
Ordförande har ordet!
Äntligen SOMMAR!
Äntligen VACCINERAD!
Äntligen MINSKAR covid19!
Äntligen kan vi snart börja leva!
Ja, som ni ser är man smått eufonierad. Nu 
börjar livet igen!
  Tänk, att efter sommaren kunna träffa 
vem man vill, ha sammanträden, evene-
mang, marknader, basarer, kunna resa, ses, 
ja allt det som var vardagen en gång i tiden.
Nu gäller det att ligga i startgroparna, för att 
kunna genomföra det som vi hela tiden fått 
skjuta framåt. Det kommer nog att bli lite 
”trångt” i almanackan till hösten, men oh 
vad härligt!
  Så, ha nu en härlig semester och sommar, 
se till att ni alla blir vaccinerade, så kör vi på 
i höst! (Glöm ändå inte att tvätta händerna 
och att vara försiktiga!)

Rose-Marie Eriksson
ordförande Hela Sverige ska leva Halland

Rose-Marie Eriksson
ordförande i Hela Sverige ska leva Halland
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Skön sommar!

Brittis Benzler och Per Svensson tackas för att de nyss invigt 
vandringslederna i Krogsered. Benny Schough, ordförande för 
Krogsereds IK skötte tacket assisterad av Kik-styrelseledamo-
ten Karin Torstensson i Gunnarpsdräkten.

INTERVJU med 
landshövdingen

SIDAN 5

utgrävningar 
vid HuNEhals 

boRg fortsätter
SIDAN 3

läs dokumentet du fick till-
sammans medNyhetsbladet.TIPsLiSTA FÖR FLER

BOSTÄdER PÅ LanDSBYGDEN
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Handkraft – Sommarprogram 
Sommaröppet på stationen i 
Simlångsdalen onsdagar och 
söndagar i juli samt 1 augusti mellan 
kl. 14.00 – 17.00. 
 

Besök vår utställning, hantverksförsäljning, våffelcafé, vårt 
linodlingsprojekt ” 1 kvm lin” eller delta i workshops, se nedan. 
 

Utställning - Bolmenbanan 

Vernissage söndag 4 juli kl.14.00  
Järnvägens tillkomst och dess betydelse för byarna längs den - berättas i 
ord och bild på tryckta skärmar i stationsträdgården. 

 Tipspromenad 

 Tågbana  för små och stora byggmästare 

 Våffelcafe 

                          

Workshops - onsdagar kl. 14:00 

7 juli – tygtryck med potatis - föranmälan Kerstin 070- 540 35 74 

14 juli – virka med trasor - föranmälan Lena 070-350 16 15 

21 juli  -  luffarslöjd – föranmälan Liane  073- 046 90 90 

28 juli  -  väva band, fläta snoddar - föranmälan Karin  o73- 540 35 74 

                                                        Välkommen 

Med stöd av/i samarbetet med Halmstad kommun och Studieförbundet Vuxenskolan         

                     

Årets guideprogram
Varje år arrangerar Länsstyrelsen i samarbete med lokala organisationer och fören-
ingar flera aktiviteter i länets naturreservat. På våra aktiviteter kommer du till spekta-
kulära platser tillsammans med guider som är experter på Hallands natur och kultur.

besök ett reservat i sommar.

läs dokumentet du fick till-sammans medNyhetsbladet.

Tips på medeltida be-
söksmål i Hallands län.
På arkeologidagen 2021 kommer 
Länsstyrelsen i Hallands län, till-
sammans med Region Halland och 
Hallands Länsmuseer och i ytterliga-
re samverkan med Himleådagens ar-
rangemang, Rian i Falkenberg samt 
Kula AB att genomföra flera spän-
nande guidningar på olika medeltida 
besöksmål i olika delar av länet.

I denna folder samlar vi även information 
om andra besöksvänliga medeltida platser 
som på så vis kan utgöra underlag för en 
arkeologidag på egen hand – när man vill. 
Men på just arkeologidagen den 29 augusti 
vill vi särskilt tipsa om de guidningar som 
då sker.

Här är foldern:
https://www.lansstyrelsen.se/halland/tjanster/
publikationer/tips-pa-medeltida-besoksmal-i-hal-
lands-lan.html

Rapporten Sverige är inte uppkopplat 2025

En ny rapport, Sverige inte helt uppkopplat 
2025, som är beställd av IP-Only tillsammans 
med riksorganisationen Hela Sverige ska leva, 
visar att 15 av landets 21 regioner riskerar att 
hamna i permanent digitalt utanförskap.
Rapporten presenterades den 16 juni i ett 
webbinarium och följdes av en paneldebatt 
där bland andra landsbygdsministern Jennie 
Nilsson deltog. Se webbinariet i efterhand.

Ladda ner rapporten här
https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/rappor-
ten-sverige-aer-inte-uppkopplat-2025/

Byrådet på radio.
Här kommer ett tips till er som önskar något intressant 
att lyssna på i sommar. Byrådet är ett radioprogram 
med Emma Knyckare som reser runt i Sverige och möter 
människor i samtal om landsbygdens kraft, verklighet 
och utmaningar. Programmet sändes i P1 förra året. 
Nu går den igen med nya avsnitt. Läs och lyssna här: 
https://sverigesradio.se/byradet
Med vänlig hälsning, Anna Johansson, samordnare
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva



En medeltida borgruin 
fylls med liv.
Under veckorna 34, 35 och 36 
kommer nästan 60 ideella krafter; 
medlemmar i Föreningen Hunehals 
Borg, många andra ideella, flera ar-
keologistudenter och f.d. arkeologer, 
att göra nya utgrävningar på Hune-
hals Borg, Hanhalsholme i Kungs-
backa kommun.

Arbetet kommer att ske coronasäkert på 
minst tre platser på borgområdet.
  Utgrävningen leds av tre arkeologer 
från Kulturmiljö Halland, samt bekostas 
av Föreningen Hunehals Borg. Kostnaden 
på nästan 500 000 kr har föreningen under 
flera år arbetat in, bl. a. genom att arrangera
medeltidsdagar, historiska resor, föreläs-
ningar och guidningar m.m. Medel har ock-
så beviljats från Bogislaw Klingspors fond 
och inte att förglömma privata donationer.

Politiskt centrum i Norden
Utgrävningen har varit ett tillfälle för 
föreningen att bjuda in medlemmar och 
publik för att tillsammans få fram nya 
fakta och nya ledtrådar om Hunehals Borg. 
Borgen var ett politiskt centrum i Norden 
på 1290–1320-talet. Eftersom all skriven 
information slutar 1328, så är det spåren i 
jorden som kan berätta om hur länge bor-
gen faktiskt existerade.
  Är någon intresserad att på plats följa 
arbetet, är ni välkomna!

Rose-Marie Eriksson

Foton från utgrävningen 2016.
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Beställ LRF Hallands nyhetsbrev
Ungefär varannan vecka skickar LRF 
Halland ut ett nyhetsbrev till medlemmar 
och andra intresserade. Det skickas med 
e-post och kommer oftast torsdagar eller 
fredagar. I brevet får du läsa de senaste 
nyheterna från LRF Halland och veta 
vilka aktiviteter som är på gång.
  Vill du ha nyhetsbrevet i din mejlbox, 
anmäl dig här! 
https://www.lrf.se/mitt-lrf/regioner/halland/
bestall-nyhetsbrev/



Härliga halland. Hallänningen är kreativ och 
initiativrik. Läs om arbeten i 
utvecklingsgrupperna.

uppdaterad anslagstavla i  ätran.
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Nyhetsbrev för Hallands 
landsbygd.
I Länsstyrelsens nyhetsbrev för Hallands 
landsbygd kan du läsa om aktuella kurser 
och annat som är på gång inom lantbruk 
och landsbygd i Halland. Prenumerationen 
är kostnadsfri.

Kopiera länken för att sedan anmäla dig till 
att prenumerera:
https://www.lansstyrelsen.se/hal-
land/tjanster/publikationer/nyhets-
brev-for-hallands-landsbygd.html

I samband med att det byggdes ny 
dagligvarubutik vid torget i Ätran 
1986, byggdes där också en bod 
med anslagstavla. 

På den tiden fanns det, förutom affären, 
även postkontor, elaffär och två bank-
kontor vid torget. Nu för tiden används 
inte anslagstavlan i boden så frekvent, 
men Ätrans samhällsförening hade en idé 
om att fräscha upp boden och på så vis 
återinföra anslagstavlan som en informa-
tions- och träffpunkt för både Ätranbor 
och för dem som kommer utifrån och vill 
veta vad som händer i omgivningarna.

Bidrag från kommunen
Förra våren fick samhällsföreningen reda 
på att det fanns möjlighet att söka bidrag 
för landsbygdsutveckling hos kommu-
nens kultur-, fritids- och tekniknämnd. 
Föreningen skickade in ett antal ansök-
ningar, däribland för bidrag till upp-
fräschning av boden och anslagstavlan, 
men tyvärr var vi för sent ute. Alla pengar 
var redan utdelade till andra projekt. 
  I slutet av förra året kom det dock ett 
mail om att det hade blivit pengar över 

och att vi hade blivit beviljade bidrag till 
vår bod.
  Nu är vi inne på sluttampen av arbe-
tet; trasig panel, vindskivor, lite plåt och 
själva anslagstavlan är utbytt. Enorma 
mängder häftklamrar är utdragna… Sista 
steget är ny färg och belysning, som är 
tänkt att riktas mot anslagstavlan.

Analog hemsida
Tillsammans med bibliotekets flytt till 
torget, med turistinformationsdel och 
café kan den uppfräschade anslagstav-
lan förhoppningsvis ge torget ett lyft 
och göra det till en mötesplats för både 
Ätranbor och andra som kommer till 
samhället. Vi hoppas och tror att både 
privatpersoner, företag, föreningar och 
offentlig sektor vill använda anslagstav-
lan för att få ut sin information. 
  Ätrans samhällsförening hade även 
sökt bidrag till en hemsida, men eftersom 
det inte beviljades så får anslagstavlan 
tills vidare fungera som en analog hemsi-
da, en som faktiskt kan bidra till verkliga 
möten mellan människor.

Sandra Svensson

tips från vår sida
på facebook.

Inga-Lill jublar över bygdens 
första nybygge på 30 år
Det ska byggas sex nya lägenheter i Älv-
sered.
https://sverigesradio.se/artikel/
inga-lill-jublar-over-bygdens-forsta-nybyg-
ge-pa-30-ar?fbclid=IwAR1ctmxfOf9Ax-
tcvwYfw4-uWaqMFffXtbzHRD6FRor-
5W2k5o0xu98Uex7bA

Fabo planerar att bygga
6–8 lägenheter i Ätran
Läs Inlandsbladets juli-augustinummer, 
inlandsbladet.se.



Pressmeddelande 18 juni 2021

Hallandstrafikens beslut om 
Kollektivtrafikplanen 2022
Fredagen den 18 juni fastställde 
Hallandstrafikens styrelse kollektiv-
trafikplanen för 2022–2024. Kollek-
tivtrafikplanen utgår från fastställda 
mål och principer i det Regionala 
Trafikförsörjningsprogrammet.

Beslutet som fattades innebär att tidtabellen 
för Öresundståg justeras vilket möjliggör 
resor till och från tågstationen i Åsa på 
lördagar och söndagar. Att Öresundstågen 
från Danmark föreslås stanna vid Åsa sta-
tion är en tillfällig lösning som inte påverkar 
restiderna från exempelvis Falkenberg. Det 
innebär också att det utökade utbudet inom 
testperioden på Halmstad-Nässjöbanan 
avslutas och en återgång till en tidtabell med 
fem turer per vardag och riktning, respekti-
ve fyra turer per helgdag och riktning.

Efter genomförd remissrunda med kom-
munerna och med hänsyn till den plan som 
regeringen presenterade i maj 2021, med 
fem steg för att avveckla restriktioner som 
tagits fram med anledning av pandemin och 
där tidpunkt för steg fyra och fem ännu inte 
är beslutade, valde styrelsen att avvakta med 
neddragningarna inom busstrafiken.

– Med tanke på osäkerheten kring hur 
resandet och resbehov kommer att föränd-
ras efter pandemin känns det rimligt att 
avvakta med neddragningarna i busstrafi-
ken. Vi fortsätter därför att noggrant följa 
hur pandemin utvecklas och hur det i sin tur 
påverkar resandet, säger Hallandstrafikens 
ordförande Gösta Bergenheim.

Utifrån de strategiska val och prioriteringar 
som finns i trafikförsörjningsprogrammet 
arbetar Hallandstrafiken årligen fram en 
kollektivtrafikplan för de kommande tre 
åren. Syftet med kollektivtrafikplanen är 
att beskriva hur Hallandstrafiken omsätter 
målen i programmet i verksamheten, exem-
pelvis genom trafikförändringar. I kollektiv-
trafikplanen görs också en uppföljning på 
utvecklingen för ett antal utvalda nyckeltal 
framför allt kopplat till marknadsandel, 
resande, nöjdhet och miljö. Framtagandet 
av kollektivtrafikplanen sker i dialog med 
kommunerna i länet.

De beslutade förändringarna i kollektiv-
trafikplanen genomförs i samband med 
tidtabellskiftet i december 2021.

För ytterligare information kontakta Gösta Bergen-
heim, styrelseordförande, 070-628 81 01.

Rapport #7: Bostäder 
i hela Sverige. 
I balansrapport #7 undersöker vi var 
människor själva säger att de vill bo, var det 
finns bostadsbrist, hur politiken satsar på att 
stimulera bostadsbyggande och hur bostä-
der på olika platser värderas i dag.
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läsvärt från riks-
organisationen.

Halland tipsar:



– Det var en slump att jag kom till 
Halland, säger landshövding Brittis 
Benzler. Regeringskansliet ställde 
en formell fråga och jag tackade ja 
oavsett vilket län. 

Det blev Halland. 
– Maken skickade mig ett sms med en bild 
på Halmstad slott. Här ska vi bo, skrev han, 
skrattar Brittis Benzler.

Hållbar utveckling ska verkställas
Brittis Benzler har ett förordnande på 3,5 år 
och började här i Halland 1 juni 2020. 
–Vad vill du uträtta under din tid i Halland?
– Det är viktigt att samverka mellan län, 
kommun och region, att vi bygger goda 
relationer. I uppdraget ingår en hållbar 
utveckling, detta ska konkretiseras. Jag vill 
verka för länets utveckling i samverkan med 
andra för att nå målen. Många aktörer måste 
bidra, säger Brittis Benzler.
– Finns det en möjlighet för överlevnad 
och utkomst på landsbygden här i mellersta 
Hallands inland? Vi är ett glesbygdsområde 
och i Krogsered finns så gott som ingen 
service alls.
– Det är inget stort problem att vara utan 
service om området ligger tätortsnära. 
Visst är det bra om förskola och skola ligger 
inom räckhåll. En familj med barn i för-
skoleåldern får köra två gånger om dagen. 
Det är viktigare hur bygden är attraktiv för 
sig själv, om det finns goda möjligheter att 
pendla och utveckla bygden. Det gäller att 
vara välkomnande på plats, att nyinflyttade 

känner sig välkomna. Små platser har goda 
möjligheter. Det kan handla om att accep-
tera pendlingsavstånd och att kunna arbeta 
hemifrån ett par dagar i veckan. Då kan 
avståndet till arbetet vara längre. Det finns 
goda framtider för Varberg, Falkenberg, 
Halmstad och Hylte, det är en stark arbets-
marknadsregion.
– Det krävs en bra uppkoppling för att 
arbeta hemifrån. I Krogsered var vi först 
i kommunen med att få fiber. Nu är en 
eventuell försäljning av det passiva nätet 
aktuell. Vad säger du om fiberföreningar 
som funderar på att sälja sitt nät?
– På Gotland, där jag bor vanligtvis, äger 
fiberföreningarna nätet. I byggskedet finns 
det vinster med att äga.

Sörja för en god laddinfrastruktur
– Bussförbindelserna är dåliga här och Hal-
landstrafiken tänker dra ner ytterligare linjer.
– Det är inte bra, det drabbar landsbygden, 
säger Brittis Benzler.
– När busslinjerna är så gott som obefintli-
ga krävs det oftast två bilar per hushåll. För 
att klara miljömålen ska svenskarna 2030, 
enligt miljöministern, endast köpa fossilfria 
bilar. Närmaste laddstolpe finns i Ullared. 
Att installera solceller eller annan klimatbra 
energikälla är en stor investering. Hur ska 
människor på landsbygden göra?
– Det krävs en bra laddinfrastruktur för 
att täcka behoven på landsbygden. Läns-
styrelsen vill stödja denna utveckling men 
vi är beroende av statliga pengar. Gällande 
kollektivtrafiken refererar jag till Gotland. Vi 
var överens om att gymnasieturerna skulle 
prioriteras, att utbildning ska möjliggöras 
oavsett var du bor. Det är ett viktigt mål att 
fullfölja sin utbildning. Vi ordnade en tur in 
till tätorten och två turer hem.
– I Hela Sverige ska leva Halland, där jag är 
styrelseledamot, har vi diskuterat att möjlig-
göra för allmänheten att åka med skolskjut-
sarna. Det har med försäkringar och annat 
att göra, men nog borde vi kunna lösa det 
år 2021?
– På Gotland har vi löst detta. Där får 
allmänheten åka med skolskjutsarna i mån 
av plats. Det fanns inget betalningssystem 
som fungerade för detta och vi sa att om 
det blir ett hundratal som vill åka kan det bli 
ett bekymmer. Det blev ingen anstormning 
och de som nyttjar skolskjutsarna nu åker 
faktiskt gratis. 

Obebodda hus
– I Krogsereds socken har vi runt 180 hus 
varav hundra är permanentboende. Går 
det att lösa problemen med ödehus genom 

exempelvis högre skatt på fritidshus?
– Jag kan inte uttala mig politiskt, men på 
Gotland fanns en stor irritation över alla 
tomma hus på 1970–1980-talet. Vi sneglade 
på Bornholm där de införde boplikt men vi 
övergav den tanken. Man får se det över en 
längre tid, en trettioårsperiod. Det är inte 
statiskt vad ett hus är, ett permanentboende 
kan övergå till fritidshus för att sedan bli 
permanentboende igen. På Gotland sa vi lite 
nedsättande nollåttor om sommargästan-
de stockholmare. Sen kom vi på att dessa 
fastighetsägare har kunskap, kontaktnät 
och pengar och att vi ska se dem som en 
tillgång. De fritidsboende tas med i utveck-
lingsarbetet. Vi bildade nio utvecklingsbo-
lag på ön med olika inriktningar, allt från 
besöksmål och hyresrätter till byggande och 
vattenförsörjning. Det fungerar fint, säger 
Hallands landshövding.

Hallandstrafikens upphandling styr 
Inlandsbladet fick också en kort pratstund 
med kommunstyrelsens ordförande Per 
Svensson (S).
– Kan kommunen ta ett beslut om att 
skolskjutsarna kan öppnas för allmänheten, 
eftersom här inte finns några busslinjer i 
Krogsered?
– Det är Hallandstrafiken och den upphand-
ling som gjorts som styr. Kommunen har 
klart uttryckt att vi är emot Hallandstrafi-
kens förslag på indragna turer eftersom det 
drabbar landsbygden.
  Där får intervjun tyvärr avslutas då vikti-
gare saker pockar på uppmärksamheten.
– Nej, nu ska kommunrådet byta blöja.

Sara Ljungström

På Gotland åker allmänheten gratis med skolskjutsarna

Brittis Benzler håller tal med bland andra Tilda 
Schough och Anna Danielsson som åhörare. Lilly med pappa Per Svensson (S), kommunråd.

På nationaldagen invigdes vandringsleder i Krogsered av både landshövding och Falkenbergs kommunråd i strålande sol. Vandringslederna har iordningställts av Krogse-
reds IK, en av Hela Sverige ska leva Hallands medlemsföreningar. Intervjun genomfördes före Hallandstrafikens besked om att ta tillbaka förslaget att lägga ner turer.
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Producent:  

Sör 18/7 kl. 14.00 Larsagården, Vessigebro.
Fre 23/7 kl. 18.00 Sanna hembygdsgård, Vinberg.
Sön 8/8 kl. 14.00 Lindströmsgården, Älvsåker.
Sön 15/8 kl. 14.00 Lindekullen hemb.g., Hyltebruk.

Hembygdsgårdar sommaren 2021

Den halländska visan om Stavbäckaskräddaren, blev känd efter att  
den sjöngs i ”Vi på Saltkråkan”. Nu återförs skrönan till Halland  
som ett berättarprogram. Bo Liljedahl och Henrik Murdock  
berättar historien om när en huvudlös kropp hittades i Ätran och en 
skräddare anklagas för att ha mördat sin gesäll – men är han skyldig?  
En hemsk historia med sång, musik, komik och romantik! 
Manus/Regi: Martin Odd. Idé/Research: Kerstin Hultin. Längd: 45 min.

Från vänster Bo Liljedahl och Henrik Murdock. Foto: K Hultin.

Stavbäckaskräddaren

Från Region Hallands hemsida:

Välkommen att lämna inspel på remissversionen

Arbete med ny tillväxt-
strategi och remiss
Tillväxtstrategin syftar till att samla hall-
ändsk kraft för att genom gränslös sam-
verkan och samhandling, fortsätta bidra till 
Hallands hållbara tillväxt och utveckling 
och ta oss närmare visionen om den bästa 
livsplatsen. Den nuvarande tillväxtstrategin 
har fått förlängd giltighetstid med ett år och 
gäller nu 2014–2021, samtidigt arbetar vi 
just nu med att ta fram en ny som fått nam-
net Hallands strategi för hållbar tillväxt.

Vi behöver hjälpas åt med att ringa in 
viktiga områden och därför välkomnar vi 
synpunkter och inspel på remissversionen 
av Hallands strategi för hållbar tillväxt. In-
spelen ska hjälpa oss att ta fram en strategi 
som riktar halländsk genomförandekraft 
mot vårt gemensamma mål om hållbar 
tillväxt för Halland.

Vi ser fram emot dina/era inspel och 
synpunkter på remissversionen av Hallands 
strategi för hållbar tillväxt senast den 13 
augusti 2021. Lämna dina/era inspel via 
e-post regionen@regionhalland.se eller 
via post Region Halland, Box 517, 301 80 
Halmstad. Ange diarienummer RS200792 i 
ämnesraden.

Länken till remissen hittar du på den här sidan: 
https://www.regionhalland.se/utveck-
ling-och-tillvaxt/vart-utvecklingsupp-
drag/tillvaxtstrategi-2014-2020/arbe-
te-med-ny-tillvaxtstrategi-och-remiss/
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Lokal omstart
- hur bygger vi
robusta samhällen?

Lokalekonomidagarna är en arena för kunskap kring hur vi kan stärka lokala ekonomier i hela
landet. Med goda exempel och forskning visar Lokalekonomidagarna hur hållbar, lokal
utveckling kan organiseras och finansieras. Lokalekonomidagarna har arrangerats sedan 2003
av ett stort antal organisationer. 

Vill du ha mer information om konferensen? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för uppdateringar:
https://lokalekonomi.helasverige.se/nyhetsbrev/

Vid frågor maila: landsbygdsutveckling@slu.se

Efter förra årets succé kommer Lokalekonomidagarna 2021 återigen att
hållas digitalt! Det blir ett kunskapande möte där du har möjlighet att
träffa forskare, praktiker och studenter. Vi kommer att erbjuda workshops,
kulturupplevelser och mingel. Därtill inspirerande föreläsningar med:

20-21 oktober 2021        online

Helena Norberg-Hodge
Local Futures

Martin Hultman
Chalmers tekniska högskola

Helena von Bothmer
Kosters trädgårdar

Rob Shorter
Doughnut Economics Action Lab
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  Sid 1 (1) 
 
Badortsföreningen är engagerad i utvecklingen av Skummeslövsstrand. Nu välkomnar vi 2021 med ett omfattande Evene-
mangsprogram och följer noggrant samhällets Covid19.regler! Välkommen följa det som händer!  

 
 

Nyhetsbrev 2 2021 – Våra Evenemang och årets Årsmöte  
 
 
Olika regler och rekommendationer med anledning av pandemin påverkar även i år våra möjligheter 
att genomföra våra Evenemang. Årets program är omfattande även om vi tvingas anpassa eller ställa 
in några programpunkter under säsongsinledningen.  
Tyvärr måste vi ställa in Midsommarfirandet på Ängen även i år. Att samla så mycket människor som 
brukligt är absolut inte förenligt med de samhällsregler som förväntas gälla då. 

 
Däremot planerar vi för att genomföra 
sommarens övriga planerade evene-
mang såsom till exempel ”Friskis och 
Svettis”, ”Boule”, ”Fredagskvällarna 
på Ängen”, ”Baklucke-loppis”, Yoga” 
och ”Frukostpratarna” I vissa fall med 
lämplig anpassning.  

 
 
 

 

 

 

 

Barn och ungdomar 
Våra Evenemang riktade till barn och 
ungdomar är utökade i år. Och vi pla-
nerar för att genomföra dem i sin 
helhet efter lämpliga anpassningar. I 
tid och genomförandesätt.  
 

 

Årsmötet 

Samhällsreglerna gör också att vi inte 
kan planera för ett traditionellt Års-
möte. Vi genomför i stället ett s.k. di-
gitalt årsmöte enligt förra årets mo-
dell. Information till samtliga med-
lemmar distribueras inom kort. 

 

Reglerna i samhället kan komma att förändra Evenemangsprogrammet. Aktuellt pro-
gram, inklusive förändringar, presenteras därför uppdaterat och synkroniserat på 
Badortsföreningens Hemsida och på vårt FaceBook. 
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Platser kvar till frukostpratare på torsdagar
Det finns platser kvar till frukostpratarna på restaurang Poco Loco på 
torsdagar kl. 8.30. Först frukost och sedan föredrag mellan 9 och 10.
Anmäl er till gun@badortsforeningen.se
Kostnad 70 kr för medlemmar i badortsföreningen annars 100 kr. 
Läs mer på badortsforeningen.se
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1/7 Björn Dahlbäck, polarforskare
8/7 Lars-Göran Persson, Laholms sparbank
15/7 Jan-Erik Andersson, Libertyfartygen
22/7 Mattias Sjöström, olycksutredare

Skummeslövs Badortsförening


