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

Inför sommaren 2015 satsade Laholms 
kommun rejält på kustens bad, en angelägen 
insats för såväl oss som bor i kommunen som 
för våra besökare.

Vid tre särskilda entréer placerades nya skyl-
tar, strandvärdarna blev fler, planer för beach-
volley iordningställdes, räcken sattes i vatten-
brynet och den som ville kunde slappa i häng-
kuddar. Och vårt utvecklingsarbete fortsätter. 

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

naturupplevelser. Inte minst laxfisket mitt i 
stan är en stor turistmagnet. Och är du sugen 
på att paddla, då är Lagan rätt plats med bra 
lägerplatser.

Vi har också en rik historia. Laholm är 
Hallands äldsta stad och nämns i skrift redan 
på 1200-talet. Då var namnet Lagaholm, i nu-
tid är vi mer kända som ”Den lilla staden med 
de stora konstverken.” Skälet är våra många 
fina offentliga skulpturer. Ta dig tid att se 
dem. Sommartid kan du också slå följe med 
en guide för att få veta mer om konstverken. 
Jag vill även tipsa om Nordens enda teck-
ningsmuseum, som också är en arkitektoniskt 
intressant byggnad, beläget vid Hästtorget i 
Laholm. Under samma tak ligger turistbyrån. 
Vänd dig gärna hit för att få mer tips om våra 
många pärlor.

Kommunen har ett strategiskt bra läge med 
två flygplatser inom trettio minuters bilresa. 

Vi har goda pendlingsmöjligheter med tåg på 
Västkustbanan, och nu, när Hallandsåstunneln 
öppnats, blir dessa än bättre. Tillsammans med 
E 6 skapas närhet till Göteborg, Malmö och 
Köpenhamn, orter som ger dig och din familj 
goda möjligheter till arbetspendling och stor-
stadsupplevelser inom kultur och nöje.

I dag består kommunen av flera små tät-
orter. Flertalet erbjuder ett varierat utbud av 
kommunal service med förskola och skola 
och äldreboende. Det finns också ett stort 
och brett utbud av föreningsverksamhet i hela 
kommunen.

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

Det är viktigt för oss att du vet att kom-
munen är till för dig och inte tvärtom. Som 
företagare eller privatperson är du alltid väl-
kommen att kontakta kommunen, 

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

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

Elisabet Babic´ (M)
kommunstyrelsens ordförande 

Danskaste staden

Och visst kan man associera till idylliska danska 
städer när man flanerar i de slingrande grän-
derna i Gamleby, en pittoresk tummelplats för 
alla med sinne för det estetiska. Hela Laholms 
innerkärna är för övrigt pietetsfullt bevarad, ett 
tilltalande bevis på att det faktiskt gick att stå 
emot grävskopornas käftar också under föränd-
ringarnas tidevarv.

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

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

badbaljor, underbara strövområden, fiskrika 
vattendrag, milsvida skogar och bördiga slätter 
som lägger sig till ro vid foten av Hallandsås. 
Närheten till goda kommunikationer i skilda 
riktningar är förstås ett extra plus.

I kommunen finns gott om sevärdheter. Låt 
mig nämna några attraktiva exempel: Teck-
ningsmuseet i Laholm (Nordens enda), Bolla-
ltebygget i Knäred (kringbyggd 1700-talsgård) 
och Konsthallen i Hishult.

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

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

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

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

Här handlägger vi också vissa ärenden, som 
exempelvis parkeringstillstånd för rörelsehind-
rade. 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. Och hamnar du i en tvist eller i en 
oönskad avtalsbindning efter ett köp, kan det 
också var bra att känna till sina rättigheter. Du 
sparar också både pengar och tid om du känner 
till dina rättigheter och skyldigheter. Så hör gär-
na av dig till Medborgarservice för vägledning 
kring konsumentfrågor.

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

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

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

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

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

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



4

Upptäck vår natur

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

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

På Laholms kommuns och länsstyrelsens 

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

Skira bokskogar
Hallandsås vackra bokskogar och kulturland-
skap med myrar och rikkärr lockar många. 
Särskilt sevärda är Osbecks bokskogar namn-
givna efter Linnés lärjunge Per Osbeck - präst 
i Hasslöv under andra halvan av 1700-talet. 
Osbecksrundan utgår från bronsåldersgraven 
Lugnarohögen och leder vandraren till Brante-
källa, en bit upp på åsen, och tillbaka. Under 
försommaren möts man bland annat av maj- 

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

Sandmarker i kust och inland
Det mäktiga hedlandskapet i inlandet lyser gyl-
lengult under försommaren när ginsten, Hal-
lands landskapsblomma, slagit ut. Några måna-
der senare skiftar hedarna till lila av den rikliga 
ljungblomningen. Styr då turen till den mäkti-
ga heden norr om Mästocka. Här finns rester av 
det kulturlandskap, som ända in på 1900-talets 
början var Hallands signum.

Kulturreservatet Bollaltebygget utanför 
Knäred har skapats för att bevara en unik kring-
byggd 1700-talsgård, omgiven av ett kultur-
landskap från samma århundrade. Sommartid 
arrangerar Knäreds forskarring och hembygds-
förening guidningar av gården och andra pro-

gram på den rofyllda innergården.  
Dynlandskapen vid kusten är förstås också 

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

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

Så kliv ut i naturen och hitta dina egna 
smultronställen.

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

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

Södra Hallands Kraft Ekonomisk 

förening är ett kundägt företag 

med över 19 000 anslutna anlägg-

ningar. Målet är att svara för hög 

tillgänglighet och stor leverans-

säkerhet till rimliga kostnader.

Södra Hallands Kraft 
Ekonomisk förening
Box 63, 312 21 Laholm, 
Tel 0430-480 00
www.sodrahallandskraft.se

Södra Hallands Kraft ansvarar för driften av det lokala 

kraftledningsnätet i Laholm med omnejd. I det dagliga 

arbetar vi med utveckling av nätet, löpande underhåll 

och framdragning av ledningar till nya fastigheter. 

Allt för att du tryggt ska kunna tända kökslampan och 

njuta en kopp kaffe – varje morgon, året runt.

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

Energi- och klimatrådgivningen i Laholm
0430-15433
www.laholm.se
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Ska klättra på miljöranking

– Med allas hjälp och ett målmedvetet mil-
jötänk som genomsyrar all daglig verksamhet, 
i stort och smått, är det ingen omöjlig uppgift, 
säger miljöstrateg Torsten Kindt.

Under våren 2014 drog kommunen igång 
satsningen ”Miljölyftet”, där samtliga kom-

munanställda på ett eller annat sätt involveras. 
Med investering i miljövänlig fordonspark, 
laddstolpar för elbilar, energieffektivisering 
av lokaler, samordning av transporter, flera 
Grönflaggcertifierade skolor och insamling av 
matavfall tas ytterligare några steg på vägen 

mot en miljövänligare kommun. 
Färdriktningen stärks också av kravet på 

led-lampor i alla belysningsstolpar senast 2016 
och stopp för fossila bränslen i kommunens 
verksamheter senast 2030.

Historiskt sett har Laholms kommun varit 
att räkna med i fråga om miljösatsningar. Stor-
skaliga projekt med vindkraft, biogas och våt-
marker gav eko i Miljösverige. Men det går inte 
att leva på gamla lagrar. 

– Numera handlar det mer om attitydför-

ändringar, att ändra beteende i vardagen som 
kanske inte syns men som betyder mycket för 
miljön. Det kan exempelvis handla om att sat-
sa på videokonferenser istället för att åka långa 
sträckor till ett seminarium, säger Torsten 
Kindt. 

Sammantaget ger även förhållandevis blyg-
samma insatser effekt, understryker Torsten, 
och refererar till kommuner med systematiskt 
miljöarbete, exempelvis Örebro som blev bästa 
miljökommun 2015 och Malmö 2014. 

Årets laddstolpe. Varje år utser föreningen Elbil Sverige Årets laddstolpe. 2015 gick utmärkelsen till Laholm, som placerat sin laddstation på Hästtorget mitt i stan. En utmärkelse som inte minst miljöstrateg  
Torsten Kindt är stolt över. 

Målet är spikat. Senast 2016 ska Laholms kommun ligga bland de 50 bästa 
kommunerna i tidningen Miljöaktuellts ranking av kommunernas miljöarbete. 
Än är det en bit till målet men det ligger inom räckhåll. Efter 2015 års ranking 
skiljer det 11 platser. 

Vatten – vårt viktigaste livsmedel

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

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

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

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

Laholmsbukten.

Tips för att bidra till ett renare vatten:

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

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

3. Använd alltid miljömärkta disk-, tvätt- och 
rengöringsmedel, och snåla med dem.

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

mängden tvättmedel

Laholmsbuktens VA ansvarar för vatten och avlopp i Halmstads och Laholms kommuner. Om du vill lära dig mer eller komma i kontakt med oss, besök www.lbva.se. 
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Laholm kändes inte som Sverige

Små stenhus längs kullriga, slingrande gator. 
Knappt några hus med mer än två plan, och 
inte ett enda trähus. Påminde miljön om något 
så var det hemstaden Kuldiga i Lettland. Men 
hon trampade Laholms gator, en stad hon ald-
rig tidigare besökt. Nu bor hon här tillsammans 
med sina 15-åriga tvillingpojkar - och stortrivs.

Skälet till uppbrottet var jobbrelaterat. Hon 
bodde i Brålanda och jobbade på pannkaksfa-
briken Björnerud Gård i grannorten Färgelan-
da. Ett år efter Lantmännen Cerealias köp av 
Björnerud Gård lade Laholmsföretaget ner pro-
duktionen av kylda pannkakor och flyttade den 
till Laholm. 

Erbjöds jobb i Laholm
Selga var en av sex anställda som erbjöds jobb i 
Laholm. Om staden visste hon inte ett smack. 
Men som ensamstående till två tonårspojkar 
lockade erbjudandet om fast jobb för hemmavid  

var arbetsmarknaden inte särskilt ljus. 
Lantmännen Cerealia ordnade resa till La-

holm med övernattning på Stadshotellet. 
– Här bodde vi flott. Flera av hotellets rum 

är inredda efter olika tidsepoker. Jag fick ett 
20-talsrum, verkligen läckert, säger Selga.

Dagen därpå var vikt för besök i fabriken. 
Dalslänningarna visades runt, informerades om 
anläggningen som gräddar 400 000 pannkakor 
om dagen, och fick även prova på att stå vid 
pannkaksbandet. 

Ny framtid i Laholm?
På hemresan for tusen tankar genom Selga. Var 
Laholm den ort som stakade ut en ny framtid 
för henne och tvillingarna? Och hur skulle de 
ställa sig? Motståndet på hemmaplan blev inte 
att leka med. 15-åringarna slog bakut, pratade 
om att flytta till pappan i Lettland om Selga be-
stämde sig för Laholm. 

– Det var tufft, men vi kom överens om att 
de skulle följa med till Laholm innan vi bestäm-
de oss.

Företaget bekostade även den andra resan 
söderut. Denna gång visade arbetskamrater och 
företrädare för Ceralia runt i stan. Laholmshem 
var också på plats för att diskutera bostadsfrå-
gan. 

Motståndet bröts
Att stan gav intryck på tvillingarna kände Selga 
på hemresan. Motståndet var brutet, men inte 
så att 15-åringarna gjorde vågen för Laholm. 
Snarare att ett tvärt nej ersatts med nja. Möj-
ligheten att gå eller cykla till fotbollsplanen och 
simhallen sådde frön till förändring. 

Tillbaks i Brålanda vägde familjen för och 
emot flytt. Till slut tippade vågskålen över till 
Laholms fördel.

– För mig kändes ett uppbrott som en möj-

lighet att starta om, att bygga upp något nytt 
och vidareutvecklas i jobbet. När dessutom 
pojkarna pratade om hur nära det var till allt i 
Laholm bestämde vi oss. 

Hittar inga fel
Flyttlasset gick mitt i sommaren 2015. Nu har 
Selga blivit varm i kläderna på jobbet och poj-
karna skaffat sig kompisar. Hon trivs med job-
bet i stekhallen, berömmer chefer för deras stöd 
och öppenhet till förändringar, och ser goda 
möjlighet att växa inom företaget. 

Från tid till annan letar hon fel med La-
holm. Hittills har hon kammat noll. 

– Laholmarna är varma människor, många 
hejar vid möten på stan, och i en butik undrade 
innehavaren hur det gått med min flytt. Hon 
kom ihåg mig trots att jag bara satt min fot där 
en gång tidigare. Sånt värmer, säger Selga. 

- Var är jag? Detta kan inte vara Sverige.
Selga Bergmane kände sig minst sagt förvirrad när hon klev av bilen efter den 30 mil långa resan från Färgelanda i 
Dalsland. Hon visste att Laholm var målet, men det hon såg kändes inte svenskt. 

Erbjöds jobb i Laholm. Selga Bermane var en av sex anställda som erbjöds jobb på Lantmännen Cerealia i Laholm när företaget stängde sin fabrik i Färgelanda.

Rörfirma Johan Månsson
0430-77 55 76

www.midic.se

Värmepumpar
Värme & Vatten

Vi hjälper dig hitta rätt  
lösning till ditt hus

Bredband 
och IP-telefoni

Lantmannagatan 6
312 32 LAHOLM

Tfn 0430-737 30

info@surfia.se
www.surfia.se

Missionshuset Laholms
församlingsgemenskap
Ryssgatan 11, 312 30 LAHOLM
Pastor: Magnus Bylander
Tfn. 0703-22 77 80
www.missionshuset.se

Kanske hör du till dem som någon gång har
 önskat att det fanns en Gud. Ibland kanske du till
och med har ställts inför situationer som gjort att
du tvivlat på Guds icke-existens: Tänk om Gud
finns! Eller så kanske du hör till dem som bär på
en gudstro med samma självklarhet som du
andas. Alldeles oavsett vem du är och vad du
tror, är Missionshuset i Laholm en plats dit du
kan komma med dina tankar om livet och Gud. 
Välkommen – du kommer som du är!

Se de senaste filmerna

med nyaste tekniken i en 

miljö som andas historia.

www.laganbio.se

3D, DTS & Digitalt

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

Hästtorget 7, Laholm. Tfn 010 - 199 86 01
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Brobyggare mellan 
människor

– Alla är välkomna till föreningen, såväl gamla 
som nya laholmare. Lättast att komma i kontakt 
med oss är att delta i något av våra språkkaféer. 
Här träffar man medlemmar och styrelserepre-
sentanter, säger föreningens ordförande Jenni 
Anna Gustafsson, och tillägger:

– Givetvis kan man också mejla oss eller nå 
oss via vår hemsida eller sociala medier. 

Föreningen startades av elev på svenska 
för invandrare (sfi). Han såg svårigheterna för 
många av de nyanlända flyktingarna med att lä-
ra känna etablerade svenskar och ta plats i sam-
hällslivet. Alltsedan starten har föreningens idé 
varit att mångfald berikar alla.

– När människor med olika bakgrunder 
möts för ett gemensamt intresse skapas möjlig-
heter till ett intressant erfarenhetsutbyte, säger 
Carl Stefansson, etableringssamordnare i La-
holms kommun med uppgiften att stödja och 
stärka föreningen som en del av kommunens 

integrationsarbete. 
Ett brett nätverk är a och o för föreningen. 

Ju bredare det är desto större möjligheter för 
medlemmarna att skaffa sig, som Carl Stefans-
son uttrycker det, ”ett starkt socialt kapital”. 
Nätverket breddas gradvis såväl med det civila 
samhället som näringslivet. 

Carl Stefanson anser att företag och andra 
aktörer kan ha stora fördelar av att knyta till sig 
människor med olika kulturella bakgrunder. In-
te minst deras språkkunskaper kan komma till 
stor nytta vid affärsuppgörelser.

Laholm utan gränser satsar också på aktivite-
ter av olika slag inom de fyra ”grenarna”: social/
familj, yrkesliv, kvinnofrid och idrott. Några ex-
empel på aktiviteter: fotboll, språkkafé, nybör-
jarkurs i svenska, kvinnoaktiviteter, cykelkurser 
och kurser i starta eget företag.

Aktiviteterna är frukten av medlemmarnas 
idéer och engagemang.

Laholm utan gränser (LUG) är något av en brobyggare mellan människor. 
Alltsedan starten 2011 har föreningen skapat mötesplatser där människor 
med olika språkliga och kulturella bakgrunder kan mötas kring gemensam-
ma intressen. Nu har föreningen 400 medlemmar från 40 olika länder. 

Språkkaféerna är populära mötesplatser som i Laholm drivs av föreningen Laholm utan gränser. 
I Knäred står samhällsföreningen bakom arrangemanget.

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

Laholmshem AB
G:a Stationshuset

312 80 Laholm
Tel 0430-151 10

laholmshem@laholm.se
www.laholmshem.se

Öppettider:
Måndag – fredag kl. 10-15, 
torsdagar även kl. 15-17.30 

Kassan på kontoret i Skånes 
Fagerhult är stängd på tisdagar 
och i Hishult på onsdagar.

Med kontor i Hishult och Skånes Fagerhult  
hittar Du Sveriges 6:e minsta sparbank! 
Vi vill gärna träffa Dig och visa att det fortfarande finns 
banker som värnar om det personliga mötet och stöttar det 
lokala samhället. Vi har funnits på våra små orter i  
130 samt 110 år och hoppas på många år till! Vi har full 
service och generösa öppettider på båda kontoren, så varmt 
välkommen in på en kopp kaffe när det passar Dig!

Hishult  |  Skånes Fagerhult 
0430-735 00

www.sparbankenboken.se

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

Laholm 0430-77 99 97 www.veteranpoolen.se

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

Vi har inga startavgifter eller bind-
ningstider och du får samma resurs 

Även den som är rädd 
vill göra sin röst hörd.

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

Även den som är rädd 
vill göra sin röst hörd.

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr, eller gåva. Pg 90 15 04-1
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Njut av fritid 
och kultur

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

Vid Hästtorget ligger Laholms teater, 
byggd 1913 och än i dag en aktiv arena för 
teater, konserter, lokalrevy och konferenser. 
Vid samma torg ligger Teckningsmuseet - 
Nordens enda museum för teckningskonst. 
Museets ambition är att lyfta fram teckning-
en som konstart och vara ett forum för såväl 
nya strömningar som historiska återblickar. I 
museets samling finns drygt 20 500 teckning-
ar från 1600-talet och framåt. På nedre plan 
finns en öppen tecknarateljé samt Laholms ke-
ramikmuseum.

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

Kulturskolan
En viktig aktör i kommunens kulturliv är kul-
turskolan. Den vänder sig till barn och
ungdomar, från förskoleklass upp till gymna-
siet, som vill prova på eller utveckla kreativa 
och konstnärliga uttryck. Ambitionen är att 
skapa en bred och omväxlande verksamhet så 
att alla barn och ungdomar kan hitta något 
som passar just dem. Faktum är att kultur-
skolan i Laholm är en av landets kulturskolor 
med bredast utbud. Verksamheten omfattar 
bild och form, film, animation, dans, teater, 
serieteckning, musik (diverse instrument) samt 
babyrytmik.

Folkhälsocentrum
Folkhälsocentrum är en mötesplats i Laholm 
där alla kan koppla av från vardagens stress 
med välgörande motion och rekreation. Un-
der taket ryms simhall med tre bassänger, 
badlandskap för de minsta barnen, bubbel-
pool, friskvårdsgym, fyra moderna solarier, två 
idrottshallar, gymnastiksal och kafeteria, På 
området finns också boulebanor, idrottsplats, 
multisportanläggning med konstgräs, parkour-
bana, skejtpark och utegym.  Och känner man 
för en uppfriskande promenad är närliggande 
”Hälsans stig” ett utmärkt val.

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

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

Nordiskt år. 2016 är det nordiskt år på Teckningsmuseet i Laholm. Först ut är Danmark med 
konstnärerna Christian Finne, Julie Nord och Morten Schelde. Det röda huset är hans verk.

En som ofta strosar här är Laholmsförfattaren 
Eva Jagrell. Sin senaste diktsamling tillägnar 
hon ån – den största i södra Sverige. Hon be-
skriver ån som ”Moder Lagan” på samma sätt 
som man säger Moder Gagnes i Indien. 

Planeringskontoret har kanske inte fullt 
samma meditativa syn på promenader längs ån, 
men visst ser planerarna också åns inneboende 
möjligheter till avkoppling och njutning. 

Tillsammans med en konsultfirma arbetar 
nu planeringskontoret på att gestalta ett till-
talande promenadstråk. Nuvarande stig ska 
breddas så att såväl flanörer som sportfiskare 
ska kunna samsas om platsen, en husbilsparke-
ring med ett 15-tal platser ska iordningställas 
vid Gröningen och befintlig servicebyggnad ska 
flyttas. 

– Lagan är en oerhört vacker del av Laholm, 

men vi har inte varit tillräckligt bra på att ta hand 
om denna. Målet är att skapa ett inbjudande 
gångstråk längs ån med möjligheter att stanna till 
lite här och var, kanske för medhavd fika, säger 
stadsträdgårdsmästare Charlotte Fajerson.

Fler stannar med p-plats för husbilar
Med husbilsparkeringen hoppas planeringschef 
Erland Björkman att också tillfälliga besökare 
ska ge sig tid att stanna lite längre i stan och 
strosa runt i omgivningarna. 

– Husbilsägarna är en växande kategori, in-
tresserade av att upptäcka och uppleva saker.  
Och jag lovar, det kan Lagan erbjuda när vår 
gestaltning konkretiserats i handling, säger han. 
Med bänkar, bord och belyst omgivning ska 
stråket även tilltala kvällsvandringar. Samtidigt 
ser de satsningen som en del av att skapa en in-

Lagan - en pärla som 
ska lyftas 
En delvis outforskad pärla. Inte bland sportfiskarna men väl för många lahol-
mare och besökare. Ändå utgör Lagan en dominerande del av stadsbilden. 
På Laholms kommuns planeringskontor hoppas man att fler söker sig till åns 
stränder när deras insatser genomförts. 

Ska lyfta fram Lagan. Lagan är en delvis outforskad del av Laholm. Det har Charlotte Fajerson 
och Erland Björkman föresatt sig att ändra på. 

tresseväckande entré till Laholm för norrifrån 
kommande besökare. 

Fler näringsställen
Längs med stråket finns redan en fiskrestaurang. 
Kanske öppnas ytterligare näringsställen när besö-
karna blir fler. Från promenaden har de nära till 
staden, dess många guldkorn och rika historia. 

Om ett par år räknar de med att klippa ban-
det till gångstråket. Tittar de ytterligare några 
år framåt i tiden vill de gärna se fortsättning på 
satsningen längs Lagan ända ut till Åmot i nor-
ra Mellbystrand.

– Det hade snabbt blivit allas favoritled att 
ta sig på cykel mellan Laholm och Mellbyst-
rand, säger de. 



Hitta smultronställen i Laholm

Sommaren 2014 öppnades destinationssajten 
www.visitlaholm.se med tips, information, 
intervjuer och flygbilder från stora delar av 
kommunen. På ett överskådligt sätt presenteras 
många av kommunens besöksmål. 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 sandstrand, från Skå-
negränsen i söder till Lagans mynning i norr, 
en sträcka på tolv kilometer. Här badar och 
surfar man på sommaren och tar uppfriskande 
promenader på vintern. Som en av få stränder 
i Sverige är det tillåtet att parkera bilen på vissa 
platser. På den långa plagen hittar du också ett 
område med hundbad. Under vår- och som-
marmånaderna anordnas även diverse stran-
daktiviteter som exempelvis yoga, konserter, 
allsång, picknick och bastukvällar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Havet lockar. Laholms kommun har en av Sveriges längsta sandstränder. Sommartid lockas barnen till det härligt salta havsvattnet. 

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

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

Laholm kan beskrivas på många olika sätt: en orörd småstadsidyll, ett barnvänligt badparadis, en härlig skidort, 
sportfiskarnas drömställe eller ”den lilla staden med de stora konstverken”.
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Östra Nyby – Laholms 
nya stadsdel

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

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

Associationen till räls är högst relevant i 
sammanhanget. Genom detta öppna jordbruks-
landskap på 22 hektar passerade en gång tågen 
på Västkustbanan innan denna fick en västliga-
re sträckning. Den gamla banvallen, omgärdad 
av uppvuxen vegetation, utgör i dag ett grönt 
stråk genom området och ska bevaras och kom-
pletteras. 

Varierat boende
Inte sedan slutet av 1980-talet har ett så stort 
område exploaterats. Men till skillnad från den 
då aktuella Trädgårdsstaden blir Östra Nyby ett 
än mer varierat boende.

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

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

Tilltalande identitet
Tillsammans med seniorkonsulten William B 
Willox har hon tagit fram ett gestaltningsför-
slag för området med 54 radhus, 36 villor med 
tomtstorlekar mellan 650 och 1 000 kvadrat-
meter och 164 lägenheter fördelade på 2:or 
och 4:or. Stor vikt har lagts på att ge området 
tilltalande identitet med många gröna lungor, 
ett centralt torg och en rejält tilltagen lekplats 
omgiven av en nyskapad park. Torget omsluts 
av hus på max fyra våningar med möjlighet för 
små verksamheter att etablera sig i markplanet. 
Mitt i området placeras förskola. Skolgången 
sker i den planerade nya skolan strax intill, på 
Glänningeområdet. 

– Vi har skapat sammanhängande stråk av 
naturmark mellan bebyggelsen där barnen kan 
röra sig fritt. Här placeras också gång- och cy-
kelvägar för att snabbt och smidigt ta sig runt i 
området, säger Cecilia Lindgard.

Laholm är en förhållandevis liten centralort med knappt 6 400 invånare. Men 
det lär inte dröja så länge innan här bor mer än 7 000. Ett starkt bidrag till 
ökningen kommer från Östra Nyby - en helt ny stadsdel söder om riksväg 24. 
Fullt utbyggd ger denna ett tillskott på närmare 700 personer. 

Kommunen är en stark företagsbygd med många enmansföretag in-
om de starkt manligt dominerade branscherna: jord- och skogsbruk, 
fiske, byggverksamhet och handel. Här sker också en fortsatt tillväxt, 
men även tjänsteföretag verkar vara på gång. Av de nystartade företa-
gen utgjorde tjänsteföretag störst andel, knappt 30 procent.

– Jämfört med riket har vi väldigt få tjänsteföretag. Förhopp-
ningsvis expanderar branschen framöver i kommunen och ger 
oss en mer differentierad arbetsmarknad, säger näringslivschef 
Fredrik Swärdh.

Män som startade företag höll sig företrädesvis till ”sina” tra-
ditionella branscher. Kvinnornas preferenser var mer utsmetade 
med viss övervikt mot jord- och skogsbruk samt handel.

Vill skapa något eget
I det avseendet följer Vanessa Thiam plöjda fåror med sitt han-
delsföretag, men där stannar jämförelsen. Hon vill skapa något 
eget, något som sticker ut men ändå känns klassiskt. 

Vanessa designar egna väskor, inspirerad av allehanda miljöer 
och ting. En tepåse blev exempelvis förlaga till en helt ny väska. 
För tillfället har hon tiotalet modeller som sys i Kina.

Stadig tillväxt 
av företag
Antalet företag växer stadigt i Laholms kommun. 
Under 2014 tillkom 222 och vid årsskiftet 
2014/2015 fanns totalt 3 128. 22-åriga Vanessa 
Thiam var en av dem som startade eget. Med 
egendesignade damväskor har hon fått rejält 
fotfäste inom sin nisch och till och med skaffat sig 
agentur i USA.

Gammal banvall. Samhällsbyggnadschef Charlotta Hansson och planarkitekt Cecilia Lindgard vand-
rar på den gamla banvallen som skär rakt igenom Laholms nya stadsdel – Östra Nyby.

Designar damväskor. Vanessa Thiam var en av 222 nya företagare i Laholms kommun under 2014. 

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

– Östra Nyby har förutsättningar att bli en 

mycket attraktiv stadsdel i Laholm med dess 
varierande boendeformer. Och det blir nära till 
mycket: två kilometer till centrum, 2,5 kilome-
ter till järnvägsstationen och Folkhälsocentrum 
på gångavstånd. Ett framtida boende som sä-
kerligen fäster mångas blickar på Laholm, säger 
hon.

Naturligt steg
Få unga startar företag vid 22 års ålder. För Vanessa, uppvuxen i 
en företagsfamilj, var steget naturligt.

– Det kan vara tufft att driva företag, men jag gillar utmaningar.  
Förr eller senare visste jag att jag skulle börja med något eget, 
säger hon.
Än jobbar hon dock inte fullt ut med företaget utan har också en 
anställning på en klädbutik i Laholm. 

Större frihet inom väsktillverkning
Intresset för mode och utbildning inom området nischade tidigt 
in henne. Särskilt väskbranschen lockade med dess möjligheter 
att ta ut svängarna.

– Här kan jag ge fantasin friare utrymme. Kreativiteten kan 
omsättas i formgivningen där klädbranschen skulle ha begränsat 
mig, säger hon.

Ständigt omgiven av företagare i familjen får hon ofta råd och 
stöd. Men hon är också angelägen om att få input från annat håll. 
Via det vittförgrenade kontaktnät som Laholms kommuns närings-
livsenhet har tillgång till, etablerades kontakt med Timbanken, som 
erbjuder fem timmars kostnadsfri rådgivning under ett år. 

– Jag vill att någon ser över min affärsplan, få verksamheten 
utvärderad och råd i ekonomiska spörsmål. 

På frågan vad hon gör inom fem år svarar hon:
– Då jobbar jag enbart med företaget. Har många återför-

säljare, egen butik och ett sortiment som också inkluderar skor.
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Välkommen till Vårdcentralen Centrum Laholm!
 

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

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

 

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

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

Ny mötesplats - aktivitetshus för unga 

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

Många lockas också till kommunens kultursko-
la med bland teater, musik, film och drama. Är mu-
sik huvudintresset hjälper studieförbund till att dri-
va rockskolor och bistår med att starta egna band.

 
Efterlängtat aktivitetshus
En mötesplats för unga är kommunens fritidsgår-
dar i Laholm, Veinge, Skummeslövsstrand och 

Knäred. Här ordnas exempelvis kurser i hälsa, 
LAN-sammankomster (datorer kopplas samman 
i ett lokalt nätverk), fiskeresor, organiseras tjej-
grupper, pizza- och tacokvällar. Ungas idéer är 
grunden till alla aktiviteter. Med hjälp av fritidsle-
darna kan också större arrangemang genomföras 
som exempelvis fotbollscuper och konserter.  

Och inom något år öppnas en ny mötesplats, 
ett aktivitetshus för unga. Lokalen blir en del av 
Campus Laholm med kunskaps- och kompe-
tenscentrum, sim- och idrottshall. Under flera år 
har ungdomar engagerat sig i utformningen av 
huset och inte minst dess innehåll. Huset ska fyl-

las med kultur, musik, fysiska aktiviteter, dataspel, 
matlagning och en massa andra aktiviteter som 
ungdomarna också utformar.  

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

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 mu-
sikband, dansgrupper, studieresor och festivaler.

 Aktivt ungdomsarbete och inflytande
Laholms kommun har länge arbetat med att enga-
gera ungdomar. Med avstamp i en plan för ungas 
inflytande är de idag en naturlig part inför kom-
munala beslut, som på ett eller annat sätt berör 
dem och deras livssituation.

Sedan flera år finns ett ungdomsforum med re-
presentanter från högstadieskolorna och gymnasiet. 
En gång i månaden samlas ungdomarna för att träf-
fa politiker och diskutera aktuella frågor. Varje höst 
anordnas läger för elevråden där de lär sig mer om 
elevdemokrati och ungdomsinflytande. 

Ungdomsforum arbetar med stora och små 
frågor. Aktivitetshuset och den lokala cykelplanen 
är exempel på frågor som de haft inflytande över 
liksom bänkar vid busshållplatser och bygget av en 
parkourbana.

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

Fort fullt. Dansgolvet fylls snabbt när det arrangeras disko på Lagagården i Laholm.

I Laholms kommun finns en hel del att göra för unga. Föreningarna är många 
liksom mötesplatserna, och kulturlivet blir allt rikare. Kommunen är också an-
gelägen om att öka de ungas inflytande för att leva upp till målsättningen ”att 
vara en av landets bästa kommuner för barn och unga att växa upp och leva i”.

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

Familjerådgivningen i Laholm

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

Familjerådgivare, leg.psykoterapeut

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

Intresserad av att göra något nytt? 

Välkommen till 
Vägledningscentrum
Utbildningsinformation, tidsbokning, studieinformation m m. 
Mottagning- och telefontider: Måndag-torsdag 9.00-15.00 
All studie- och yrkesvägledning för frivilliga skolformer på ett ställe. 

Telefon: 0430-265 00 vagledningscentrum@laholm.se 
Besöksadress: Ringvägen 38 312 31 Laholm

   Laholms kommun              www.laholm.se
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Stora satsningar inom förskola och skola
Satsningarna är en viktig del i kommunens 
strävan att växa med målet 25 000 invånare år 
2025. I november 2015 passerades 24 000.  

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

Tänker okonventionellt
När kommunen bygger nytt har politiker och 
tjänstemän tänkt utanför boxen och lämnat kon-
ventionella lösningar. Den nya förskolan och F-6 
skolan i Hishult med plats för 110 barn och elever 

har byggts för hela orten. Pensionärer i det närlig-
gande trygghetsboendet kan använda en del av de 
gemensamma utrymmena, och när skoldagen är 
slut öppnas lokalerna för Hishultsborna.

– Vi tänker oss att vissa lokaler kan användas 
för exempelvis studiecirklar eller föreningsmö-
ten och matsalens scen för olika framträdan-
den. Således har vi byggt för att på bästa sätt 
tillgodose hela ortens behov av lokaliteter, säger 
Maria Bronelius. 

Ny förskola med nattlig omsorg
Under 2013 byggdes Mellbystrandsskolan om 
och till för att ta emot fler elever och möta or-
tens befolkningsutveckling. L:a Tjärby, strax 
norr om Laholm, väntas också expandera. Här 
öppnades nyligen en helt ny förskola med fy-
ra avdelningar. Förskolan är den enda i kom-
munen som erbjuder omsorg under obekväm  

arbetstid, det vill säga på kvällar, nätter och hel-
ger. Servicen är ytterligare en pusselbit i kom-
munens tillväxtmål.  

Flera förskolor och skolor 
Och satsningarna fortsätter för att nå tillväxt-
målet. Första stegen har tagits till en ny F-6 
skola i östra Laholm. Denna ska ersätta såväl 
nuvarande Glänningeskola som ge utrymme 
för tillväxt. Ombyggnaden av Laholms högsta-
dieskola, Lagaholmsskolan, är också ett led i att 
möta en växande befolkning. 

När järnvägstunnlarna genom Hallandsås 
nu är öppna för trafik och ny station byggts 
strax söder om kommungränsen till Båstad för-
väntas bostadsområdet Allarp i södra Skumme-
slövsstrand få en rejäl skjuts. För att möta ex-
pansionen med många nya barnfamiljer byggs 
ny förskola i området. 

Kvalitet i verksamheten
På samtliga förskolor och skolor arbetas det regel-
bundet med att förbättra och utveckla verksam-
heten. Den kompetensutveckling som kontinuer-
ligt erbjuds all personal är en viktig del i detta. Det 
har exempelvis handlat om IKT(Information och 
kommunikationsteknik) - digitala verktyg ska bli 
en naturlig del i förskolans och skolans vardag - 
och Skolverkets satsning på ”Läslyftet” med målet 
att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga. 

En indikator på att satsningarna gett resultat 
är möjligen Lärarförbundets årliga undersök-
ning av bästa skolkommun i landet. Från 2014 
till 2015 klättrade Laholms kommun från en 
142:a till 81:a plats på rankingen. Av mätning-
en framgår bland annat att kommunen har en 
hög andel behöriga lärare samt att kommunens 
skolor är likvärdiga, det vill säga att det finns en 
jämn kvalitet mellan skolorna.  

Ny förskola. Förskolan i L:a Tjärby med fyra avdelningar öppnades under 2015. 
Här erbjuds föräldrar även omsorg på obekväm arbetstid. 

Klättrar på ranking. På samtliga förskolor och skolor arbetas det regelbundet med att förbättra och utveckla verksam-
heten. I Lärarförbundets senaste undersökning om bästa skolkommun klättrade Laholms kommun rejält på rankinglistan.

Socialtjänstens förebyggande insatser går som 
en röd tråd genom hela dess verksamhet. Att 
tidigt ta itu med och rå på problem är betyd-
ligt lättare än när de vuxit i omfattning. Att 
jobba på detta sätt inom såväl social- som häl-
sovårdssektorn är förvisso inte lagstadgat, men 
Laholmspolitikerna tror på modellen och har 
släppt till resurser. 

Att stödja anhöriga med omsorg om närstå-
ende är en viktig del av socialtjänstens förebyg-
gande arbete. En del i denna satsning är Anhö-
rigcentrum som finns i centrala Laholm. 

Under ett tak
Förebyggande arbete kring barn och unga sker 
på många olika sätt. Familjecentralen är ett ex-
empel på detta. Under samma tak finns möd-
ravård, barnhälsovård, öppen förskola, kurator, 
psykolog och faderskapshandläggare. 

- Det ska vara enkelt att rådfråga oss och att 
bolla tankar. Som nyinflyttad är Familjecentra-
lens öppna förskola ett bra ställe för barn och 
vuxna att lära känna varandra och träffa nya 
kompisar och vänner, säger Inger Öberg, som 
ansvarar för socialnämndens del av verksam-
heten på Familjecentralen.

Ett annat exempel på förebyggande insats är 
föräldrastödet ”Föräldrar emellan”, som drivs 
tillsammans med Region Halland. Med föreläs-

ningar och gruppsamtal stärks vårdnadshavarna 
i sin roll. 

Våldsfritt samhälle
Många instanser kämpar för ett samhälle fritt 
från våld. För att nå dithän har regeringen be-
viljat pengar för olika insatser som ska förebyg-
ga våld i nära relationer, det vill säga våld som 
utövas av personer som står en nära och som 
man ska kunna lita på. Oftast sker det i hem-
met och blir därmed osynligt. Med våld i nära 
relation avses fysiskt våld, psykiskt våld, ekono-
miskt utnyttjande och försummelse. 
Stöd ges till:
• familjer och enskilda (barn, kvinnor och män) 
som är utsatta, eller har varit utsatta för våld 
• vuxna som utövar våld mot närstående
• barn och ungdomar som utsätts för eller be-
vittnar våld i sin familj, eller av annan närstå-
ende

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

På Laholms kommuns webbplats under 
stöd och omsorg finns mer information om so-
cialtjänstens förebyggande arbete. Här hittar du 
också information om Öppna förskolan, som 
du också kan kontakta på telefon 0430-153 18.

Satsar på förebyggande arbete

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

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

Socialtjänsten i Laholm satsar på förebyggande arbete. Det handlar bland 
annat om att förhindra ohälsa, hot och våld, ensamhet och isolering. 
- Satsningar på olika former av preventivt arbete och insatser i ett tidigt 
skede lönar sig framför allt för den enskilde men också för samhället, säger 
avdelningschef Jennie Andersson.

Laholms kommun rustar sig för framtiden. Stora satsningar görs på förskolor och skolor genom att renovera 
och bygga nytt. Här ryms också nya grepp och synsätt för optimal användning av lokalerna. 
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Osbeck – ett självklart val

Under gymnasietiden har elever som läser yr-
kesinriktade program 15 veckors lagstadgat 
arbetsförlagt lärande (APL). För de teoretiska 
utbildningarna finns inget liknande krav. Nä-
ringslivet å sin sida säger att elever behöver 
närmare 50 veckors arbetslivserfarenhet under 
skoltiden för att vara rustade för yrkeslivet. 

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

Osbecksmodellen – en trestegsraket
En del av resultatet blev Osbecksmodellen. 
En ”trestegsraket” där skolan, kommunen och 
näringslivet går samman om ett gemensamt 
erbjudande till eleverna som omfattar praktik, 
feriejobb och sommarjobb. 

Det innebär att en elev på yrkesprogram-

men har tre veckors arbetsplatsförlagt lärande 
(APL) en gång på våren och en gång på hösten, 
ekonomiprogrammet har en ”skuggvecka” och 
teknikprogrammet har fadderföretag. När res-
pektive period är slut resonerar eleven och före-
tagaren om de har trivts tillsammans och om de 
vill fortsätta samarbeta under sommaren. I det-
ta andra steg får eleven ytterligare tre veckor på 
företaget i stället för det kommunala feriejobb 
som kommunen erbjuder. Under perioden får 
eleven lön och företaget utbildningsbidrag från 
kommunen. 

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

Läs mer om Osbecksgymnasiet och Os-
becksmodellen på www.laholm.se/osbeck

Ny mötesplats i Laholm
Arbetet med att skapa ett spännande centrum 
för utbildning, kunskap och kompetens star-
tades i juni 2013. Ursprungstankarna om ett 
gemensamt kunskaps- och kompetenscentrum 
tog fart när kultur- och utvecklingsverksam-
heten fick ansvar för gymnasieskolan och insåg 
att där fanns gott om utrymme som inte nytt-
jades fullt ut. Samtidigt hyrde verksamheten 
lokaler för bland annat vuxenutbildning och 
näringslivsenhet på andra platser i kommunen.

Samlad kunskap
Ombyggnaden innebär att gymnasieskola, vux-
enutbildning, vägledning och coachning, kul-
turskola och enheten för näringsliv och turism 
samlas under ett tak.

– Vi ser inte bara ekonomisk vinning med att 
samla allt på ett ställe. Vi tror att de verkliga vin-
sterna uppstår i denna kreativa miljö med nya ut-
bildningsmöjligheter och där samverkan mellan 
utbildning och arbetsliv kan formas på ett helt 
nytt sätt, säger verksamhetschef Ulf Mattsson.  

Kulturen synliggörs
Kulturen kommer också att synliggöras mycket 
mer än innan. Kulturskolans verksamhet samlas 
i nya lokaler med central plats i byggnaden. Här 
iordningställs bland annat scener och kreativa 
verkstäder som ska lyfta kulturen och skapa en 
ny arena i Laholm.

Flexibla lärmiljöer och allaktivitetshus
Sista etappen av ombyggnaden omfattar loka-
lerna där dagens yrkesutbildningar håller till. 
Här skapas moderna och flexibla lärmiljöer för 
morgondagens yrkesutbildningar. 

I samma skede växer det efterlängtade al-
laktivitetshuset fram. Det är en stor satsning 

på kommunens ungdomar och deras fritid. 
I samverkan med politiker har kommunens 
ungdomsforum aktivt deltagit i utformningen 
av huset, som, om allt går i lås, kommer att 
rymma studior, musikrum, kafé och lokaler för 
spontanidrott.

Johan Gabrielsson gjorde sin nioveckorsperiod på Liljekvists motor i Laholm, där han reparerade 
gräsklippare och trivdes bra.

Med inflyttning i juni 2016 växer nu en ny stor mötesplats fram vid Osbecksgymnasiet i Laholm. 
Den första etappen färdigställs strax efter årsskiftet 2015/2016 och den sista en bit in på 2017.

Tänk dig en gymnasieskola som drivs av viljan att göra eleverna så förberedda för yrkeslivet och så anställ-
ningsbara det bara går. Och som verkligen lyssnar på näringslivet och deras syn på vad som behövs för att 
öka ungdomars anställningsbarhet. Den skolan finns här - i Laholm. 

Pampigare utformning. Nuvarande entré till Osbecksgymnasiet byggs helt om och får en mycket pampigare utformning.

Centralhallen. 
Så här kommer 
centralhallen att se ut 
efter ombyggnaden.
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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 Skå-
ne som Småland. Ytan är 887 kvadratkilometer, varav cirka 250 
kvadratkilometer är jordbruksmark. Naturtyperna skiftar; hav 
och strand i väster, Laholmsslätten mitt i och skogsbygd i öster. 

Invånare
Vid årsskiftet 2014/2015 hade kommunen 23 781 invånare, förde-
lade på 14 tätorter. Nästan 80 procent av befolkningen bor i villa/
småhus. Av bebyggelsen är cirka 8 500 småhus och 2 600 lägenheter 
i flerbostadshus. Dessutom finns cirka 4 200 fritidshus, varav 3 000 
ligger i kustområdet (Mellbystrand och Skummeslövsstrand).

Fördelning på tätorter
Laholm är kommunens centralort med närmare en fjärdedel av 
invånarna. Knappt 7 000 bor på landsbygden, medan övriga 
är bosatta i övriga 13 tätorter. Nedan redovisas tätorternas och 
landsbygdens invånarantal samt förändring mellan december 
2004 och december 2014.

Område 2004 2014 Förändring Förändring  %
Laholm 5 778 6 371 593 10,3
Lilla Tjärby 898 897 -1 -0,1
Mellbystrand 1 793 2 215 422 23,5
Våxtorp 980 973 -7 -5,5
Hasslöv 266 233 -33 -12,4
Skottorp 442 492 50 11,3
Skummeslövsstr 911 1 145 234 25,7
Hishult 361 301 -60 -16,6
Ränneslöv 454 456 2 0,4
Vallberga 643 664 21 3,3
Ysby 282 290 8 2,8
Knäred 1 185 1 121 -64 -5,4
Genevad 603 611 8 1,3
Veinge 1 225 1 235 10 0,8
Glesbygd 7 094 6 754 -340 -4,8
Summa 22 949 23 781 831 3,6

Befolkningens åldersfördelning
Under 1990-talet ändrades befolkningssammansättningen i kom-
munen. Orsaken härtill var att fler äldre flyttade in än ut samtidigt 
som födelsetalen sjönk. Den höga medellivslängden i kommunen 
jämfört med riket har också gett en åldrande befolkning. 
Tabellen visar procentuell åldersfördelning jämfört med riket och länet. 

Ålder Riket Länet Kommunen
0-5 7,2 7,1 6,4
6 1,2 1,2 1,1
7-15 9,9 10,5 9,8
16-18 3,2 3,3 3,3
19-64 58,9 56,7 55,4
65-79 14,5 15,7 17,8
80- 5,1 5,5 6,2

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

Näringsgren Riket Kommunen
Jord- och skogsbruk 1,6 8,0
Tillverkning och utvinning 15,8 21,4
Energi och miljö 1,1 1,2
Byggverksamhet 6,7 8,2
Handel och transport 19,0 17,0
Finansiell verksamhet, information
och företagstjänster 11,1 5,0
Utbildning och forskning 10,2 10,3
Vård och omsorg 16,2 14,3
Hotell, restaurang och personliga tjänster 12,1 8,9
Myndigheter och försvar 5,0 2,6

Laholms kommun har även ett stort utbyte med angränsande 
kommuner i fråga om arbetsplatser. Av antalet förvärvsarbetande 
har 11 478 sin bostad i kommunen och 8 835 sin arbetsplats i 
kommunen. Det betyder att 4 447 pendlar till arbetsplatser ut-
anför kommungränsen. Men det finns också en ström i motsatt 
riktning - 1 809 pendlar till kommunen. Därmed blir nettout-
pendlingen 2 638.

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

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

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

Busstrafiken i kommunen omfattas av nedanstående linjer och 
drivs av Hallandstrafiken AB. Kollektivtrafiken är under ständig 
utveckling. Turtätheten har successivt förbättrats mellan Laholm 
och Halmstad och numera finns snabbuss mellan orterna med tre 
turer i timmen, klockan 5.20-9.00, och lika många klockan 14.20-
18.20. Så kallad närtrafik finns också i kommunen.

Linjetrafik
Snabbuss Laholm - Halmstad
Laholm - Veinge - Halmstad
Laholm - Veinge by - Halmstad
Laholm - Knäred
Laholm - Mellbystrand – Skummeslövsstrand - Båstads station
Laholm - Vallberga - Skottorp - Båstad 
Laholm - Ysby - Hishult
Laholm - Vallberga – Ränneslöv – Våxtorp

Laholms busstation-Laholms järnvägsstation, via Sofiero, Glän-
ningeleden, L P Hanssons väg och Västerleden

Närtrafik
Alla samhällsbetalda persontransporter samordnas av Halland-
strafiken. Genom omfördelning till mindre, efterfrågestyrda for-
don, kan bättre kollektivtrafik erbjudas kommuninvånare som 
bor på landsbygden och i mindre tätorter. Trafiken styrs inte 
enbart till fasta linjesträckningar utan kan betjäna en geografisk 
yta och kallas i Laholms kommun närtrafik.

Skattesatser
För varje intjänad hundralapp dras 20,58 kronor i kommu-
nalskatt. Tillsammans med skatten till Region Halland på 10,82 
kronor blir den totala skattesatsen 31,40 kronor. Till beloppet 
tillkommer kyrkoavgift, vilken varierar mellan församlingarna.

Kostnader för kommunala verksamheter
Nedanstående siffror anger kommunens nettokostnader 2014 
för att driva samtliga verksamheter. Nettokostnad är bruttokost-
nad minus intäkter i form av avgifter och taxor.
 Miljoner kr Procent
Förskola 120,0 11
Grundskola 251,0 23
Gymnasieskola, Vux 109,1 10
Individ- och familjeomsorg 65,5 6
Teknisk verksamhet 43,6 4
Äldreomsorg 240,1 22
Funktionshindrade 98,2 9
Kultur och fritid 43,6 4
Övrigt 120,0 11
Summa 1091,2 100

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

Finansiering av kommunens verksamheter
• Kommunalskatt 62 procent
• Statsbidrag 24 procent
• Avgifter, hyror 9 procent
• Övrigt 5 procent

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

Det är en naturlig rättighet:

Att kunna dricka rent vatten.
Stöd Svenska Naturskyddsföreningens
arbete med att försvara våra naturliga
rättigheter. Bli Miljöfadder!

För mer information ring 08-702 65 00 
eller besök www.snf.se

Svenska Naturskyddsföreningen

Ange kampanjkoden 

den ger er 10% rabatt på 
hela beställningen.

Välkommen till oss på SweDecor. Hos oss hittar ni 
ett brett utbud av inredningsdetaljer. 

nyinflyttad

www.swedecor.se
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Välkommen att lista dig hos oss!

Hos oss är din hälsa i goda händer!

Söker du en vårdcentral som ger dig snabba tider, 
god vård och alltid ett trevligt bemötande? 
Välkommen då till oss! 

Vi finns både i Glänninge 
och Knäred och tar hand 
om dig och hela din familj.

Vi finns både i Glänninge och Knäred och tar hand  
om dig och hela din familj.
•  Drop-in i Glänninge till sjuksköterska för akuta  

åkommor vardagar 10–11.30
• BVC i skräddarsydda lokaler
• Alltid ett bra bemötande med dig som patient i fokus

HälsoRingen Glänninge      HälsoRingen Knäred 
Glänningeleden 5      Prästgårdsvägen 5
0430-67 20 50       0430-67 20 00
halsoringen.se/glanninge/vc    halsoringen.se/knared/vc

Har du tid över, engagemang och  
känslomässigt utrymme för utsatta barn 
och ungdomar och vuxna?

Då ser vi gärna att du tar kontakt med socialtjänsten. 
För vi behöver personer och familjer som kan göra en 
insats genom att ge stöd och hjälp.

Läs mer på www.laholm.se 
(Under fliken - Stöd och omsorg/Barn och ungdomar/Du som vill hjälpa till)

Kontakta gärna Socialkontoret; växel 0430-150 00
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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


