: 0720 61 61 02

ULLABUSSEN
Ullabussen är en del av den sociala verksamheten

som våra 70 frivilliga har i Laholm

FRITIDSBANKEN
Biblioteket för sport och fritidsprylar där alla får låna gratis

Östertullsgatan 15, Laholm | Tel: 0737 465 120, Jenny 079 077 08 22
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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 kon-
ferenser. 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. Museets 
samling hyser drygt 20 500 teckningar från 1600-talet och 
framåt. På nedre plan finns en öppen tecknarateljé samt 
Laholms keramikmuseum.

Bibliotek och galleri
Biblioteken är välbesökta, uppskattade och prisade. Utöver 
den dagliga verksamheten arrangerar Stadsbiblioteket – 
inrymt i Stadshuset – bland annat författarkvällar och kon-
serter för både barn och vuxna. Förutom välsorterade biblio-
teksfilialer finns även en modern bokbuss, som förser lands-
bygdens 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 kulturskolan, som vän-
der sig till barn och ungdomar från förskolan till gymnasiet. Här 
kan de prova på olika aktiviteter och utveckla kreativa och konst-
närliga uttryck. Ambitionen är att skapa en bred och omväx-
lande 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. Verk-
samheten omfattar bild och form, film, animation, dans, teater, 
serieteckning, musik (diverse instrument) och 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, bad-
landskap för de minsta barnen, bubbelpool, friskvårdsgym, 
två idrottshallar, gymnastiksal och kafeteria. På området finns 
också boulebanor, idrottsplats, multisportanläggning med 
konstgräs, parkourbana, skejtpark, utegym och två padel-
banor. Och känner man för en uppfriskande promenad är 
närliggande ”Hälsans stig” ett utmärkt val.

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

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 invånare 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.

Skateboarddesigner. Martin ”Mander” Ander arbetar interna-
tionellt med såväl skateboarddesign som illustrationer för böcker, 
annonser, affischer och skivomslag. Sommaren 2019 ställde han ut 
på Teckningsmuseet.

– Förutom att vara ett attraktivt område för före-
tag, vill vi även att nya Nyby industriområde i 
Laholm ska locka till promenader och cykelturer 
för laholmarna, säger Mikael Lennung, mark- 
och exploateringsstrateg på Laholms kommun.

På senhösten 2018 invigdes det 200 000 kva-
dratmeter stora området, nästan lika stort som 
nuvarande Nyby industriområde. Placeringen, 
söder om riksväg 24 med järnvägsstationen 
några stenkast bort, är strategisk ur flera aspekter. 
Området nås lätt från de stora kommunikations-
lederna E 6 och 24:an samtidigt som företagens 
medarbetare kan tågpendla till sina arbetsplatser. 

Att det är attraktivt vittnar de många förfråg-
ningar om som redan ställts till kommunen om 
etablering. Elinstallationsfirman Elent är redan 
på plats, och Ohlssons åkeri i Landskrona är på 
väg att etablera sig. 

Fåglar lockas till vattensamlingar
Under drygt ett år, med start hösten 2017, pågick 
exploateringen av området. Asfalterade gator och 
cykelvägar anlades, belysning drogs fram, tre stora 
fördröjningsmagasin på tillsammans drygt 2 000 
kvadratmeter iordningställdes för att ta hand om 
allt dagvatten och markområden förbereddes för 
bebyggelse. Vattenmängderna i fördröjningsma-
gasinen och svackdikena skapar liv och karaktär 
och kan framgent locka fåglar till platsen. Via 
ledningar från vattenmagasinen hamnar så små-
ningom regnvattnet i Smedjeån  

Långa raka vägar lockar förstås till buskör-
ning. Med vägbulor på ett par platser förhindras 
detta. Vägavstängningen av områdets södra del 
är en annan åtgärd för att stämma i bäcken. 
Denna del öppnas för exploatering när flertalet 
tomter i den norra delen sålts. 

Nytt industriområde med 
gång- och cykelstråk
Visst har nya Nyby industriområde i Laholm stora likheter med andra industri-
områden, men det finns ändå en påtaglig skillnad. Belysta cykelvägar längs 
gatunätet, fördröjningsmagasin och vackert anlagda svackdiken ger området liv 
och karaktär. Ett intryck som kommer att förstärkas än mer när trädplanteringen 
vuxit till sig.

Lämpligt promenadstråk. Mikael Lennung tar sig en promenad på det nya industriområdet, 
något han tror att många med honom kommer att göra framöver. 

Gång- och cykelvägar
Här och var knyts områdets gång- och cykelvä-
gar samman med befintliga gång- och cykelvä-
gar. På så sätt nås arbetsplatserna på ett smidigt 
sätt med cykel från stadens bostadsområden. I 
grund och botten en hållbarhetstanke i Agenda 
2030:s anda, där ett av delmålen handlar om att 
bekämpa klimatförändringarna. 

Exploateringen av hela området har kostat 
Laholms kommun cirka 35 miljoner kronor. 
En investering som kommunen ser optimis-
tiskt på att få igen, dels via många nya företag 
som leder till ökad sysselsättning och fler jobb i 
kommunen dels genom markförsäljning. 
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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, 
evenemang, restauranger, butiker 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. På den 
långa plagen hittar du också ett område med 
hundbad. Under vår- och sommarmånaderna 
anordnas även strandaktiviteter som exempelvis 
yoga, konserter, allsång, picknick och bastu-
kvällar. 

Fartfyllda äventyr
Fartfyllda upplevelser erbjuds såväl vid kus-
ten som inåt landet. Sommartid är vind- och 
kitesurfning 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 
rodelbana, två ziplines och bungyjump.

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, Vänneån, 
Sunnedamm och Hjörneredssjöarna.

Lokalproducerat och gårdsbutiker
Utanför staden hittar du många små special-
butiker som exempelvis viltbutiker, gårdsba-
gerier, slottsmejeri med osttillverkning och 
spettkaksbageri. Till skaran hör även 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 under-
bara naturområden, bland annat i Hjörnered 
och vid mynningen i havet – Lagaoset.

I början av 1900-talet började ån exploateras 
för elproduktion. De sex första verken byggdes 
inom nuvarande Laholms kommuns gränser. 
Här ligger också åns ojämförligt största verk, 
Karsefors byggt 1930. Anläggningen är den 
största i södra Sverige söder om Trollhättan. 
Intill det pampiga kraftverket i Laholm finns 
ett besökscenter, där man kan lära sig mer om 
vattenkraft och den fiskodling som Statkraft 
bedriver på platsen. Sommartid erbjuder Lagan 
ytterligare en attraktion – ångbåtsturer från sta-
den 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 göra längs Kat-
tegattleden – den prisbelönta turistcykelleden – 
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 mångskif-
tande utställningar och imponerande skulptur-
park. 

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. 

Staden Laholm och Laholms kommun kan beskrivas på många olika sätt; en orörd småstadsidyll, den lilla staden 
med de stora konstverken, ett barnvänligt badparadis, en härlig skidort och sportfiskarnas drömställe.
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Aktivitetshus för unga 
på Campus Laholm

Utbudet av olika idrotts- och fritidsaktiviteter 
är stort. Vad sägs om följande: parkour, skejt, 
vindsurfing, 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-sam-
mankomster, 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. 

För några år sedan öppnades en ny mötesplats, 
ett aktivitetshus på Campus Laholm. Under flera 
år engagerade sig ungdomar i utformningen av 
lokalerna och dess innehåll. Huset fylls nu med 
kultur, musik, fysiska aktiviteter, dataspel, mat-
lagning och en massa andra verksamheter som 

också utformas av ungdomarna. Det kan exem-
pelvis handla om att spela in musik, använda när-
liggande Black box eller delta i poetry slam. Huset 
styrs av unga som tillsammans med företrädare 
för föreningslivet och fritidsledarna bollar idéer 
om aktiviteter i byggnaden och dess omgivning. 
Aktivitetshusets ordinarie verksamheten riktar sig 
främst till alla unga mellan 13 och 20 år. 

Hjörneredsläger
En gång i månaden under läsåret fixar ungdomar 
och fritidsledare disko för årskurs 4-7 på Laga-
gården i Laholm.  

Under sommaren lockas många till de popu-
lära Hjörneredslägren för mellanstadieelever. Ett 
brett sommarprogram för unga mellan 6 och 20 
år står också till buds med bland annat padel-
kurs, paintball, lerduveskytte, fiske, turridning, 
go-cart och boxning. 

Sportsommar – ett samarbete mellan 
Laholms kommun, Hallands idrottsförbund, 
SISU och föreningar i kommunen - riktar sig till 
en del av barnen i samma åldersgrupp. På dagtid 
kan intresserade testa olika idrotter.

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

Som ung i Laholms kommun finns det en hel del att göra. Föreningarna är 
många liksom mötesplatserna. Aktivitetshuset i Laholm är en av dessa mötes-
platser där ungdomar kan prova sina idéer. 

Som nyinflyttad har du kanske en idé som 
skulle kunna utvecklas till ett företag, samtidigt 
som du möjligen funderar på var och hur du 
skulle kunna få hjälp. Eller driver du redan ett 
företag som du vill ta med dig till kommunen, 
nu när du bosatt dig här. Oavsett vilken situ-
ation du befinner dig - kontakta kommunens 
näringslivsservice så hjälper medarbetarna dig 
att ordna ett möte med företagslotsen och 
berörda myndighetsutövare. 

– Kommunens företagslots ska göra det 
enklare för dig och ditt företag. Se funktionen 
som en brobyggare mellan dig som företagare 

och kommunens myndighetsutövning, säger 
näringslivsutvecklare Anna-Lena Karlsson som 
tar emot ärenden gällande företagslotsen, och 
fortsätter:

– Många gånger berör företagsärenden 
mer än en myndighet. Det kan gälla frågor 
om plan- och bygglov, mark och utbyggnad, 
miljöbestämmelser, livsmedel, alkohol- och 
utskänkningstillstånd, brand och säkerhet, tek-
nik samt vatten och avlopp. Via företagslotsen 
får du möta dem alla på en och samma gång, 
understryker hon. 

Således är det alltid en fördel att anlita före-

tagslotsen inte minst i frågor som berör vitt 
skilda områden, poängterar näringslivsutveck-
laren. 

Vad är då en företagslots?
Företagslotsen består av tjänstemän som invol-
veras i ett ärende. Vid ett och samma tillfälle 
får företaget/företagaren träffa dessa och lotsen 
går igenom ärendet. Det handlar om tydlig och 
praktisk information och rådgivning för att und-
vika missförstånd och dubbla budskap. Metoden 
underlättar också för kommunens tjänstemän att 
se helheten i ett ärende.

Ny industrimark
Med närhet till stora kommunikationsleder, E 
6, riksväg 15 och riksväg 24, är kommunen att-
raktiv att etablera och driva företag i. Många går 
också i byggtankar. Några med siktet inställt på 
nya Nyby industriområde i Laholm med 200 
000 kvadratmeter (närmare 30 fotbollsplaner) 
byggbar mark. Andra blickar mot stråket längs 
med E 6.

Så går du i byggtankar, ta kontakt med 
näringslivsservice. Och gör det även i andra 
frågor som rör ditt företag. 

Med företagslotsen 
räcker ett samtal
I Laholms kommun finns en så kallad företagslots, en kommunal service som 
förenklar och underlättar kommunikationen mellan företagare och kommunen 
när det gäller myndighetsutövningen. Så ska du starta företag, flytta företag 
eller utveckla ditt företag, använd dig av företagslotsen.

Välkommen 

VÄXANDE FOLKRÖRELSE?
Du hittar oss på Laholm.sd.se

Vill du bli en del av Sveriges snabbast 

Kommunalt bidrag
Då och då väcks också förslag till aktiviteter 
utanför 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 
aktiviteter. Pengar har bland annat gått till jägar-
examen, dansgrupper, studieresor och festivaler.

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 
Osbecksgymnasiet. Ungdomsforumet arbetar 
med små och stora frågor. Aktivitetshuset och 
lokala byggplaner är exempel på frågor som ung-
domar haft inflytande över liksom arbetsmiljö-
frågor i skolan, cykelvägar och belysningsfrågor.

En gång i månaden samlas företrädarna i 
ungdomsforumet för att träffa politiker och dis-
kutera aktuella frågor. 

Fisketur. På Aktiviteshuset i Laholm bollar 
ungdomarna idéer på vad de vill göra på sin 
fritid. En idé resulterade i fisketur. 

Företagslots. Näringslivsutvecklare Anna-Lena Karlsson tar emot ärenden från företag, som vill använda 
företagslotsen för att underlätta kommunikationen med kommunen som myndighetsutövare.  
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NYINFLYTTAD?
Ibland blir man sjuk – även i Laholm...

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.
Vi har drop in må-fre 10:00-11:00 för lätta akuta besvär.

VÄLKOMMEN ATT LISTA DIG HOS OSS REDAN IDAG!
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

Flytta in hos oss också?
Kanske inte det man vill i första taget? Men hos oss ska det 
kännas som att komma hem. Vi är en vårdcentral sprungen 
ur Lottas och Jespers vilja att skapa en närmare och bättre 
vård. Strandängshälsan - vartän i livet du befinner Dig. Nu 
har vi blivit några fler som jobbar tillsammans för att hjälpa 
Dig med Dina besvär. Kända ansikten och ett varmt välkom-
nande gör att du kommer känna dig hemma hos oss! 

www.strandangshalsan.se

Så kom in på besök till vår läkarmottagning, distriktsköterske-
mottagning, rehabteam med sjukgymnaster och arbetste-
rapeuter, eller varför inte till våra BVC-sköterskor om familjen 
har eller väntar små nya tillskott?

Välkommen till Laholm och  
inte minst hem till Strandängshälsan!

Skummeslövsstrand, Allarp
Valhallavägen 1, 312 73 Skummeslövsstrand

Mellbystrand
Kustvägen 120, 312 61 Mellbystrand

Tel. 0430 - 68 54 50 Lis
ta

 D
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V i Laholm
Vi finns för dig 
- ännu bättre med dig

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

 laholm@vansterpartiet.se

Det ska vara lätt  
att göra rätt! 
Med buss och tåg från  

en station nära dig!

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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Bygger förskolor och skolor för framtiden

– Expansionen har varit så kraftig att vi inte 
hunnit med att möta den. Nu jobbar vi inten-
sivt för att komma ikapp och möta det framtida 
behovet i kommunen, säger Richard Morten-
lind, utbildningschef i Laholms kommun.

Under 2019 togs två nybyggen i bruk. I 
Ränneslöv öppnades en helt ny förskola med 
plats för 55 barn uppdelade på tre avdelningar. 
Ett välkommet tillskott i ett område där allt fler 
barn är inskrivna i verksamheten. För övrigt en 
utveckling som slår igenom på många orter.

Flaggskepp
Epitetet ”Flaggskeppet bland kommunala 

nybyggnader” går dock utan jämförelse till nya 
Glänningeskolan i Laholm och dess idrottshall. 
En skola och idrottshall byggd enligt Darm-
stadsmodellen. Därmed sagt att byggnaderna 
är passivhus med minsta möjliga energianvänd-
ning. Intresset för bygget har rönt internatio-
nellt eko, och under hösten 2019 genomfördes 
passivhusdagar i lokalerna med internationella 
gäster. 

Skolan, som togs i bruk vid läsårsstarten 
2019/2020, är byggd för 475 elever och blir 
därmed kommunens största F-6 skola. Den 
rymmer också ett 30-tal elever i F-6 grundsär-
skola. Fullt belagd kommer förvisso många 

elever att vistas i lokalerna, men med egna 
hemvister bestående av klassrum, grupprum 
och lokaler för fritidshemmet skapas närhet och 
trygghet för eleverna. Och överallt finns däm-
pande naturmaterial som håller nere ljudvoly-
merna även hos glada stojiga barn. 

Skolgården är också en viktig del av verk-
samheten. Flera uteklassrum i anslutning till en 
amfiteater gör det möjligt att bedriva undervis-
ning året runt i en rad ämnen. 

Konsten har också fått sin beskärda del. 
På en av ytterväggarna har konstnären Catrin 
Andersson samlat kommunikativa intryck från 
istiden fram till våra digitala dagar. Handav-

tryck från förhistoriska grottväggar blandas med 
bland annat emojier och symbolen för hashtag.

Ny förskola och större skola
Bortom knuten väntar än fler nybyggen. För att 
möta expansionen vid kusten planeras en helt 
ny förskola i Skottorp med fyra avdelningar - 
utökning med en avdelning i förhållande till 
nuläget. Och nuvarande F-6-skola ska byggas 
om och till och ge plats för 320 elever. Arbe-
tena beräknas vara färdiga i slutet av 2021 eller 
början av 2022. 

Rektor. Glänningeskolans rektor Svante Dellve jobbar i kommunens nyaste grundskola, byggd som ett 
passivhus. 

Ny förskola. Förskolan i Ränneslöv är kommunens nyaste och togs i bruk under andra halvan 
av 2019. Inom de närmaste åren öppnas än fler för att tillgodose behovet av barnomsorgsplatser. 

Under de senaste fem åren har antalet barn i förskolan ökat med cirka 150 och eleverna i grundskolan med runt 420. 
Givetvis glädjande siffror, men det kräver också tillgång till lokaler. Barn- och ungdomsverksamheten har därför satsat 
stort på nybyggen på flera platser i kommunen.

Alltsedan den den 1 mars 2019 ingår de i socialtjänstens och räddnings-
tjänstens gemensamma satsning på liv- och egendomsräddande insatser 
i hela kommunen. 

Snabba och tidiga insatser är guld värt för att minimera effekter på 
liv och lem. Med en inställelsetid på 90 sekunder åker räddningstjäns-
ten på larm från SOS till en olycksplats eller till en akut sjuk person. För 
att få till stånd än tidigare insatser kom samverkan med socialtjänsten 
på tal. 

Fyra nattpatruller
Därmed kom undersköterskorna i kommunens fyra nattpatruller in i 
bilden. Nattetid rullar hemtjänstbilarna åtskilliga mil, allra mest i kom-
munens östra delar med ibland närmare 25 mil per natt. Många gånger 
är de nära en akut sjuk människa eller olycksplats och kan då göra en 
första insats, så kallad semiprofessionell första insats.

30-tal har utbildats
Sedan början av 2019 har Jonatan Green och Tobias Evertsson på 
räddningstjänsten i Laholm utbildat ett 30-tal undersköterskor, inklu-
sive vikarier, inom hemtjänstens nattpatrull. Varje grupp har genom-
gått ett utbildningspass på tolv timmar med teori och praktik. Så nu 
kan deltagarna hjälpa till vid bränder, trafikolyckor, drunkningar och 
sjukvårdslarm.

– Statusen för yrket som undersköterska höjs avsevärt med denna 
påbyggnad, och därmed blir det också lättare att rekrytera ny personal. 

Hemtjänst 
samarbetar med 
räddningstjänst
- Ett riktig lyft för vårt yrke samtidigt som tryggheten 
ökar för kommuninvånarna, säger Malin Karlsson och 
Sara Unosson, undersköterskor i kommunens hemtjänst. 

Samtidigt ökar tryggheten för kommuninvånarna med våra insatser. Utrustade 
med defibrillator (hjärtstartare i allmänt tal, red:s anm) kan vi rädda liv. Åtgärder 
inom de fyra första minuterna kan vara livsavgörande, säger Sara Unosson. 

Med brandsläckare i bilarna kan de också ingripa och förhindra att en liten 
brand blir stor. 

Vet var bilarna är
Nattpatrullerna förfogar över fem fyrhjulsdrivna bilar som SOS-alarm har full 
koll på och kan därmed snabbt leda dem till en olyckplats. Som komplement 
till egen sjukvårdsväska har personalen förutom brandsläckare också tillgång till 
släckgranat, hjärtstartare, utrustning för att hjälpa till vid drunkning samt skyltar 
och ljusmarkering vid en olycksplats. 

– Vi är taggade för uppgiften och är nu igång på riktigt, säger Malin Karlsson. 
Samtidigt understryker hon att de nya åtagandena inte går ut över brukarna. De 
kommer alltid först.

Efter en olycksinsats har personal från räddningstjänsten briefing. Här ska 
också personal från nattpatrullen vara med om de varit delaktiga i händelsen.

– Alla behöver prata av sig, understryker Tobias Evertsson. 
På sikt planerar socialtjänsten att även hemtjänstpersonal på dag- och kvälls-

tid ska vara en del av systemet. Därmed skapas än större trygghet för kommun-
invånarna. 

Utrustning för akuta insatser. Marcus Malmström, Malin Karlsson, Sara Unos-
son, Jonatan Green och Tobias Evertsson visar utrustningen som hemtjänstens 
nattpatruller har i sina bilar för akuta insatser. 

Digitaliserad  
biståndsansökan
I början av 2020 lanserar socialtjänsten 
i Laholms kommun digitala e-tjänster i 
form av e-ansökan och ”Mina ärenden” 
på www.laholm.se . 

Kommuninvåre som varje månad 
söker ekonomiskt bistånd ska enkelt 
kunna göra det digitalt via hemsidan. 
Sökande loggar in via bank-id och fyller i 
ansökan. Via inlogg till ”Mina ärenden” 
kan man sedan se status på sitt ärende, 
när beslut tas och när utbetalning sker. 

Nämnda e-tjänster är det första steget 
i arbetet med digitalisering inom social-
tjänsten i kommunen. 

– Idag förväntar sig kommuninvå-
narna att man ska kunna utföra sina 
ärenden digitalt, när man vill och var 
som helst. Därför är det viktigt att vi 
följer med i samhällsutvecklingen, säger 
Noor Awad, kvalitetsutvecklare inom 
socialtjänsten. 

I anslutning till e-tjänsten på  
www.laholm.se läggs en instruktionsfilm, 
som förklarar hur den digitala ansökan 
ska göras. 

Noor Awad,  
kvalitets-
utvecklare 
inom social-
tjänsten. 
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Gymnasieskola 
med framtidssikte 

Sedan många år har Osbecksgymnasiet siktet 
inställt på årliga förbättringar. Ett led i denna 
strävan är medverkan i ”From great to excel-
lent” (FGTE). Ett femårigt samverkansprojekt 
mellan halländska kommuner, Region Hal-
land och Högskolan i Halmstad. Syftet är att 
vaska fram en form av ”framgångsrecept” som 
förbättrar elevernas måluppfyllelse, får dem att 
må bättre och minskar gapet mellan varje elevs 
kapacitet och dennes resultat. Hur är det då att 
studera på Osbecksgymnasiet? Det ger ”en go 
känsla i magen” skrev elever i förra läsårets sam-
manställning av FGTE för Osbecksgymnasiet. 

Lärlingsanställning 
Den lärlingsanställning som Skolverket tagit 
fram har fått ett mycket bra utfall i Laholm. 
Under läsåret 2019/2020 används utbild-
ningsformen för tre program: barn och fritid, 
industriteknik samt vård och omsorg. Minst 
50 procent av den treåriga utbildningstiden 
är arbetsplatsförlagd. Som lärling får eleverna 
lön enligt gällande kollektivavtal för respektive 
bransch. 

Med denna utbildningsform skaffar sig 
eleven såväl kunskap och erfarenhet redan 
från början av sina studier som kontakter inför 
yrkeslivet. För arbetsgivare med lärlingar ökar 
möjligheten att forma framtida medarbetare 
och kollegor men också möjligheten att ta del 
av skolans värld.

Osbecksmodellen
Den så kallade Osbecksmodellen, som gett eko 
på regeringsnivå, är också ett signum för skolan. 
Modellen är en slags trestegsraket där skolan, 
kommunen och näringslivet gått samman om 
ett gemensamt erbjudande till eleverna med 
praktik, feriejobb och sommarjobb. Modellen 
stärker elevernas inträde på arbetsmarknaden 
och gör dem så anställningsbara som möjligt.

Ett annat utmärkande drag för gymnasie-
skolan är dess genomarbetade satsning på Ung 
företagsamhet. Eleverna stimuleras till att driva 
egna företag som en del i skolarbetet. Och 
satsningen har gett avtryck. Många av skolans 
UF-företag har utmärkt sig på regional- och 
nationell nivå.

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 ett 50-tal nationer, vilket ger ett tydligt 
internationellt perspektiv på verksamheten.

Campus Laholm är det samlade begreppet för 
Folkhälsocentrum,(simhall, idrottshallar, utean-
läggningar) Lagaholmsskolan, (högstadieskola) 
Osbecksgymnasiet, kulturskola, aktivitetshus och 
Jobb Laholm med vägledningscentrum. 

I den kreativa miljön möts såväl gymnasie-
ungdomar som studenter vid vuxenutbildning-
arna och kulturskolan, besökare till studie- och 
yrkesvägledare, de som tar del av Jobb Laholms 
tjänster, unga och gamla som kommer till aktivi-
tetshuset och de som styr stegen till lokalerna för 
evenemang av olika slag. 

Satsning på teknik
Lokalerna är välutrustade med ny teknik, labo-
ratorium för fysiska produkter framställda med 

3D-teknik, skaparverkstad med 
rum för att stimulera tek-
nikintresset hos barn och 
ungdomar och en så kallad 
Black box med 110 sittplatser 
avsedd för teaterverksamhet 
och föreställningar. I aktivitets-
huset på Campus Laholm finns 
dessutom replokal och en studio för inspelning 
av poddradio och egna låtar. 

Blick mot Europa
När kultur- och utvecklingsverksamheten blickar 
framåt hoppas man att satsningen kommer att 
förse näringslivet med efterfrågad kompetensut-
veckling, även på högskolenivå. 

– Vi ska också jobba vidare med att stärka de 
studerandes anställningsbarhet med blicken vänd 
mot Europa, samt utveckla våra europeiska kon-
taktnät och göra Campus Laholm till en aktiv 
del av Europa, säger verksamhetschef Andreas 
Meimermondt. 

Campus Laholm är en internationell mötesplats präglad av 
nyfikenhet, innovation och tolerans. 

Osbecksgymnasiet i Laholm lockar många elever. Inför läsåret 2019/2020 
sökte tre av fem niondeklassare från kommunens tre högstadieskolor till 
gymnasiets elva nationella program.

Populär skola. Osbecksgymnasiet i Laholm är populär bland niondeklassarna i kommunen. Trots hård 
konkurrens från närliggande gymnasieskolor valde tre av fem Osbecksgymnasiet inför läsåret 2019/2020.

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


