
NYinflyttad
2022

Tidningen för alla nya laholmare



2

Nyinflyttad.
Utgivare: Tidningshuset Storstadspress AB. Bolaget grundat 1898.
Ansvarig utgivare: Alexander Eriksen.
Annonsavdelningen: Camilla Grener.
Adress: Box 55157, 501 14 Borås.
Telefon: 010-160 09 00.  
E-post: info@storstadspress.se     
Hemsida: www.storstadspress.se

Jag är glad 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. 

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. Är du sportfis-
kare 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 
på Markarydsbanan med timförbindelse till 
Halmstad och Hässleholm.

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, belägen 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, på kommunens hemsida 
www.laholm.se och på 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 badbaljor, under-

bara strövområden, fiskrika vattendrag, milsvida 
skogar och bördiga slätter som lägger sig till ro vid 
foten av Hallandsås. Närheten till goda kommuni-
kationer 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), Lugnarohö-
gen i Hasslöv (bronsåldersgrav) 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.

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.
Omslagsfoto: Anders Andersson
Text och bild: Laholms kommun om inget annat anges. 

Nyinflyttad distribueras till samtliga nyinflyttade varannan vecka under 
perioden perioden november 2021 – december 2022.

Grafisk form: Malin Hamberg, Tidningshuset Storstadspress AB.
Tryck: Bold Printing Mitt, Sundsvall, 2021. 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 ansökningar. 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 kommunala frå-
gor, men du kan även få information, blanketter och 
broschyrer som rör andra delar av det offentliga Sverige. 

Vi handlägger också vissa ärenden, som exempelvis 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Du kan bland annat få hjälp med:
• Bokning av borgerlig vigsel 
•  Beställning eller ändring av renhållningsabonnemang
• 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 avtalsbind-
ning 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 Medborgarservice för vägledning 
kring konsumentfrågor.

Samhällsvägledare. Medborgarservice ligger i Stadshusets foajé. Jeanette Poulsen och Gunilla Andersson är två av samhällsvägledarna som hjälper till att svara på frågor.

Medborgarservice
Här får du hjälp med 
mycket
Medborgarservice finns i Stadshuset i Laholm. Till oss är du välkom-
men 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.  

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 07.45-16.00

juni–augusti
måndag-onsdag: kl 07.45-16.30
torsdag: kl 07.45-17.30
fredag kl 07.45-15.00

MedborgarserviceBerätta om fel och lämna synpunkter i appen!
Om du vill hjälpa till att göra Laholm lite bättre så ska du ladda ner appen Fel-
anmälan Laholms kommun. I den kan du både lämna synpunkter och anmäla 
fel som du upptäcker. Det gäller de flesta av kommunens verksamheter, till 
exempel sådant som rör parker, gator, kultur, skola, fritid och omsorg.

I appen kan du ta en bild och skicka in, markera platsens position och 
beskriva felet eller synpunkten. Du kan välja att vara anonym eller lämna dina 
kontaktuppgifter för att få återkoppling.

Meddelandet går direkt till den avdelning inom kommunen som ärendet 
gäller.

Vi levererar internet  
och IP telefoni i Laholm

020-10 00 44
info@surfia.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

Böcker • Papper • Kontor
Författaraftnar • Bokcirklar

Välkommen till en riktig Bokhandel!

Välkommen till butiken eller läs mer på
www.bokhandelnlaholm.se
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Välkommen ut  
och aktivera dig!

Upptäck vår natur
Var du än befinner dig i Laholms kommun 
har du nära till naturen. Sjö och hav, skog och 
slätt, höjder och dalsänkor. Vandrings- och 
cykelleder och motionsslingor gör det lätt att 
välja en tur som passar dig och ditt tempo och 
att upptäcka dina egna smultronställen. Läs 
mer på naturkartan.se/sv/laholm

Låna sport- och fritidsutrustning 
På Fritidsbanken kan du låna sport- och fri-
tidsutrustning helt gratis i 14 dagar, allt från 
tält och golfklubbor till skridskor, fotbollsskor 
och sällskapsspel. Du som behöver hjälpmedel 
för att ta dig fram kan också låna rullbadstol 
här som efter ett däckbyte även kan användas 
till exempel på en motionsslinga.

Bada och simma
På Folkhälsocentrum hittar du simhallen med 

tre bassänger, ett populärt badlandskap för de 
minsta barnen, bubbelpool och bastu. Här 
finns simskola för både barn och vuxna, vat-
tengympa och andra aktiviteter. Sommartid 
bemannar duktiga badmästare kommunens 
fyra utomhusbassänger och även där erbjuds 
simundervisning. Badar du hellre i hav eller 
sjö? Förutom en av Sveriges längsta sand-
stränder vid kusten finns också fem härliga 
insjöbad. 

Gå med i en förening
Runt om i kommunen finns många olika för-
eningar och en del av dem har sin verksamhet 
i de idrottshallar som finns på många olika 
orter. Folkhälsocentrum i centrala Laholm har 
flera idrottshallar där du kan utöva olika spor-
ter, men det finns även idrottshallar i Knäred, 
Mellbystrand, Skottorp, Veinge, Våxtorp och 
Glänninge.

Laholm erbjuder flera fina platser för spontan idrott och aktivitet utomhus. Hit 
kan du komma kostnadsfritt och utan att boka tid. Det finns något för alla! 

Du kan spela boule runt om i kommunen, bland annat finns en förenings driven inomhushall i 
Knäred.

Skateparken ligger vid Folkhälsocentrum.

Vid Glänningesjö finns en fin grillplats. Utegym finns på flera orter runt om i kommunen, bland annat i Lilla Tjärby.

Foto: Anders Andersson Foto: Anders Andersson

Foto: Anders Andersson

Foto: Anders AnderssonFoto: Anders Andersson

Har ni gäster?
Låt de bo hos oss  

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

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 Laholm
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Lätt att sortera  
rätt i Laholm

2018 införde Laholms kommun det nuvarande 
systemet för källsortering vid villor och fritids-
hus. Det gav snabb effekt genom att den årliga 
mängden restavfall nästan halverades, från drygt 
6 000 ton till cirka 3 500 ton.

– Det är ett fantastiskt bra resultat. Med 
mindre mängd restavfall som går till förbrän-
ning så ökar återvinningen av hushållens avfall. 
Det är ett viktigt och centralt kliv i kommunens 
arbete med Agenda 2030 och målet om hållbar 
konsumtion och produktion, säger Eva Arons-
son, avfallsingenjör i Laholms kommun.

Matrester blir biogas
Med två kärl på vardera 370 liter, och fyra fack i 
varje, görs merparten av källsorteringen vid den 
egna bostaden. I systemet tas också matavfall 
om hand i papperspåse och blir biogas.

– Det är cirka 1 500 ton om året, alltså en 
ansenlig mängd, som tas tillvara på ett hållbart 
sätt. Restprodukten av biogasframställningen 
kommer också till användning och blir gödning 
på åkermarken, säger Eva Aronsson.

Skulle inte platsen i kärlen räcka så finns det 

återvinningsstationer runt om i kommunen. 
Tänk bara på att matavfall varken kan lämnas 
där eller på återvinningscentralen, det måste få 
plats i det egna kärlet. 

Likaså finns det insamlingsskåp för farligt 
avfall som inte hör hemma i hushållskärlen, till 
exempel batterier och kemikalier.

Tolv fria besök på återvinningscentralen
På återvinningscentralen Ahla, utanför Laholm, 
lämnar du större mängder farligt avfall, bygg- 
och trädgårdsavfall. Här kan du också lämna 
elskrot, gamla datorer och vitvaror. Som villa- 
eller fritidshusägare har du tolv fria lämningar 
per år, därefter kostar varje besök 250 kronor. 
Samma summa får övriga besökare, till exempel 
företag, betala. 

I anslutning till återvinningscentralen ligger 
kommunens byggåtervinning, som är öppen 
måndag till fredag. Här kan både privatperso-
ner och företag lämna byggmaterial. Personalen 
gör en snabb bedömning på vad som kan åter-
användas och vad som hör hemma på återvin-
ningsgården.

Bom för inpassering. Du har tolv fria besök per år till återvinningscentralen i Ahla, 
berättar avfallsingenjör Eva Aronsson. 

I Laholm görs merparten av källsorteringen vid den egna villan eller fritids-
huset. Du sorterar avfallet i två stora kärl, med fyra fack i vardera. Skulle inte 
det räcka finns ett antal återvinningsstationer, och den stora återvinnings-
centralen på Ahla.

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

3 GOLFBANOR ENDAST  3900 : -*

En komplett  pärla  på väskusten

Som  medlem  på  Laholms  GK  får  du  t i l lgång  

t i l l  spel  på  en  18 -hålsbana  av  högsta  klass ,  

en  fu l längds  9 -hålsbana ,  en  korthålsbana  

med  9  hål  pay  &  play  och  en  footgol fbana . . .

M E D L E M S K A M P A N J  2 0 2 2 !

S ö k  m e d l e m s k a p  i d a g  p å  w w w . l a h o l m s g k . s e

*Spelrätt ti l lkommer & gäller nya medlemmar

bli medlem 

2022

KAMPANJ!
Röda Korsets verksamheter i Laholm 

Secondhandbutik: Textil,  
böcker, husgeråd m.m. 

Östertullsgatan 24, Laholm
Tel: 0430 125 40 

Biblioteket för sport och fritids
prylar där alla kan låna gratis

Stationsgatan 4, Laholm
Tel: 0737 465 120
Jenny 079 077 08 22

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

www.laholmsgk.se
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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 
jordbruksmark. Naturtyperna skiftar; hav och strand i väster, 
Laholms slätten mitt i kommunen och skogsbygd i norr och öster.  

Invånare
Vid halvårsårsskiftet juni/juli 2021 hade kommunen 26 117 invå-
nare, fördelade på 14 tätorter. 85 procent av befolkningen bor i 
villa/småhus. Av bebyggelsen är 9 500 småhus och 2 000 lägen-
heter i flerbostadshus. Därutöver finns 250 bostadslägenheter för 
äldre och LSS-boende. I kommunen finns cirka 4 900 fritidshusen.

Fördelning på tätorter
Laholm är kommunens centralort med drygt en fjärdedel av 
invånarna, en förhållandevis liten andel jämfört med kommu-
ner med ungefär lika många invånare, det vill säga runt 26 000. 
Knappt 6 900 bor på landsbygden. Nedan redovisas tätorternas 
och landsbygdens invånarantal samt förändring mellan december 
2010 och december 2020.

Område 2010 2020 Förändring  Förändring %
Laholm 6 159 6 883 724 11,8
Lilla Tjärby 942 995 53 5,6
Mellbystrand 2 036 2 434 398 19,5
Våxtorp 988 1 036 48 4,9
Hasslöv 240 273 33 13,8
Skottorp 469 555 86 18,3
Skummeslövsstrand 1 029 1 768 739 71,8
Hishult 332 329 -3 -0,9
Ränneslöv 432 460 28 6,5
Vallberga 662 749 87 13,1
Ysby 300 299 -1 -0,3
Knäred 1 138 1 209 71 6,2
Genevad 566 640 74 13,1
Veinge 1 210 1 360 150 12,4
Landsbygd 6 870 6 940 70 1,0
Övrigt skrivna 
i kommunen 17 37 20 117,6
Summa 23 390 25 967 2 577 11,0

Befolkningens åldersfördelning
Tabellen visar procentuell åldersfördelning jämfört med riket 
och länet. (Siffrorna avser förhållandet 2020)

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

Näringsliv och sysselsättning
Jord- och skogsbruk är en förhållandevis viktig näringsgren med 
större omfattning än i riket i stort. Sak samma gäller tillverk-
ningsindustrin. En annan betydelsefull faktor är kommunens 
cirka 1 200 småföretag. Småföretag definieras här som verksam-
heter med F-skatt, är momspliktiga och betalar arbetsgivaravgift. 
Medianföretaget i kommunen har två anställda. Tio företag har 

mer än 50 anställda med Diab som största privata arbetsgivare – 
drygt 270 jobbar på Laholmsföretaget. Nedan visas procentuell 
fördelning av arbetsplatserna inom olika branscher.

Näringsgren Riket Länet Kommunen
Jord och skogsbruk 2 3 8
Industri och övrig tillverkning 12 13 18
Byggverksamhet 7 9 8
Handel och transport 16 19 16
Finansverks. företagstjänster, 
fastighetsverk. info o kommunikation. 20 13 9
Utbildning 11 12 13
Vård och omsorg 16 17 16
Hotell- o restaurang, 
kulturella och personliga tjänster 8 8 7
Offentlig förvaltning 6 5 3
Övrigt 1 2 3

Laholms kommun har även ett stort utbyte med angränsande 
kommuner i fråga om arbetsplatser. I kommunen bor 12 458 för-
värvsarbetande (uppgift från 2019-12-31). Av dessa hade 7 172 sin 
arbetsplats i kommunen. 5 286 pendlade till arbetsplatser utanför 
kommungränsen och 2 189 pendlade in till kommunen från andra 
kommuner. Det ger en nettoutpendling på 3 097 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, 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 station. 

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

Det finns goda cykelvägar i kommunen som bland annat 
går mellan Mellbystrand-Laholm, Järnvägsstationen- Laholm, 
Laholm-Veinge och Båstad-Skummeslövsstrand-Skottorp-Vall-
berga-Laholm. Den nya cykelvägen mellan Lilla Tjärby och 
Tjärby förbättrar möjligheten till cykelpendling mellan Laholm 
och Halmstad.

Även Kattegattleden som går mellan Skummeslövsstrand och 
Mellbystrand är populär att cykla på. Leden sträcker sig från Hel-
singborg till Göteborg.

Linjetrafik
Hallandstrafiken AB driver också busstrafiken i kommunen. Sta-
tionspendeln, linje 1, trafikerar sträckan Laholms bussterminal 
– Laholms järnvägsstation. Trafiken är anpassad till tågens alla 
ankomst- och avgångstider. Mellan Laholm och Halmstad går 
även snabbuss med avgång en gång i timmen från klockan 05.50 
på morgonen till klockan 18.50 på kvällen.

I Laholms kommun och till grannkommunerna finns föl-
jande linjer:
1     Laholms bussterminal - Laholms järnvägsstation
223 Laholm - Ahla - Skogaby - Knäred
225 Laholm - Mellbystrand - Skummeslöv - Båstads järnvägsstation
226 Laholm - Skottorp - Östra Karup - Båstad 
227 Laholm - Vallberga - Ränneslöv - Våxtorp
228 Laholm - Ysby - Hishult

320 Laholm - Halmstad (snabbuss)
323 Laholm - Veinge - Öringe - Stjärnarp - Halmstad 
324 Laholm - Veinge - Genevad - Trönninge - Halmstad 
325 Halmstad - Veinge - Knäred - Markaryd 
826 Skottorp - Hasslöv (anropsstyrd linje)
827 Edenberga - Ränneslöv (anropsstyrd linje)
923 Knäred - Putsered
928 Hishult - Björnhult
 Närtrafik
Som komplement till den linjelagda kollektivtrafiken finns när-
trafik (anropsstyrda linjer). Alla samhällsbetalda persontransporter 
samordnas av Hallandstrafiken. Genom omfördelning till mindre, 
efterfrågestyrda fordon, kan bättre kollektivtrafik erbjudas kom-
muninvånare som bor på landsbygden och i mindre tätorter. Tra-
fiken styrs inte enbart till fasta linjesträckningar utan kan betjäna 
en geografisk yta. För mer information om tjänsten och bokning 
av resa, se Hallandstrafikens webbplats, hallandstrafiken.se.

Skattesatser
För varje intjänad hundralapp dras 20,58 kronor i kommu-
nalskatt. Tillsammans med skatten till Region Halland på 11,40 
kronor blir den totala skattesatsen 31,98 kronor. Till beloppet 
tillkommer kyrkoavgift, vilken varierar mellan församlingarna.

Kostnader för kommunala 
verksamheter
Nedanstående siffror anger kommunens nettokostnader 2020  
för att driva samtliga verksamheter. Nettokostnad är bruttokost-
nad minus intäkter i form av avgifter och taxor.
 Miljoner kr Procent
Förskola  194,7 14
Grundskola  313,3 22
Gymnasieskola, Vux  139,7 9
Individ- och familjeomsorg  84,2 7
Teknisk verksamhet  48,0 3
Äldreomsorg  303,7 21
Funktionshindrade  149,7 10
Kultur och fritid  57,7 4
Övrigt  147,9 10
Summa  1 438,9 100,0

Under punkten övrigt ingår bland annat central administration 
och räddningstjänst. 
Cirka 63 procent av kommunens utgifter är personalkostnader.

Finansiering av kommunens verksamheter
• Kommunalskatt 57 procent
• Utjämningsbidrag 22 procent
• Riktade statsbidrag 7 procent
• Avgifter, hyror 9 procent
• Övrigt 5 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

Kontakta din kommunala energi-  
och klimatrådgivare för kostnadsfria 
och opartiska råd.

035-13 72 25, 035-13 74 28
direkt@halmstad.se
www.laholm.se • www.halmstad.se

Vill du minska dina energikostnader? Vår återvinningscentral finns i Ahla
Återvinningscentralen i Ahla ligger cirka tre km öster om Laholm utmed vägen till Skogaby. 
Det är skyltat avfallsanläggning från vägen när du i Laholm passerat Lagan på väg norrut.

Laholms kommun 
avfallsservice@laholm.se eller telefon 0430-153 42, kl. 9-12

Öppettider: Måndag och torsdag kl. 9.30-18, Tisdag, onsdag och fredag kl. 9.30-16.30,
Lördag kl. 9.30-15, Söndag och röda dagar stängt.

Det är bomsystem på Ahla återvinningscentral och information om det hittar du här:
www.laholm.se / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning / Ahla återvinningscentral



7

& lokalt elavtal
Skaffa tryggt

Säkra hemmamyset 
Skaffa tryggt elavtal från din lokala leverantör.  
100 % hållbart, 100 % kundägt, 100 % Laholm. 

sodrahallandskraft.se

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 större flerfamiljshus har 
byggts på Klarabäcksområdet i Laholm och nya bostäder är också 
på gång i Knäred, Veinge och Våxtorp.

Tågstopp i Knäred och Veinge
Inför kommande tågstopp i Knäred och Veinge, på sträckan mel-
lan Halmstad och Hässleholm, har kommunens planenhet tagit 
fram visionsplaner för orterna med bland annat förslag till nya 
bostadsområden. 

– 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.

Kommunchefen refererar också till erfarenheterna av tågstopp 
i skånska samhällen. Tågförbindelser har gett orterna ny livskraft.

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

Anders Einarsson nämner fem framgångsfaktorer: Goda möjlig-
heter 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 
ambitiösa 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 Laholms kommun talar också det faktum att närhet till 
arbetsplatsen spelar allt mindre roll i valet av bostadsort. Avgö-
rande är snarare bra bostadsförhållanden, goda kommunikatio-
ner, 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 kommunchefen.

Tilltalande etableringsort
Som etableringsort anser han också att Laholm hävdar sig väl. 
Här finns byggbar mark, hög ambition för att skapa ett bra före-
tagsklimat, god kompetensförsörjning och tillgång till markna-
den 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 
10-tal företagare planerar att starta verksamheter. Några av dem 

har nått så långt att de tecknat reservationsavtal på stora mark-
områden. 

– Tillsammans med näringslivet och våra många ideella 
organisationer kan vi bygga en attraktiv framtidskommun, säger 
Anders Einarsson.

Laholm fortsätter att växa. Vid halvårsskiftet 2021 hade kommunen passerat 26 000 invånare. 
Nya bostäder byggs både vid kusten och på andra platser i kommunen.

Östra Nyby – Laholms nya stadsdel

Inte sedan slutet av 1980-talet har ett så stort 
område byggts i Laholm. Men till skillnad från 
Trädgårdsstaden, som var aktuellt då, så ska 
Östra Nyby bli ett mer varierat bostadsområde. 

Den första etappen av Östra Nyby, i den 
norra delen, kommer att bestå av cirka 160 
lägenheter i flerbostadshus, 30 friliggande villor 
och lika många sammanbyggda hus, det vill 
säga kedjehus, radhus eller parhus. 

Därefter planeras en andra etapp i den södra 
delen, med minst lika många bostäder. Fullt 
utbyggt kommer cirka 1 000 personer att bo i 
den nya stadsdelen.

Uppdraget har varit att skapa ett bostads-
område för en bred målgrupp, där plånboken 
i mindre utsträckning ska vara avgörande för 
boendet. Och att man ska kunna bo kvar på 
ålderns höst genom att byta hus mot lägenhet.

Stor förskola
Här planeras också för en förskola i två plan 
med plats för åtta avdelningar och en rejält till-
tagen lekplats, som båda ingår i första etappen.

Marken består idag av 22 hektar öppet 
jordbrukslandskap och det var här som tågen 
på Västkustbanan passerade innan den gavs 

en västligare sträckning. Den gamla banvallen, 
som idag är gång- och cykelväg, går genom 
området och ska bevaras som ett grönt stråk, 
fritt från biltrafik.

Byggs i etapper
I augusti 2021 godkände kommunfullmäktige 
den första detaljplanen, för den norra delen. 
Beslutet är överklagat och innan ärendet har 
avgjorts kan inga åtgärder göras i området. Om 
allt går som planerat så innebär det  byggstart 
för infrastrukturen i området år 2022-2023, 
med bland annat läplantering i det just nu platta 

jordbrukslandskapet. Och 2024 är det tänkt att 
de första husen i området ska börja byggas. 

– Östra Nyby har förutsättningar att bli 
ett mycket attraktivt område i Laholm med 
varierade boendeformer. Och det blir nära till 
mycket, två kilometer till centrum, 2,5 kilo-
meter till järnvägsstationen och Folkhälsocen-
trum på gångavstånd, säger Mikael Lennung, 
mark- och exploateringsstrateg i Laholms 
kommun.

För den som är intresserad av att bo i det nya 
området finns en tomtkö, som nås via kommu-
nens hemsida.

Laholm är en ganska liten centralort med knappt 6 900 invånare. Men 7 000-strecket kan snart passeras. 
Ett starkt bidrag till det blir Östra Nyby – ett nytt stort bostadsområde söder om riksväg 24. Under 2024 
börjar de första husen byggas, om allt går som planerat.

Nytt och stort. Östra Nyby, söder om riksväg 24, blir det största bostadsområdet som har 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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Energi- och  
klimatrådgivning

Privatpersoner, små och medelstora företag, 
bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusä-
gare samt föreningar och organisationer, alla är 
välkomna att få stöd och råd.

Rådgivning sker på distans eller vid ett 
besök. Då och då genomförs studiecirklar för 
nyblivna husägare eller hålls föreläsningar på 
olika teman. 

Några exempel där energi- och klimat-
rådgivaren kan hjälpa dig:
• Ge förslag till insatser för att minska energi-
användningen i bostaden

• Beskriva för- och nackdelar med olika upp-
värmningssystem
• Förklara hur solenergi kan användas för 
värme, varmvatten och el
• Råd inför renovering av bostaden eller 
nybygge
• Informera om aktuella bidrag och stöd som 
kan sökas på energiområdet
• Att tänka på inför köp av elbil

På kommunens webbplats, www.laholm.se, 
finns information om energi- och klimatrådgiv-
ningens aktiviteter och kontaktuppgifter.

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende 
service, som finns i Laholms kommun och tillhandahålls i samarbete med 
Halmstads kommun. Tips ges på hur man kan bli mer energismart och vilka 
energialternativ som står till buds.

Upptäck. Upplev. Utforska.

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

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

Läs mer på www.snf.se

*  E
kologisk salladsbädd

*

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

Vill du veta mer?Vill du veta mer?
Mer info finner du på vår hemsida 
svenskakyrkan.se/laholm

      Följ oss gärna på Facebook!      Följ oss gärna på Facebook!
facebook.com/facebook.com/SvenskaKyrkanLaholmSkummeslovSvenskaKyrkanLaholmSkummeslov

–varje vecka,  
året runt!

När du använder e-tjänsten kan du följa ditt 
ärende hela vägen och få ett meddelande så fort 
det händer något. Du sparar också tid, hand-
läggningen går snabbare eftersom varken du 
eller kommunen behöver skicka brev med pos-
ten. Och om du skulle behöva komplettera ditt 
ärende så går det digitala meddelandet direkt till 
din handläggare.

Om du undrar hur det går för ditt ärende så 
kan du enkelt logga in i e-tjänsten Mina byggä-
renden och ta reda på det. Det som behövs för 
att använda e-tjänsten är en giltig e-legitimation, 
det gäller både när du söker som privatperson 
eller företagare.

På hemsidan hittar du all information om 
hur man söker bygglov: minutbygg.laholm.se

Enkelt med digitalt bygglov
Funderar du på att bygga nytt eller bygga ut och behöver söka bygglov? Det 
gör du enklast och snabbast via vår e-tjänst.

www.svenskakyrkan.se/laholm
www.facebook.com/SvenskaKyrkanLaholmSkummeslov


10

Men det är inte bara i stadskärnan som man 
kan få en fantastisk konstupplevelse – i His-
hult tronar privatägda Konsthallen Hishult, 
ofta kallad ”lilla Louisiana”, som presenterar 
konst inomhus i en stilfull arkitektur men 
också utomhus i den underbara skulpturpar-
ken. Konsthallen har bedrivit sin verksamhet 
sedan 1994 och presenterar sex unika utställ-
ningar varje år. 

Stadshusgalleriet
Tillbaka i centralorten hittar man Stadshus-
galleriet, placerat just i kommunens stadshus, 
och granne med Stadsbiblioteket. Galleriet 
speglar det professionella sydsvenska konstli-
vet av idag och visar vitt skilda utställningar 
med både traditionell och nyskapande konst 
och konsthantverk.

Biblioteket 
Biblioteket ska finnas nära dig, och det gör det i 
Laholms kommun. Centralt i Laholm hittar du 

det nyrenoverade Stadsbiblioteket och i Knäred 
och Våxtorp kan du besöka våra närbibliotek 
som är öppna för meröppetlåntagare alla dagar 
07-22. Och så har vi vår fina bokbuss, som 
besöker ett 80-tal hållplatser i kommunen. 

Vi ser fram emot att träffa dig och berätta 
om allt biblioteket erbjuder. Böcker, tidskrif-
ter, dagstidningar, läsinspiration, hjälp med 
informationssökning och digitala tjänster, 
sagostunder, ungdomsavdelningen minusett 
och mycket annat. På bibliotek.laholm.se hit-
tar du mer information.

Teckningsmuseet
Vid Hästtorget ligger Teckningsmuseet, 
Nordens enda museum för teckningskonst. 
Museets ambition är att lyfta fram teck-
ningen som konstart och vara ett forum för 
såväl nya strömningar som historiska åter-
blickar. Här visas utställningar av nordiska 
och internationella konstnärer, och verk ur 
den egna samlingen. Museet bjuder även på 

I nästan varje gathörn i Laholms stadskärna står en skulptur. Laholm kallas 
därför ”Den lilla staden med de stora konstverken”. Grunden till samlingen 
lades en gång av stadens berömde borgmästare, Axel Malmquist (1933–1968), 
som köpte in och skänkte inte mindre än 16 skulpturer till staden. Sedan dess 
har samlingen utökats och omfattar i dag fler än 30 konstverk. 

I Laholms kommun finns idag drygt 4 600 
registrerade företag, och varje år startar eller 
etablerar sig mellan 200-220 nya företag i kom-
munen.

Ryggraden är de små och medelstora före-
tagen inom tillverkning. Flest företag finns 
inom branschen jord- och skogsbruk. Men 
även turistnäringen är på stark frammarsch 
med populära besöksmål som skidanläggningen 
Vallåsen och Kungsbyggets äventyrspark. 

Tomter med bra läge
Ett bra läge för företag som vill etablera sig är 
Nya Nyby där det finns lediga tomter för indu-

stri, handel och kontor. Området ligger intill 
tågstationen och det är nära till E6. Under 2021 
flyttade Jysk, Jem & Fix och Dollarstore in här 
och flera andra företag har reserverat tomter.

Stöd och nätverk
Behöver du som ny eller etablerad företagare 
hjälp med något så finns flera vägar att gå, bero-
ende på vad det handlar om.

Kommunens näringslivsenhet
Näringslivsenheten driver olika projekt som ska 
främja näringslivet, arrangerar företagsträffar, 
medverkar vid samverkan mellan olika företag 

och branscher och fungerar som koordinator 
mellan näringslivet och kommunen. Här kan 
du få hjälp med frågor som berör bland annat 
nyföretagande, mark och lokaler, tillstånd och 
tillsynsfrågor, lokala nätverk och arbetskrafts- 
och kompetensförsörjning.

Företagslots
Företagslots är en kommunal service som 
förenklar kommunikationen mellan dig som 
företagare och kommunen när det gäller myn-
dighetsutövningen. Lotsen består av tjänste-
personer som är involverade i ditt ärende och 
kan se helheten. De ger tydlig och praktisk 

information för att underlätta och förhindra 
missförstånd när det gäller frågor som plan- och 
bygglov, miljöbestämmelser, livsmedels- och 
alkoholtillstånd och brand och säkerhet.

Entreprenörsskolan
För dig som är en bit på väg mot att starta 
företag, eller just har startat. Entreprenörssko-
lan kombinerar föreläsningar av professionella  
rådgivare, workshops och nätverkande för att 
stärka dig i din roll som företagare. Verksam-
heten genomförs av Laholms kommun i sam-
verkan med Coompanion och Nyföretagarcen-
trum och är kostnadsfri. 

Företagare – välkommen till Laholm!
Med sitt gynnsamma läge vid E6 är Laholms kommun en bra etableringsort för små och medelstora företag.  
Kommunikationerna är goda i alla riktningar och två flygplatser finns på nära håll. Klimatet är företagsvänligt  
och det finns mycket hjälp att få.

workshopar, föredrag, konserter och peda-
gogisk verksamhet för skolan. Centralt i 
huset ligger vårt café och här hittar du också 
Laholms keramikmuseum.

Skapa själv
En trappa ner i Teckningsmuseet finns ateljén 
som är kostnadsfri för alla besökare. Här finns 
det konstnärsmaterial tillgängligt för stora och 
små. I tecknarateljén kan man skapa fritt eller 
följa instruktionerna till tecknaridéer som är 
tematiskt kopplade till den aktuella utställ-
ningen. På helgerna och skolloven erbjuds 

öppna verkstäder med olika teman – håll utkik 
på www.teckningsmuseet.se 

Gamla krukmakeriet
Vidare ner i Gamleby, alldeles intill S:t Cle-
mens kyrka, finns Gamla krukmakeriet som 
erbjuder kurser i keramiktillverkning. Här 
kan du lära dig olika tekniker som kavla, 
ringla, tumma och dreja såväl bruksföremål 
som skulpturala arbeten. Intresserad av att 
bli en nyskapande del av Laholms kanske 
viktigaste kulturarv? Besök visitlaholm.se/ 
gamla-krukmakeriet

Teckningsmuseet är Nordens enda museum för teckningskonst. Där finns även teckningsateljé 
och keramikmuseum.

Bokbussen, där Jenny Olsen är ansvarig bibliotekarie, stannar på ett 80-tal platser. 

Kultur för alla smaker

Foto: L Lundberg
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Tolv kilometer sandstrand
Laholms kommun kan stoltsera med en av Sveriges längsta 
sammanhängande sandstrand – tolv kilometer, från Skå-
negränsen i söder till Lagans mynning i norr. Förutom 
ljumma dopp och uppfriskande promenader finns det en 
uppsjö av olika strandaktiviteter som exempel vind- och 
kitesurfing och SUP (stand upp paddel). Norr om Mell-
bystrand, där Lagan rinner ut i havet ligger Lagaoset. Ett 
enastående vackert dynlandskap som bjuder på en härlig 
utsikt över Laholmsbukten och Bjärehalvön. 

Fantastiska fiskevatten
Möjligheterna till sportfiske är många i Laholms kommun. 
Lagan, mellan kraftverket i Laholm och mynningen i havet, 
är ett av Sveriges bästa laxfiskevatten och drar till sig sport-
fiskare långt utanför nationsgränsen. Andra fina fiskevatten 
i kommunen är Vänneån, Hjörneredssjöarna, Sunnedamm, 
Smedjeån, Stensån och Laholmsbukten. För att få fiska i 
alla vatten, utom havet, krävs fiskekort. 

Laholm från cykelsadeln
Från cykelsadeln är ett trevligt sätt att uppleva naturen. Välj 
att cykla längs med Kattegattleden, en 39 mil lång cykelväg 
som går längs västkusten från Helsingborg i söder till Göte-
borg i norr eller på små snirkliga landsvägar. På Hökafältet 
i Mellbystrand hittar du en tolv km lång mountainbikeled 
– Buktenbanan.  En familjevänlig led som tar dig runt i 
det strandnära naturreservatet mellan tallar och längs med 
Lagans vatten. Den som vill ha lite mer fart och fläkt kan 
susa ner längs Hallandsåsens norra slutning eller cykla BMX 
i inomhushallen i Våxtorp.  

Unika Hallandsåsen 
Hallandsåsen ligger i gränslandet mellan Halland och 
Skåne och bjuder in till vackra vyer, mysiga promenadstråk, 
spännande kulturhistoria och fart och fläkt på bland annat 
rodelbanan, ziplinen, bikeparken och på välpreparerade 
pister. På nordsluttningen strax intill orten Hasslöv ligger 
naturreservatet Osbecks bokskogar med porlande bäckar, 
flera markerade vandringsleder och intressanta fornläm-

ningar. Ett stenkast bort ligger Lugnarohögen 
- en gravhög från yngre bronsåldern som blev 
en smärre sensation när den grävdes fram 1926. 
Gravhögen är en av få i Sverige som du kan gå 
ner i och den är öppen att besöka under som-
marmånaderna.  

Hallands äldsta stad
Laholms medeltida anor undgår ingen som 
promenerar i Gamleby. Här, i den äldsta delen 
av staden, finns det gamla kullerstensgator, pitto-
reska korsvirkeshus och sagolika trädgårdar längs 
de vindlande gränderna. I Gamleby ligger också S:t 
Clemens kyrka, byggd 1225 (Laholms äldsta bygg-
nad) med tornet från 1632. En bit bort från Gamleby 
ligger Lagaholms slottsruin som ger en historisk återblick 
på Laholms betydelse under medeltiden som gränsfäste 
mellan Sverige och Danmark. 

Besök www.visitlaholm.se för att läsa mer.

I Laholm finns mycket att se och upptäcka. Här samsas natursköna upplevelser med fartfyllda 
äventyr, storartad konst och gedigen kulturhistoria. Här finns milsvida cykelleder, branta skid-
backar, Hallands äldsta stadskärna och Sveriges längsta sandstrand. Bland annat. 

Ta med hela familjen på en cykeltur och upplev naturen i Laholm.Längs kusten finns tolv kilometer sammanhängande sandstrand, med plats för 
både aktiviteter och avkoppling.

Laholms kommun är känt för sitt fina fiske.

Upptäck våra smultronställen 
– och hitta dina egna!

Foto: Anders AnderssonFoto: Anders Andersson

Foto: Anders Andersson

Foto: Henric Blomqvist
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Shoppa på hemmaplan

Välkommen till Ung i Laholm! Teknik nytt spår på Kulturskolan

För att utveckla handeln i Laholm så arbetar kommunen, 
näringslivet och föreningarna tätt tillsammans. Samverkan är 
vägen till framgång, och det föder nya projekt och aktiviteter 
som gynnar handeln. Stadskärnan är viktig och det finns ett pro-
gram för att utveckla den.

– I Laholms kommun har vi en hög andel besökare i våra 
butiker, men samtidigt ser vi att många kommuninvånare hand-
lar utanför kommungränsen. Jag skulle gärna se att fler väljer att 

handla lokalt, då stärks näringen, utbudet blir rikligare och på 
köpet skapas fler arbetstillfällen, säger Caroline Bengtsson som 
är handelsutvecklare i Laholms kommun.

I sin roll samverkar Caroline Bengtsson med de olika aktö-
rerna. Hon guidar näringslivet genom olika instanser och projekt 
och håller politikerna uppdaterade om hur det går för handelsfö-
retagen i Laholms kommun. 

I Laholms stadskärna finns också handelsföreningen Attrak-
tiva Laholm som ser till att fylla gatorna med liv och rörelse. De 
ordnar aktiviteter och evenemang för besökare året om. 

Handel i stad och på landsbygd
Laholm är en mysig och välbevarad stad med kullerstensbelagda 
gator och många offentliga konstverk. Här finns kaféer att slinka 
in på, trevliga restauranger och unika butiker. Allt från den lilla 

fiskebutiken på hörnet till bokhandeln på torget. Parkeringen är 
gratis – men tänk på att få en p-skiva i någon av butikerna.

Tar du dig utanför staden till landsbygden så finns det en 
mängd mindre butiker, loppisar och gårdsbutiker där du bland 
annat kan handla blommor och närodlat.

Handelsområde och shoppingcentrum
Nyby handelsområde, nära stationen, är en plats som har växt 
fram snabbt med ett varierat shoppingutbud, och som fortfa-
rande håller på att expandera. Här hittar du allt från skor till 
saker åt dina djur, gräsklippare, lampor och lite större butiker 
med lågprisvaror.

Längs med E6 finns Mellby center, som är kommunens enda 
shoppingcentrum, med 14 butiker. Här kan du bland annat 
handla livsmedel, klippa dig eller besöka optikern.

Du kan både utöva egna aktiviteter och själv 
vara med och bestämma innehållet i de akti-
viteter som vi anordnar.

Ung i Laholm finns på flera olika platser 
i kommunen: 
På Campus Laholm ligger aktivitetshuset 
som är kommunens mest centrala mötesplats 
för unga. Här fokuserar vi på att skapa fri-
tidsaktiviteter i projektform där du som är 
med har stort utrymme och möjlighet att 
både planera, genomföra och utvärdera våra 
aktiviteter. 

Det finns även mötesplatser i Veinge och 
Skummeslöv där du kan delta och genom-
föra olika aktiviteter. Det är ofta här och på 
aktivitetshuset som de flesta idéerna föds.

Ung i Laholm arrangerar tillsammans 

med andra kommunala verksamheter, för-
eningar och andra aktörer även lovaktiviteter 
runt om i kommunen.

Om du vill ta del av vad som händer för 
ungdomar i Laholms kommun eller skapa ett 
eget projekt så hittar du oss under ”Ung i 
Laholm” på Facebook och Instagram!

Kulturskolan har hittills haft tre spår; musik, 
scenkonst och konst/media. Komtek är det 
fjärde spåret och det går att söka till kurserna 
via Kulturskolans lektionsutbud. Lokalerna 
finns på Campus Laholm. 

Komtek är ingen egentlig skola utan en 
kommunal verksamhet med inriktning på 
fritidskurser och stöd för skolan. Skolan ska 
väcka intresse för teknik och entreprenörskap, 
med fokus på barn och unga. Man kan säga 
att det är plantskolan för blivande tekniker, 
naturvetare och entreprenörer. Vi erbjuder 
fritidskurser där eleverna deltar i en lektion/
vecka under terminstid. Vi har även workshops 
under höst- och sportlov samt sommarlovsak-
tivteter. 

Är du en blivande uppfinnarjocke? 
I undervisningen jobbar vi i projekt och blan-
dar in moment av teknik, mekanik, elektro-
nik, digitalt skapande och programmering. 
Praktiska inslag blandas med digitala moment. 
Här kan du få prova på att bygga modeller i 
enkla CAD-program som sedan skrivs ut med 
3D printers. Eller varför inte lära dig med om 
programmering, till exempel med legorobotar. 
Du kan också skissa i 3D med hjälp av VR 
eller bygga elektroniska kretsar till modeller. 
Tanken är att du som elev själv ska komma 
med idéer och uppfinningar som du med 
hjälp av våra lärare kan förverkliga. Vem vet, 
framtidens uppfinnarjockar finns kanske här i 
Laholm? 

I Laholms anrika stadskärna finns en levande han-
del med mysiga kaféer och unika butiker. I utkanten 
har Nyby handelsområde växt fram och vid E6 finns 
Mellby center. Till det kommer landsbygden med 
sina många gårdsbutiker och annan handel.

Ung i Laholm är till för dig som är 13-19 år. Här kan du testa nya  
spännande saker och träffa andra med liknande intressen. 

Är du ung och nyfiken på 3D, VR eller robotar? Nu kan du lära dig mer om det 
sedan Komtek blivit en del av Kulturskolan i Laholm.

Även den som är rädd 
vill göra sin röst hörd.

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr, eller gåva. Pg 90 15 04-1

Handelsutvecklare. Caroline Bengtsson samverkar med olika aktörer för att utveckla handeln i Laholms kommun.

Det är en naturlig rättighet:

Att våga njuta av solen.
Stöd Svenska Naturskyddsföreningens arbete
med att försvara våra naturliga rättigheter. Ge
ditt bidrag via postgiro 90 19 09-2.

För mer information ring 08-702 65 00 
eller besök www.snf.se
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Välkommen till mysiga Laholm – hoppas du ska trivas tillsammans med oss!

Här finns shopping, god mat och trevliga evenemang för hela familjen.
Vi bjuder på personlig service, vacker miljö och gratis parkering.

Läs om oss och våra evenemang på attraktivalaholm.se 

Afrodites Hårateljé – Apotek Hjärtat – Biograf maxim – Bokhandeln Laholm – Charlies House – Conditori Cecil – Dahlqvist 
Fotolab & Inramningar – Delihallen – Elon Laholm – Elon Ljud & Bild Laholms Foto – Fair Trade Shop – Flora Garden – 

Frummerins – Gunnohus – Hallandsposten – Handelsbanken – ICA Torghallen – Klädkammar’n – Laholms Sparbank – Laholms 
Stadshotell – Laholms Tidning – Laholmshem – Leksaksaffären Kuligt – Lilla Tjärby Livs & Camping – Lilla Tjärby Trädgård 
Luspudel – LykkeMaja – Länsförsäkringar Halland – Man & Woman Fashion – NP Nilsson – S Påhlsson Fastigheter – SkoDon –  

Södra Hallands Kraft – Smycket Ur & Guld – Svenska Bostadsfonden – Spelbutiken & Lunchhörnan – Take Care – Tjäders väskor 
& accessoarer – Tuleva – Tyglust – Vandrarhemmet STF – Vimab i Laholm – Wekudata – Wilda Ekologiskt – Önska Wykes

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

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

 laholm@vansterpartiet.se

www.mp.se/laholm

Klimatet kan  
inte vänta

Välkommen 
till Laholm

Allemansrätten
medför också skyldigheter

Naturvårdsverket

Du får gå, jogga, cykla, rida och åka skidor över annans 
mark – men inte över tomt, plantering och växande 
gröda. Håll avstånd till boningshus. Du som rider måste 
vara särskilt försiktig så att du inte skadar marken.

Om du passerar genom betesmark måste Du stänga 
grinden efter dig. Du får inte störa djuren och inte skada 
stängsel.

Du får tälta i markerna. Men du måste ha lov för att tälta 
nära boningshus, i grupp eller flera dygn på samma 
plats.

Bilar, mc, mopeder och andra motorfordon är förbjudna 
i terrängen. Du får parkera ditt fordon och ställa 
husvagnen direkt intill vägen om du inte hindrar trafiken 
eller dem som arbetar i skog och mark.

Du får förtöja båten, gå iland och bada vid annans strand 
utom i närheten av boningshus eller där landstignings-
förbud gäller.

Lämna djurens bon och ungar i fred. Håll alltid hunden 
under noggrann uppsikt. 
Håll hunden kopplad 1/3 till 20/8.

Fiska med spö och liknande kan du göra fritt vid kusterna 
och i landets fem största sjöar. I övrigt vatten krävs 
tillstånd. Stör inte yrkesfisket. Kasta aldrig fiskelinor och 
krokar utomhus – det kan bli dödsfällor för djuren.

Du får inte fälla träd och buskar. Det är också förbjudet att 
bryta kvistar och grenar, att ta bark och näver eller skada 
växande träd på annat sätt.

Att skräpa ned är förbjudet. Både djur och människor kan 
skadas av krossat glas, rostiga burkar, m m. Lämna din 
rast-plats så som du själv skulle vilja finna den.

Om det är minsta risk för brand får du inte elda – du kan 
bli skadestånds-skyldig om elden sprider sig. Släck mycket 
noga. Elda aldrig på klippor – de spricker och får obotliga 
sår.

Den underbara svenska naturen står öppen för oss alla – att njuta av dofter, fågelsång, 
blommande ängar och skogens tysta ro. Men! Vi får inte skada växter, störa djur eller förstöra 

andras egendom. Var vaktsam mot naturen och visa hänsyn mot människor och djur.

www.attraktivalaholm.se
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Här finns förskolor 
och skolor i Laholm

I Laholms kommun finns 17 kom-
munala förskolor och 12 kommunala 
grundskolor samt grundsärskolan. 

Förskola
Förskolorna i Laholms kommun 
arbetar aktivt för att utveckla både 
de pedagogiska miljöerna och ett 
språkutvecklande arbetssätt. Försko-
lorna strävar efter att utforma lärmil-
jöerna utifrån de behov och intressen 
som barnen ger uttryck för. Arbetet 
med språk- och kunskapsutvecklande 
arbetssätt utgår ifrån att alla i förskolan 
har en gemensam grund och riktning i 

det dagliga och tillsammans ökar med-
vetenheten om språkets betydelse i sin 
mångfald som till exempel talat språk, 
skrivet språk, kroppsspråk, film, video, 
chatt och drama.

Grundskola
I våra grundskolor är det absolut 
viktigaste målet att varje elev har 
rätt att få utvecklas, känna glädjen i 
att få växa och få uppleva den till-
fredsställelse som det ger att göra 
framsteg och övervinna svårigheter. 
Varje elev ska utvecklas efter sina 
förutsättningar och samtidigt stimu-

leras att använda och utveckla hela 
sin förmåga. 

Fakta: Områden
• I område söder finns fem förskolor, 
fyra grundskolor F-6 och en grund-
skola 7-9.
• I område centrum finns sju försko-
lor, tre grundskolor F-6, en grund-
skola 7-9 samt grundsärskolan.
• I område norr finns fem förskolor, 
tre grundskolor F-3, en grundskola 
F-6 samt en grundskola F-9.

Läs mer om våra förskolor och 
grundskolor på laholm.se

Förskolor och grundskolor är uppdelade i tre olika områden och placerade över 
hela kommunen, från Våxtorp i söder till Genevad i norr. Så ansöker du om skolskjuts

Grundregeln för att vara berättigad till skolskjuts är att:
• Eleven går i förskoleklass eller grundskola i Laholms kommuns regi.
• Eleven är folkbokförd inom skolans upptagningsområde.
• Eleven har en skolväg som överstiger de angivna kilometergränserna.

Elever i klass F-9 får åka skolskjuts om avståndet till skolan/hållplatsen 
medger det.
• F-klass-åk 3 2 km
• Åk 4-6  3 km
• Åk 7-9  4 km

Avståndet är den kortaste gång- eller cykelvägen mellan hemmet och 
skolan, eller mellan hemmet och närmaste busshållplats. Om skolvä-
gen bedöms som farlig utifrån de trafikförhållanden som råder utmed 
elevens skolväg så kan man vara berättigad till skolskjuts även på en 
kortare sträcka. 

fyren.norlandiaforskolor.se

Söker du
förskoleplats?
Norlandia Förskolor Fyren ligger vackert 
beläget i Skummeslövsstrand i en nybyggd 
och modern fastighet. 

Vi erbjuder en lekfull lärmiljö, en pedagogik i 
världsklass och vällagade måltider enligt vårt 
måltidskoncept Mat med Smak.

Ansök om en plats redan idag på vår hemsida.
 
 fyren.norlandiaforskolor.se

Norlandia Förskolor Fyren
norlandiafyren

www.fyren.norlandiaforskolor.se
www.fyren.norlandiaforskolor.se
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Nära och personligt 
på gymnasieskolan

Det finns en väg ut i världen oavsett om du som elev vill ta klivet ut i yrkes-
livet eller till fortsatta studier. Som elev på Osbecksgymnasiet har du goda 
möjligheter att hålla i intresset och motivationen under hela studietiden.  
91 procent av eleverna gick ut 2021 med avslutad gymnasieexamen, vilket 
är högt i jämförelse med rikssnittet.

Välj profil
På samtliga program finns möjligheten att välja till en profil. På så sätt 
kan du som elev skräddarsy din egen utbildning för att fördjupa dig i ett 
intresse eller skapa en grund för framtida arbete och studier. Profilerna är 
Performing Arts, Djurskötsel, London, Risk och Säkerhet, Idrottsprofilen 
och Fotboll.

På Osbecksgymnasiets lärlingsutbildningar, Barn- och fritidsprogram-
met samt Industritekniska programmet, är halva utbildningen förlagd på 
en arbetsplats. Det öppnar upp för kontakter på arbetsplatser inför framti-
den och ger en varierad skolgång för dig som elev.

Kom och skugga oss
Alla intresserade elever är välkomna att komma på besök på det eller de 
program de är intresserade av, det kallar vi för skuggning. Vi berättar då 
mer om programmet och du får möjlighet att träffa våra nuvarande elever. 

Vill du veta mer om utbildningarna så går du in på osbecksgymnasiet.se 

Campus Laholm 
– möjligheter 
och möten

Här hittar du Osbecksgymnasiet, Vuxenut-
bildningen, Kulturskolan, Aktivitetshuset och 
Vägledningscenter. Här finns också BlackBox, 
som är ett stort mörkt rum med möjlighet till 
110 sittplatser. Rummet används till bland annat 
teaterverksamhet, föreläsningar, lektioner från 
gästföreläsare och LAN. Skaparverkstaden är en 
annan spännande miljö där det går att experi-
mentera med stora bildprojekt eller tekniska 
innovationer. Det finns också brännugn och 
drejskivor. Den tekniska utvecklingen får också 
utrymme på Campus Laholm. Via KomTek på 
Kulturskolan finns det tillgång till bland annat 
AR (augmented reality), VR (virtual reality) och 
3D.

Alla verksamheterna arbetar på olika sätt mot 
näringslivet. Vuxenutbildningen erbjuder till 
exempel utbildningar som Hospitality - Mat, 
Möten och Människor, Djurskötare och For-

donsmekaniker. Genom 
ett nära samarbete med 
flera företag finns det 
också möjlighet att lära 
upp en anställd. 

Men samarbeten och mål 
slutar inte innanför Laholms gränser, utan 
sträcker sig ut i Europa med olika samarbetspro-
jekt. Ett exempel är Osbecksgymnasiets profil 
London, som ger eleverna möjlighet att vara 
utbytesstuderande. 

– Vi ska jobba vidare med att stärka de stude-
randes anställningsbarhet med blicken vänd mot 
Europa, utveckla våra europeiska kontaktnät och 
göra Campus Laholm till en aktiv del av Europa, 
säger Andreas Meimermondt, chef för kultur- 
och utvecklingsförvaltningen.

På Campus Laholm skapas ett växthus för idéer och 
utveckling. Miljön präglas av öppenhet och en sam-
arbetsvilja över verksamhetsgränserna. 

Osbecksgymnasiet är en nära och personlig skola där det 
går att anpassa utbildningen på många olika sätt. Alla 
utbildningar har på olika sätt ett nära samarbete med 
verkligheten utanför skolan. 

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

Osbecksgymnasiet är en del av Campus Laholm.
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Sedan början av 2019 har Tobias Evertsson och 
Jonatan Green, på räddningstjänsten i Laholm, 
utbildat 45 undersköterskor, inklusive vikarier, 
inom hemtjänstens nattpatrull. Inspirerade av 
Räddningstjänst västs upplägg med ett nära 
samarbete mellan räddningstjänst och hemtjänst 
drog de igång utbildningen i Laholm. 

Nu ingår hemtjänstens undersköterskor i 
socialförvaltningens och räddningstjänstens 
gemensamma satsning på liv- och egendoms-
räddande insatser i hela kommunen. En satsning 
som drogs igång för att om möjligt få till stånd 
än tidigare insatser än de räddningstjänsten kan 
bistå med. 

Fyra nattpatruller
– Inom kommunens hemtjänst finns fyra nattpa-
truller. Nattetid rullar hemtjänstbilarna åtskilliga 
mil, allra mest i kommunens östra delar med ibland 
närmare 25 mil per natt. Många gånger är de nära 
en akut sjuk människa, olycksplats eller brand och 
kan då göra en första insats, så kallad semiprofessio-
nell första insats, säger Tobias Evertsson. 

Flera utbildningsomgångar
I början av 2019 inledde han och Jonatan Green 
grundutbildning för den första gruppen av 
undersköterskor. De genomgick ett utbildnings-
pass på tolv timmar med teori och praktik. Inför 
sommaren 2019 stod semestervikarierna på tur. 
Våren 2020 stod fortbildning på programmet 
- deltagarna åkte på fingerade larm och under 
hösten genomfördes pass i akutsjukvård samt 
hjärt- och lungräddning.

– Det är viktigt med kontinuerlig utbildning 
för att fräscha upp och utveckla kunskap som 
personalen fått till sig, säger Tobias. 

Med utbildningen i ryggsäcken kan under-
sköterskorna nu hjälpa till vid bränder, trafik-
olyckor, drunkningar och sjukvårdslarm. Och 
de ser många fördelar med samarbetet, såväl för 
yrket som för kommuninvånarna.

– Statusen för yrket som undersköterska höjs 
avsevärt med satsningen. Därmed blir det också 
lättare att rekrytera ny personal. 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 livsavgö-
rande, säger undersköterskan 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 per-
sonalen förutom brandsläckare också tillgång 
till släckgranat, hjärtstartare, utrustning för att 
hjälpa till vid drunkning samt skyltar och ljus-
markering vid en olycksplats. 

– Vi är taggade för uppgifterna, säger Saras 
kollega Malin Karlsson. Samtidigt understryker 
hon att de nya åtagandena inte går ut över bru-
karna. De kommer alltid först.

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

– Alla behöver prata av sig, understryker 
Tobias Evertsson. 

Hemtjänst  
samarbetar 
med rädd-
ningstjänst
Samarbetet har gjort skillnad. Numera 
åker personal inom hemtjänstens fyra 
nattpatruller ut på SOS-larm.

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

Här träffar du andra 
småbarnsfamiljer
Vill du lära känna andra barn och 
föräldrar i kommunen? Då är Öpp-
na förskolan en bra mötesplats. 

I det gula tegelhuset på Södra Stenbrogatan 
i Laholm ligger Familjecentralen där kom-
munens öppna förskola huserar tillsammans 
med Region Hallands kvinnohälsovård, 
barnhälsovård och logopedmottagning. 

Alla föräldrar och vuxna med barn i för-
skoleålder är välkomna till Öppna förskolan 
för att leka, fika umgås och utbyta erfaren-
heter om stort och smått i vardagen. Verk-
samheten är gratis och du kommer och går 
som du vill under öppettiderna. Personalen 
är förskollärare och delar gärna med sig av 
sina kunskaper om barn och föräldraskap. 

För de allra yngsta barnen finns Baby-
öppet, en grupp med lugnare tempo och 
anpassad verksamhet.

Sångsamlingen är en stående punkt på 
programmet, ofta med babyrytmik. Under 
pandemitiden satsade Öppna förskolan 
mycket på uteverksamhet, och kommer att 
fortsätta med det kombinerat med verksam-
het inomhus.

På vår Facebooksida, ”Familjecentralen i 
Laholm” kan du ta del av öppettider och läsa 
om veckans alla aktiviteter.

En aktiv röst
www.amnesty.se
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www.barncancerfonden.se

Ring 020-90 20 90

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
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 D
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Nyinflyttad?
Välkommen till 

Vårdcentralen Centrum Laholm

Vi hjälper dig med din hälsa och vård. 
Från BVC och vårdcentralens självklara 
utbud till hälsotjänster såsom livsstils-

samtal och kostråd.                       

Välkommen att lista dig hos oss redan idag!

Vårdcentralen Centrum Laholm 
Hasselgränd, Laholm
Telefon: 0430-  157 00
regionhalland.se/vardcentralen-centrum

www.regionhalland.se/vardcentralen-centrum
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Skräpet finns överallt – i staden, i naturen och i havet.  
Ditt bidrag behövs för att hålla Sverige rent.  

 
Plocka #ettskräpomdagen / Swisha till 90 02 817 / PlusGiro: 90 02 81-7 

www.hållsverigerent.se

Det finns flera olika verksamheter inom socialförvaltning-
ens hälsofrämjandeenhet, som arbetar aktivt för att främja 
hälsa och förhindra att problem uppstår eller förvärras. 
Det är ofta små förändringar i vardagen som kan leda till 
ökad självständighet och trygghet, och därmed ökat väl-
befinnande. 

Lotsen 
Ger kostnadsfri rådgivning inom olika områden. Du kan 
få stöd när livet förändras av olika anledningar och hjälp 
att lotsas rätt i frågeställningar som kan uppstå i kontakt 
med till exempel socialtjänsten. 

Anhörigstöd 
Anhörigcentrum är en plats för dig som stödjer, hjälper 
eller vårdar någon i din närhet. Du kan få vägledning att 
hantera situationen och råd om vart du kan vända dig i 
olika frågor. Erbjuder olika aktiviteter som föreläsningar, 
utbildningar och anhöriggrupper.

Budget- och skuldrådgivning 
Kan hjälpa och vägleda när du behöver få kontroll över 

din privatekonomi. All rådgivning är kostnadsfri. Du kan 
exempelvis få hjälp med en översikt av din privatekonomi 
och upprätta en budget, se över skulder och ändra förut-
sättning för att undvika dyra lån. 

Fixartjänsten 
För dig som fyllt 67 år och är folkbokförd i Laholms kom-
mun, när du behöver praktisk hjälp i din bostad. Hjälpen 
är kostnadsfri och är till för att öka din trygghet och före-
bygga fallskador. Exempel är byte av glödlampor, säkringar 
och batterier. Sätta upp gardiner eller tavlor. Sätta fast lösa 
sladdar och kontrollera brandvarnare. Fixartjänsten utför 
inte arbete som kräver yrkeskompetens och tjänsterna får 
inte konkurrera med företag. 

Hälsofrämjande och förebyggande samtal 
Samtal med en hälsokonsulent för dig som är över 65 år 
och folkbokförd i Laholms kommun, bokas via Lotsen. 
Erbjudande om samtal skickas ut per brev till alla som fyl-
ler 79 år. Samtalet rör sig om bland annat vardagen, trivsel, 
bostad, säkerhet, hälsa, intressen och aktiviteter med syfte 
att öka möjligheterna till ett självständigt och gott liv. 

Du kan även vara med själv och forma innehåll och program.  Vissa aktivi-
teter drivs av personal från Laholms kommun, men mycket genomförs av 
enskilda frivilliga, föreningar och organisationer. 

I nuläget finns träffpunkter på följande orter i Laholms kommun: 
Hasslöv, Hishult, Laholm, Mellbystrand, Skottorp, Skummeslövsstrand, 
Vallberga, Våxtorp och Ysby. 

Vad som händer på respektive träffpunkt går att läsa i lokala aktivitets-
blad eller på www.laholm.se. 

När du får  
problem och  
behöver råd 

Träffpunkter för  
social gemenskap

Behöver du råd och stöd i en svår situation? Du kanske 
vårdar en närstående. Behöver få kontroll över din 
ekonomi. Eller är äldre och behöver praktisk hjälp för 
att förebygga fallskador. Då finns socialförvaltningens 
hälsofrämjandeenhet.

I Laholms kommun finns det flera träffpunkter och 
mötesplatser där du kan delta i aktiviteter och träffa 
andra runt gemensamma intressen. 

Ann-Christin Johansson och Barbro 
Jönsson träffar du på Anhörigcentrum.

Nyanländ – få en bra start

När du bokar besök hos oss kan 
du till exempel få:
• information om Laholms kom-

mun
• samhällsvägledning
• stöd med att upprätta och sam-

ordna myndighetskontakter
• praktisk hjälp med ansökningar

För att besöka oss måste du 
först boka en tid. Du kan få språk-

stöd eller telefontolk på moders-
mål under ditt besök hos oss.  

För mer information eller för 
att boka besök kontakta en mot-
tagningssamordnare:

Rania Ali på e-post: 
rania.ali@laholm.se, Tel 0766– 
98 50 75 eller Helen Nilsson på 
e-post: helen.nilsson@laholm.se, 
Tel 0703– 80 82 75

Mottagningen för nyanlända välkomnar dig som är 
asylsökande, eller nyanländ med flyktingbakgrund under de 
första två åren efter folkbokföringen i Sverige.   
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Professionell
telefonpassning

Prova oss under tre 
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se

Visste du att nästan hälften 
av dina grannar har sin villa 
försäkrad hos oss?
Bli kund du också och få 20 procent rabatt! Klicka in på  
LFhalland.se/nyinflyttad och fyll i rabattkoden NYINFLYTTAD20.

Har du några frågor? Hör av dig!
Ring oss på 0430-794 00 eller 
mejla oss på info@LFhalland.se
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 MED RABATTKOD NYINFLYTTAD20   •  M
ED RABATTKOD NYINFLYTTAD20  •      

www.LFhalland.se/nyinflyttad
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FRÅN MARKARYD

FRÅN HÄSSLEHOLM

FRÅN ÖRKELLJUNGA

FRÅN MALMÖ

FRÅN GÖTEBORG
FRÅN   H

ALMSTAD
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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




