
Ordförande har ordet!
Då blev det min tur att säga hej till alla 
härliga och engagerade människor 
från hela Halland! Jag har nu tagit 
över som ordförande efter Rose-Marie 
Eriksson, speciellt tack för ditt enga-
gemang i styrelsen för Hela Sverige/
Halland!

Jag vill börja med att presentera mig lite 
för er som inte vet vem jag är. Jag bor mitt 
i Halland, på en gård i Hakestad strax ut-
anför Köinge. Där bor även min man och 
våra två tonåringar.

Jag läser just nu en YH-utbilning inom 
besöksnäring på distans från Boden (Arctic 
Hospitality Leader) samt jobbar jag deltid 
med projektet CoWorking Ullared, där 
vi skapat en mötesplats för företagare 
mitt i byn. Jag är även delägare i företaget 
Matglädje i Halland som under sommaren 
arrangerar Matvandringar och cykeleventet 
Smaka på Mellanbygden där utgångspunk-
ten är lokala råvaror efter säsong i kombi-
nation med naturnära måltidsupplevelser.

Mitt föreningsengagemang är brett, framfö-
rallt i min hembygd i LRF:s lokalavdelning, 
Föräldraföreningen på Okome skolan, 
Köinge bygdegård samt Okome, Köinge 
och Svartrås Bygdeutvecklingsråd.
Jag är uppvuxen med 4H-organisationen, 

Susanne Thorsson
ordförande i Hela Sverige ska leva Halland
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trevliga evenemang
i Halland.

SIDAN 2–9

hALLAND

årsMötesprotokoll
sidan 10–14

som har fostrat mig till den jag är genom 
”lära genom att göra” och att organisera 
stort som smått.

De senaste 8 åren har jag haft förtroendet 
att få företräda Hallands 4H i föreningen 
Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH), 
men till årets stämma klev jag över till den 
privata sidan för att lämna plats åt en yngre 
förmåga. Genom LLUH har jag haft möj-
lighet att engagera mig i den halländska livs-
medelsstrategin vilket passar bra eftersom 
(lokal) mat ligger mig varmt om hjärtat.

Nog om mig nu, genom styrelsen för Hela 
Sverige/Halland ser jag fram emot att ta 
Halland till nya nivåer, det finns så mycket 
potential i alla hörn av vårt sköna, gröna län. 
När vi om några veckor ska åka HNJ-banan 
till Landsbygdsriksdagen ska vi sprida allt 
härligt vi har men samtidigt plocka med 
roliga initiativ tillbaka, så får vi se vad som 
händer. Det är helt klart att utan engagerade 
människor blir det inte mycket gjort och jag 
hoppas att du är med på tåget!?
Ha en fortsatt skön vår!
Susanne Thorsson

vad händer Norr 
om Varberg?

sidan 8

valborgsmässo-
firande i knäred

och förberedelser för en folkfest!

Läs mer sidan 3 och 5

styrelsen presenteras.
Sista sidan.

valborgsmässo-

firande i knäred



Välkommen till
Källsjö bygdegård

söndag 8 maj kl. 14.00
på kafferep med bonadsutställning 

och tipspromenad.
Kl. 15 kommer Åsa, Krister 
och Berit att spela för oss.

Arr. Källsjö bygdegårdsförening

























































 





 




 













 





 

 
















































poängpromenader

Junkagårdsrundan
– den veckolånga tipspromenaden

med bil, cykel eller till fots.

Frågorna finns uppsatta 
hela veckan 

med byte varje lördag förmiddag.
Start och mål och mer information: 

Busskuren i Krogsered. 
arr. Krogsereds bygdegårdsförening

MARITIMA DAGEN
14 Maj 12 - 16

Fest för hela familjen
Guidning på museet
Repslageri
Träbåtsföreningen
Barnaktiviteter
Tändkulemotorer
Lokala föreningar
Musik
Mat
Fri entré

Hagardsväg 1           Telefon 0300-647 60          http://www.batmuseetonsala.se
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Nu har tjejgåingen blivit Kikgåing! KiK bjuder in till årets

måndag 30 maj, start kl. 18.00–18.30.
Plats: Gästis i Krogsered.

Efter målgång blir det picknick.
Vi har flera rundor att välja på, även en som är barnvagnsvänlig.

Anmälan senast 25 maj till Ann-Marie Dannegren, helst via sms eller mejl:
amdannegren@gmail.com eller 070-273 26 43.

Alla är välkomna!
Anmälningsavgift inkl. picknick: Medlem 40 kr, övriga 80 kr.

Kik-Kik-GåingGåing
SL
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Nyheter från

Bästa samverkansplatsen.
– ett uppdrag om att skapa bättre samver-
kan mellan idéburen och offentlig sektor. 
Utförs av Hallands bildningsförbund, på 
uppdrag av Region Halland. 

Kammarkollegiet delar ut stats-
bidrag för säkerhetshöjande 
åtgärder.
Organisationer, trossamfund och ideella 
föreningar vars verksamhet påverkas av 
rädsla för våld, hot eller trakasserier erbjuds 
söka stöd för säkerhetshöjande insatser. 
Det kan till exempel handla om att sätta in 
säkerhetsglas i sin föreningslokal, men också 
om enstaka åtgärder som att hyra in säker-
hetspersonal till en pride-parad. 

För mer information om hur man ansöker, 
se denna länk: Ansök om statsbidrag för 
säkerhetshöjande åtgärder - Kammarkolle-
giet. Googla på kammarkollegiet.se/saker-
hetshojande

Läs mer på regionhalland.se.

Rådgivning om marknadsföring på 
sociala medier
Att arbeta med sociala medier är nyckeln 

till tillväxt och utveckling för alla företag 
idag. Med vår rådgivning kommer ni att 
få lära er allt ni behöver veta och lite till 
för att lyckas på sociala medier. Rådgiv-
ningen utförs på företaget eller digitalt 
enligt önskemål.

Kontakt: 
Ingvor Johansson, 010-224 33 93 
eller Emil Ekman 070-303 15 35. 

Nyhetsbrev Hallands landsbygd.
Kommande kurser
31 maj och 2 juni 8.00–12.30
Digital utbildning i grundläggan-
de livsmedelshygien

Digital utbildning i två delar om livsmed-
elshygien för dig som driver, är anställd 
i eller tänker starta verksamhet där man 
hanterar livsmedel på den halländska 
landsbygden.
Kontakt: 
Ingvor Johansson, 010-224 33 93 
Caroline Malmgren 070-915 01 65

I helgen hade vi sedvanlig Valborgs-

mässofirande vid Kvarnen i Knäred.

Lisbeth Davidsson var konferencier och 
hälsade alla välkomna.
– Äntligen får vi vara tillsammans och fira 
Valborg!
  Åsa Nielsen och Thomas Möller fick 
sjunga in våren och konstatera att vintern 
rasat ut och våren är här för att stanna. Vår-
brasan tändes och brandkåren var på plats 
för att övervaka brasan.
  Traditionsenligt vårtal hölls i år av Inga-

Lill Cederberg. Talet innehöll tankar kring 
pandemin och de åren vi har bakom oss. 
Tack vare internationell forskning har vi i 
dag uppnått hög vaccinationstäckning och 
samhället kunde öppnas. Underbart, nu 
skulle livet bli som vanligt igen... nästan.
Kriget i Ukraina har förändrat världsord-
ningen och det är ett hot mot vår demo-
krati och frihet i Europa. Internationellt, 
europeiskt och nationellt samarbete är ännu 
viktigare i dag och framöver.
  Som ny ordförande i Knäreds samhälls-
förening framförde Inga-Lill vikten av 

VALBORGSMÄSSOAFTON 2022 i knäred. samarbete mellan föreningar i Knäred för 
att föreningslivet ska finnas kvar i framti-
den. ”Ensam är inte stark men tillsammans 
kan vi skapa ett Knäred för alla!” Kvällen 
avslutades med fyrverkeri.
  Arrangemanget ordnades av Knäreds 
samhällsförening i samarbete med Mötes-
plats Kvarnen.
 
INSAMLING till UKRAINA!
Bidrag till kvällens omkostnader skänktes 
till Ukrainahjälpen via Knäreds samhälls-
förening och Mötesplats Knäred. 8 375 kr 
samlades in.

ETT STORT TACK TILL ALLA ER 
SOM BIDROG TILL INSAMLINGEN!
Inga-Lill Cederberg
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PROGRAM 2022 
i Skummeslövsstrand  
Badortsföreningen erbjuder varje år en rad aktiviteter. Välkomna till en ny solig säsong i 
Skummeslövsstrand! 
 

MARS 
Internt evenemang för medlemmar 
Fredagen den 11/3  kl. 18.30 på Skoskumsgården. Framflyttat från den 11/2. 
Logga in på www.badortsforeningen.se för att läsa mer. Lösenordet finns på ditt medlemskort. 
Nytt lösenord 1/3 2022. Hör av dig till gun@badortsforeningen.se 
Plats: Skoskumsgården  
Arrangör: Badortsföreningen  

 
APRIL 
 
Påskpyssel för barn 
Fredag 1/4 kl 18-19.30  
Barnens pysselkväll där vi pysslar lite påskgrejor o annat kul, tillsammans med lite tilltugg.  
Anmäl ditt barn till helena@badortsforeningen.se senast den 28 mars 
Pris :20 kr för medlemmar och 50 kr för övriga 
Plats : Skoskumsgården 
 
Boule på onsdagar hela sommaren 
Onsdag 6/4, kl 14. Du som vill spela boule med andra intresserade är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, 
Stora Strandvägen. 20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen. Medtag egna klot och gärna fikakorg. Onsdagar 
t.o.m. 5/10.  
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och dryck. 
Plats: Boulebanan vid lekplatsen  
 
Påsktipsrunda på ängen 17/4 
Start mellan 13-14 på ängen.  
Välkomna till en aktiv tipsrunda för hela familjen. 20 kr för vuxna, 10 kr för barn. Vi bjuder på grillad korv till alla som 
deltaget. Tipspromenad där barnen har egna tipsfrågor. 
Plats: Ängen 
 
 

MAJ 
Boule på onsdagar hela sommaren 
Start kl 14.00 
Du som vill spela boule med andra intresserade är välkommen ner till boulebanan vid lekplatsen, Stora Strandvägen. 
20 kr för icke medlemmar i Badortsföreningen.  
Medtag egna klot och gärna fikakorg. Onsdagar t.o.m. 5/10.  
Första onsdagen i månaden grillar vi. Medtag mat och dryck. 
Plats: Boulebanan vid lekplatsen  
 
Internt evenemang för medlemmar 
Fredagen den 13/5  kl. 18.30 på Skoskumsgården 
Logga in på www.badortsforeningen.se för att läsa mer. Lösenordet finns på ditt medlemskort. 
Hör av dig till gun@badortsforeningen.se 
Plats: Skoskumsgården  
Arrangör: Badortsföreningen  
 
Prova-på-Kitesurfing för barn, 
den 28 maj kl 13-16 
Vi ses på stranden vid Bryggan för att prova på Kitesurfing. 
Anmäl dig till helena@badortsforeningen.se senast den 25 maj 
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med Sveriges marinchef Ewa Skoog Haslum.

Ewa Skoog Haslum är uppvuxen i 
en åkerifamilj i Torekov och gjorde 
sin värnplikt som radiotelegrafist 
ombord på korvetten Stockholm 
under sent 1980-tal. 

Efter officersexamen följde ett antal år i 
olika befattningar ombord, bland annat som 
fartygschef  på korvetten Sundsvall under 
internationell insats i Libanon 2007. Mellan 
åren 2014 och 2016 tjänstgjorde hon som 
flottiljchef  på fjärde sjöstridsflottiljen på 
Berga. Därefter var hon vicerektor vid För-
svarshögskolan. Sedan den 21 januari 2020 
är hon marinchef.

lyckad föreläsning

– På föreläsningen i Knäred fanns både 
hennes mamma och moster med, båda över 
90 år, säger Lars Lindström, en av eldsjä-
larna bakom Knäreds föreläsningsförening. 
Mostern bor i Knäred.
  På frågan om det är besvärligt att vara 
kvinna i en mansdominerad kår, svarade 
Ewa Skoog Haslum att det inte var besvä-
rande. Det var värre att växa upp som yngst 
i en stor syskonskara.
  Även ett flertal av marinchefens syskon 
var på plats i Knäred, avslöjar Lars Lind-
ström, som också tipsar om Hallandspos-
tens artikel om marinchefens föresläsning. 
Bara det att föreläsningsföreningen lyckades 
få marinchefen som föredragshållare i Knä-
red är en prestation i sig!

Sara Ljungström

 

Knäredsdagen är ett stort event i 
Knäred och en hemvändardag för 
många gamla Knäredsbor!

Knäreds samhällförening håller som bäst 
på att planera dagen och flera föreningar 
är delaktiga, bland annat Knäreds byalag, 
Friluftsfrämjandet, Föreläsningsfören-
ingen, KIK med flera. 

Myller i hela Knäred
Det händer saker i hela byn från Knä-
reds Forskarring och hembygdsfören-
ingen i Västralt till Mötesplats Kvarnen 
vid kvarnfallet. Butiker håller öppet! 
Blir man sugen på kaffe kommer det att 
erbjudas våfflor, hembakade kakor och 
bullar med mera. Missa inte hantverks-
mässan på Bruddalen och fordonsut-
ställning och knallar vid Per-Tec.
  På torget i centrum kommer det 
finnas knallar, mat, dryck och under-
hållning. Mr. Berger och Gycklaren 
Ann finns där och visar trolleritrick för 
barnen. Dragspelsmusik. Ansiktsmål-
ning och ponnyridning planeras. Är man 
trött i benen kan man åka häst och vagn 
till Kvarnen. Där finns Lindas butik 
och Le Petit BK – Boule att prova på. 
Mötesplats Kvarnen erbjuder fika med 
underhållning. 
  Detta är ett litet utdrag av det som 
händer i Knäred. Reservation för ev. 
ändringar.

Med vänlig hälsning Knäreds samhällsförening

välkommen den 2 juli!

MISSA INTE KNÄREDSDAGEN. lördag 2 juli kl. 10.00–15.00
Knäredsdagen från 
tidigare år. Foto: 
Inga-Lill Cederberg
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Hebergs bygdegård den 25 april.

Tre arbetsgrupper valdes
* Lokal demokrati. Sammankallande är 
Lars Lindström, övriga ledamöter Susanne 
Källén, Sara Ljungström och Göran Nils-
son. Adjungerande är Bo Persson.
* Länsfrågor. Sammankallande är Susanne 
Thorsson, övriga ledamöter är Linn Persson 
och Elisabeth Otterdahl.
* Miljö/klimat. Sammankallande är Lars 
Davidsson, övriga ledamöter är Katarina 
Sundvall och Emma Svensson.

Rapporter
Elisabeth Otterdahl rapporterade från Var-
bergs landsbygdsråd – planerad landsbygds-
debatt med politiker 23 augusti.

Kommande möten
* Landsbygdsriksdagen
   Elisabeth reseansvarig. Samtal kring hur 
   organisera arbetet i montern.
* Politikermöte på Impact House i Varberg 
   den 9 juni kl. 16–18.
* Kommande styrelsemöten: 7 juni, 12 
oktober och 21 november. 

Nya medlemmar
Kriterier för medlemsansökan; organisa-
tionsnr, bankgiro samt stadgar. Beslutades 
att ta med Norr om Varberg, Veinge byalag, 
Inlandsbladet och Krogsereds hembygds-
förening som nya medlemmar.

Övrigt
* Hemsidan befinner sig under uppbyggnad 
av Göran, Sara och Lars D.
* Sara informerade om att anordna en tid-
ningsträff  för lokala tidningar under hösten.

Lars Lindström, sekreterare
Urval av Sara Ljungström

axplock från senaste 
styrelsemötet.

FRILUFTSTEATER 2022
GREPPEREDS HEMBYGDSSTUGA, KROGSERED

År 1967. På landsbygden, på Bråten eller Östentorp,
bor Skomakaren och Elna. Nu ska högertrafik

införas så brevlådan måste flyttas till andra sidan
vägen, men vad ska det stå på den nya skylten?

Skomakaren skriver Fornminne 
och snart dyker det upp nyfikna besökare.

Manus: Börje Lindström, ATR:s förlag/Riksförbund.
Regi: Hatte Bärtilsson. Producent: Hallands bildningsförbund.

Medverkande: Kjell-Åke Rinnarv, Gun Bergström,
Lennart Svensson, Reine Johansson och Charlotta Magnusson.

Två timmar inkl. paus, utställning och fikaförsäljning.
Begränsat antal bänkar, medtag gärna egen stol!

Mer info: hembygd.se/halland

Lördag 6 augusti kl. 14
Söndag 7 augusti kl. 14

GREPPEREDS HEMBYGDSSTUGA

Boka biljetter: 076-555 72 74 (Inger)

Arr: Krogsereds hembygdsförening i samarbete med:

försTa mötet 
med nya styrelsen
Kul med fysiskt möte igen! 

Från vänster: Evy Johansson, Lars Davids-
son, Göran Nilsson, Lars Lindström, Susanne 
Thorsson, Susanne Källén, Sara Ljungström, 
Linn Persson, Elisabeth Otterdahl, Sven-Anders 
Svensson och Emma Svensson. Den sistnämnda 
lyckades också staga upp mobilen och tillräknas 
som fotograf  till denna vårbild med ledamöter 
framför blommande forsythia.

Vi jobbar med hemsidan.
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Nya skyltar i hallands inland.

Åke Gotthardsson

Uno Andersson

Den 4 april befann sig två välklädda 
herrar i Gällared. Åke Gotthardsson 
och Uno Andersson hade beställt 
sämsta aprilvädret för utomhusarbete.

Uppdraget var att sätta upp skyltar på 
obemannade besöksmål för Ekomuseum 
nedre Ätradalen. Naturstigen i Fegen blev 
först att få ny skylt, undantaget prototyper-
na på Sjöviken. Nu är även skylten Gamla 
gravstenar vid Gällareds kyrka uppsatt och 
i början av maj sätts det upp skyltar hos Jon 
i Slätthult.

Sara Ljungström
Foto: Uno Andersson och Åke Gotthardsson

tidningsmakare 
i halland – se hit!
I höst tänker Hela Sverige ska leva Hal-
land, tillsammans med tidningen Inlands-
bladet, arrangera ett seminarium och en 
inspirationskväll för lokala tidningar i 
våra halländska bygder.

För tio år sedan gjordes en liknande träff. 
Deltagarna presenterade sina tidningar och 
då höll Hallands Nyheters journalist Eva 
Bergengren en föreläsning, anpassad för 
halländska lokala tidningsutgivare. 

Inlandsbladet utvecklar landsbygden
Under tjugo års tid har Inlandsbladet gett 
ut tidningen i socknarna Gunnarp, Gäl-
lared och Krogsered i mellersta Hallands 
inland. Vår erfarenhet av Inlandsbladet är 
att en regelbunden utgivning blir beydel-
sefull för invånarna i bygden. Tidningen 
knyter samman invånarna och vi läser om 
vad som händer i kalendariet. Tiden innan 
Inlandsbladets tillblivelse kunde evene-
mangen i bygden krocka med varandra. 
När det inte finns så många invånare blev 
det inte alltid det bästa för arrangörerna. 
  Inlandsbladet har med åren växt i om-
fång och har blivit en efterlängtad tidning 
i våra trakter. I december 2021 hedrades 
tidningen med Falkenbergs kommuns 
kulturpris.

Intresserad?
Vi hoppas att det finns många tidningsma-
kare i Hallands som vill förkovra sig och 
träffa andra utgivare. Ni får gärna höra av 
er till undertecknad redan nu. Kanske har 
ni tips på en bra föreläsare?

Sara Ljungström, redaktör för Inlandsbladet
ljungstrom.sjoholmen@gmail.com

NR 5 • MAJ 2022 ÅRGÅNG 21
InlandsbladetInlandsbladetInlands-Inlands-

bladetbladet
årår2020 år20

Inger Karlsson, Anna-Kersti Sjögestam, Knut-Arne Kareld och Uno Andersson var bidragsmottagare vid Framtidsbankens vårutdelning. Foto: Lennart Sjögestam

PRIS: 25 KR

128 000 kr till 128 000 kr till 
satsningar i inlandetsatsningar i inlandet

Grattis!Grattis!

Staketbygge vid Gunnarps bro

Det var minus 12 grader på morgonen när Peter Skog-
lund, Morup och Christoffer Johansson, Ätran började 
sätta upp staket vid östra brofästet vid Gunnarps bro.

Förra sommaren iordningställdes rastplatsen vid västra 
brofästet. Gunnarps samhälls- och hembygdsförening har 
ansökt och fått bidrag till detta.     Anita Thol



Ekomuseets dagar
i samarbete med Hembygdsrörelsen och våra besöksmål

2022 firar Ekomuseum nedre Ätradalen 25-års jubileum!
Detta uppmärksammas på Ekomuseets dagar 

som i år är den 6–7 augusti.
Information om aktiviteter och arrangemang kommer att finnas på

www.ekomuseum.com, Facebook, Instagram och i annonser.
Hembygdsrörelsen i Ätradalen firar Öppna stugornas dag, samma helg.

Hembygdsstugorna har öppet på eftermiddagen söndagen den 7 augusti 2022.

VÄLKOMMEN!VÄLKOMMEN!

Vi i Älvsered anordnar en 

veterandag
Lördag 14 maj vid Route 154 
i Älvsered med start kl 10.00.

Mvh Hans Johansson, Älvsered byalag.

välkommen!

Kommande arrangemang i 
Fjärås hembygdsgille

Gökotta Asserlund  
torsdag 26 maj kl. 7.30

Samling: Asserlundsvägen 36 Fjärås. 
Ta med kaffekorg.

Kyrkogårdsvandring 
Fjärås kyrkogård 

tisdag 14 juni kl.18.00
Guide: Roland Johansson. 

Samling: Församlingshemmet
Ta med kaffekorg.

Vänligen Fjärås Hembygdsgille
Margareta Eriksson, ordf.

Norr om Varberg håller 
Öppet hus 21 och 22 maj
Föreningen #norrOmVarberg har Öp-
pet hus för alla. Vi är 46 besöksmål på 
landsbygden från söder till norr precis 
vid stadsgränserna Varberg och Kungs-
backa. En ny destination håller på att 
skapas med allt från caféer, restauranger, 
konst och hantverk, event och aktivi-
teter, boendeanläggningar, försäljning, 
loppisar med mera.

Det flesta håller öppet kl. 10.00–14.00 
men vill du komma så titta in på www.
norromvarberg så ser du öppettiderna. 
Det kan variera något.

Titta även in på vår facebooksida
facebook.com/NorrOmVarberg

Varmt välkommen till oss!
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Bli medlem i Hylte Hembygdsförening! 
Kontakta: Bo Westman, tfn 0730-21 90 50, 
bossebus213@hotmail.com 
Ann-Louise Carlsson, tfn 0708-38 82 26. 
Medlemsavgift 150 kr/år sätts enklast in på pg 29 38 75-1 eller  
Swish nr 123 226 83 32 och ange ert namn. 
Tidningen ”I Halland” ingår i medlemspriset. 
 
Välkommen på studiebesök i vår hembygdspark!  
Lindekullen är öppen året om. Informationstavlor, grillplats och 
sittbänkar finns.  
För studiebesök: kontakta Bo Westman. 
 
Kultur och historia i bygden 
Hemsidan: http://www.hembygd.se/hylte  
Facebook: Hylte Hembygdsförening  
                  Så minns vi Hyltebruk från förr 
 
Vi genomför våra aktiviteter med stöd av 
Studieförbundet Vuxenskolan och Hylte kommun. 
 
Information för aktiviteter hittar du under 
Föreningsaktuellt i Hallandsposten och på föreningens sociala 
medier. 
 
Vår styrelse 
Ordförande:        Bo Westman  
Vice ordförande: Magnus Åman  
Sekreterare:       Ann-Louise Carlsson  
Kassör:         Kjell Larson 
Styrelseledamöter: Ingemar Lund, Bertil Lorentzson, Ola Svensson 
och Jahn Stenström och en vakant plats. Suppleanter: Martin 
Söderberg, Åke Lindkvist, Bo Karlsson, Anna Hallgren och Björn 
Liljequist. 

                      
    

 
Hylte  

Hembygdsförening 
 

 
    Allsångskväll på Lindekullen 

 
     Program för 2022 
 
   Välkommen till våra aktiviteter!            

 

VÄLKOMMEN TILL 
HYLTE HEMBYGDSFÖRENINGS AKTIVITETER 2022 

 
         Servering vid samtliga tillfällen utom torpvandringar  

                Med reservation för ändringar eller tillägg i programmet. Med hänsyn till Coronalägets restriktioner kan programpunkter ändras eller ställas in!  
  

Hylte hembygdsförening bildades 6 juli 1925.
     

Onsdag 16 mars kl. 18.30   
Årsmötet hålls i Hörsalen vid Biblioteket i Hyltebruk. Kan ändras p g a 
restriktionerna.  Årsmötesförhandlingar, fika och underhållning. 
 
Torsdag 21 april från kl. 16.00   

Vårstädning på Lindekullen. Nu skall parken bli fin och löven räfsas bort. 
Brasan skall byggas med mera. Välkommen att hjälpa till. Vi bjuder på fika. 
Anslut efterhand! 
 
Lördag 30 april Valborgsmässoafton kl. 20.00   
Vårtal, vårsånger, vårmelodier, brasa och fyrverkeri. Musikkåren Lyran och 
”Församlingens samlade körer” deltar. Medarrangör: Lions Hyltebruk.   
 
Onsdag 4 maj från kl. 16.00   
Parkröjning och stugstädning på Lindekullen. Välkommen att hjälpa till. Det 
finns tid för fika och att umgås med varandra. Anslut efterhand! 
  
Söndag 8 maj kl. 14.00    
Gårds- och torpvandring. Samling på Lindekullen. Ta med egen kaffekorg.   
 
Barn/Unga: I samarbete med Biblioteket Hyltebruk kan 
utomhusarrangemang kopplade mot barn och unga komma att 
genomföras på Lindekullen. Tider och aktiviteter vår/höst kommer.   
 
Måndag 6 juni Sveriges nationaldag kl. 14.00 
Högtidstal och flaggutdelning. Musikkåren Lyran underhåller. 
Musikunderhållning av lokala talanger. Nya svenska medborgare 
uppvaktas.  
 
Onsdag 8 juni kl. 18.00   
Husförhör på Lindekullen under ledning av Björn Berggren.   
 
Lördag 25 juni Midsommarafton kl. 9.00 samling för att klä och resa 
stången. Festligheterna börjar kl.14.00 med lekar och dans. Pia, Johan 
och Roger, fiolspelare Jörgen och dansledare Susann Larson deltar.       
  

 
Onsdag 3 augusti kl. 19.00 
Allsångskväll ett på Lindekullen.   
Allsångsledare är Pia Andersson och musiken fixar Allsångsbandet    
 
Söndag 7 augusti kl. 15.00                
Friluftsgudstjänst med kaffe efteråt.   
 
Onsdag 10 augusti kl. 19.00  
Allsångskväll två på Lindekullen.   
Allsångsledare är Pia Andersson och musiken fixar Allsångsbandet    
 
Onsdag 17 augusti kl. 19.00    
Allsångskväll tre på Lindekullen.   
Allsångsledare är Pia Andersson och musiken fixar Allsångsbandet    
 
Lördag 10 september kl. 09.00 

Höststädning på Lindekullen. Vi bjuder på fika. 
 
Söndag 18 september kl. 14.00  
Gårds- och torpvandring. Samling på Lindekullen. Ta med egen kaffekorg.  
 
Onsdag 9 november kl. 19.00   
Berättarkväll i Hörsalen vid Biblioteket.        
 
Onsdag 8 februari 2023 kl. 19.00 

Filmkväll eller berättarkväll i Hörsalen vid Biblioteket.     
 
2022 Datum kommer   
Renoveringsdag. Renovering av gamla byggnader. 
 
2022 Datum kommer. 
Föreningsdag i samarbete med SISU o föreningar i Hylte kommun. 
 
Till detta årsprogram tillkommer bokade besök mm. 
För mer info – se vår hemsida och Facebook.  

Fredag 24 juni Midsommarafton kl. 9.00
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Protokoll fört vid årsmöte med Hela Sverige ska leva Halland 
       tisdagen den 22 mars 2022 kl. 19.00 i Konsthallen i Hishult. 

 
1 Stämman öppnas 

Ordförande Rose-Marie Eriksson hälsade alla välkomna till årsmöte med Hela Sverige ska 
leva Halland och förklarade mötet öppnat. 
 

2 Fastställande av föredragningslistan  
Beslöt att godkänna upprättad föredragningslista. 
 

3  Val av mötesfunktionärer 
a) Ordförande    

 Till ordförande för mötet valdes Erling Cronqvist (C), kommunråd i Laholm. 
b) Sekreterare  
Till sekreterare valdes Sara Ljungström. 
c) Protokolljusterare     
Till protokolljusterare valdes Gunbritt Lindmark och Kerstin Olofsdotter Petersson.  
d) Rösträknare 
Till rösträknare valdes Gunbritt Lindmark och Kerstin Olofsdotter Petersson. 
 

4    Upprättande av röstlängd 
Frågan anstår tills det blir aktuellt. 
 

5    Fråga om mötets behöriga utlysning 
Kallelse har skett inom stadgemässig tid genom Nyhetsbladet två gånger samt i mejl i 
samband med förfrågan om material till Nyhetsbladet. Årsmötet beslöt att godkänna 
kallelsen. 

 
6 Styrelsens information om årsredovisning, verksamhetsberättelse och bokslut 

Rose-Marie Eriksson föredrog verksamhetsberättelsen.  
Sven-Anders Svensson föredrog årsredovisningen. I resultaträkningen finns en post med 
80 000 kr. Dessa pengar är för hemsida och medlemsregister. Överskott 87 000 kr föreslår 
styrelsen överförs till kommande räkning. 
 

7 Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen lästes av Sven-Anders Svensson, då inga revisorer var närvarande. 
Årsmötet beslöt att lägga redovisad granskningsberättelse från revisorer till handlingarna. 

 
8 Beslut om att godkänna verksamhetsberättelse och bokslut 

Verksamhetsberättelse och bokslut fastställdes av årsmötet och lades till handlingarna. 
 

9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för år 2021.  

 
10 Fastställa medlemsavgift 

Årsmötet beslöt att godkänna styrelsens förslag till fortsatt avgiftsfritt medlemskap. 
 
11 Beslut om arvode till styrelsen 
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På årsmötet gratulerades Hishults 
Byalag med 5 000 kr för förening-
ens insatser för sin bygd.

Avgående ordförande Rose-Marie Eriks-
son, till vänster, överlämnade en symbo-
lisk check och blommor till pristagarna.

Sara Ljungström

hishult gratuleras
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Protokoll fört vid konstituerande möte för Hela Sverige ska leva Halland  
      tisdagen den 22 mars 2022 kl. 20.30-21.30, Konsthallen, Hishult. 

 
Närvarande: ordf. Susanne Thorsson, Lars Davidsson, Susanne Källén, Lars Lindström, Sara Ljungström, 
Göran Nilsson, Elisabeth Otterdahl och Sven-Anders Svensson. 
 
§1. Mötet öppnas 
Ordförande Susanne Thorsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 
§2. Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan genomlästes och godkändes. 
 
§3 a. Val av sekreterare för mötet  
Till mötessekreterare valdes Sara Ljungström. 
 
§3 b. Val av justerare för mötesprotokollet  
Till protokollsjusterare valdes Susanne Källén. 
 
§4. Konstituering 2022 
a) Val av vice ordförande 
Till vice ordförande valdes Göran Nilsson, omval. 
b) Val av kassör 
Till adjungerad kassör valdes Sven-Anders Svensson, omval. 
c) Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Lars Lindström, nyval. 
d) Val av arbetsutskott 
Till arbetsutskott valdes ordförande Susanne Thorsson, nyval, vice ordförande Göran Nilsson, 
omval, kassör Sven-Anders Svensson, omval, sekreterare Lars Lindström, nyval och Sara 
Ljungström, Nyhetsbladet. Ytterligare en styrelseledamot deltar enligt rullande schema. 
e) Val av adjungerade ledamöter 
Till adjungerande ledamöter omvaldes Sven-Anders Svensson (kassör) samt Bo Persson, 
Mikrofonden, nyval. Göran meddelar att Kurt Sevehem inte längre är adjungerad till styrelsen. 
f) Val av ansvarig för hemsidan 
Till ansvarig för hemsidan valdes Lars Davidsson, nyval Sara Ljungström, nyval, behjälplig. 
g) medlemsregister 
Till ansvarig för medlemsregistret valdes Sara Ljungström, nyval, Göran Nilsson, nyval, 
behjälplig. 
h) Facebook 
Till ansvarig för Facebook valdes Elisabeth Otterdahl, Susanne Thorsson behjälplig. 
i) GDPR- och IT-ansvarig 
Till ansvarig för GDPR- och IT valdes Göran Nilsson. 
Mejladress: halland@helasverige.se, svårt att hitta mejlen i nuläget. Mejladressen bör 
vidarebefordras till Susanne Thorsson och till Göran Nilsson. Göran meddelar riks.  
j)  Val av representant till Region Syd  
Till representanter till Region Syd valdes Göran Nilsson, omval och Susanne Källén, omval. 
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Hela Sverige ska leva/ 
Kalmar län | Storgatan 21 B 

579 30  Högsby | www.helasverige.se | 070-519 40 06 | 1 (1) 

 

  
 
 

BÄSTE LANDSBYGDSAMBASSADÖR. 
 
Hela Sverige ska leva Kalmar län ska tillsammans med Region Kalmar län bjuda in till en 
workshop med temat Ödehus och hur tillgängliggör vi husen på vår landsbygd.  
Just nu jobbar många regioner, kommuner och lokala utvecklingsgrupper med detta runt om i 
landet, med olika upplägg.  
 
Vi söker tips på  goda exempel till vår workshop. Exempel där: 
- En Region, kommun och de lokala grupperna eller byarna gemensamt har hittat en metod.  
- Där någon av ovanstående aktörer har tagit sig an utmaningen.  
- Där mäklare involverade eller har tagit ett eget initiativ.  
- En fastighetsägare som har sålt ett ödehus, som kan berätta den resan.  
- Där en nybliven ägare till ett ödehus berättar om sin resa.  
Detta gärna tillsammans, säljare och köpare.  
Vi mottager tacksamt tips från er så snart som möjligt.  
 
Ps. Robert Danielsson kommer vara en av inspiratörerna på träffen som är planerad till den 8 
juni.  
 
 
 
Mvh Weronica Stålered 
Ordförande Hela Sverige ska leva Kalmar län 
weronicastalered@gmail.com  
Tel. 070-519 40 06 
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Hållbar lokal livsmedelsproduktion! 
Digitalt webbinarium om Aquaponi och dess enorma utvecklingsmöjligheter. 

12 maj kl.16.00 – ca 17.30 Här är länk till anmälan: 
 https://www.eventbrite.com/e/hallbar-lokal-livsmedelsproduktion-biljetter-328112652777 

Hur kan Sverige trygga livsmedelsförsörjningen?  

Hur kan fler utbilda sig och arbeta i de gröna och blå näringarna? 
Rysslands krig i Ukraina har synliggjort vad många redan vet - att Sverige och många andra länder i 
världen är alltför beroende av importerade livsmedel.   

Vi kommer nu i en serie webbinarier presentera inspirerande exempel som kan ge hållbara företag 
inom gröna och blå näringar samt annat företagande som skapar fler jobb på landsbygden, i tätorter 
och i städer. 

 
• Information om en unik akvaponiingenjörsutbildning.  

Där du blir odlingsspecialist inom akvaponiska system, fisk, frukt och grönsaksodling. Gabriel 
Liljeström, utbildningsledare Väddö Folkhögskola. 
 

• Min resa som företagare inom Aquaponi  
Från hobbyodlare till professionell innovationsmiljö. Tomas Strandberg, driftsansvarig, 
medgrundare till pilotanläggningen, Johannas Kretsloppsodlingar. 

 
 
Vi vill nå offentlig, privat och idéburen sektor samt människor som är utanför arbetsmarknaden, studerar eller 
vill byta yrke. Det är ett projekt ”Empowerment +” och testbädd ”Ojobbigt” där vi prövar nya metoder för att 
civilsamhället ska ha en viktig roll att spela inom arbetsmarknadspolitiken. Detta gör vi i Norsjö och Lycksele 
kommuner i Västerbotten och i Norrtälje kommun i Stockholms län.  
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Följ med Emil V. Nilsson till marken som 
med Stig Ederyds hjälp har blivit likt en äng. 
Den här typen av mark kallas ängsvall. I fil-
men pratar vi också med markägaren Malin 
Lindgren som berättar vad hon tycker om 
att äga en mark som har ett sådant myller av 
liv. Naturvårdsexperten Tommy Lennarts-
son berättar om det biologiska kulturarv 
som blomrika miljöer är och hur man kan 
sköta dem för att skapa bättre förutsättning-
ar för blommor och bin. 
  Filmen är framtagen för Enheten för 
Landsbygdsutveckling, Länsstyrelsen i 
Uppsala län och är producerad av oss på 
Biotopia, Uppsala kommun.

Googla på rubriken så kommer Stig och ängs-
vallen fram. Biotopia har producerat många 
intressanta naturfilmer och hur vi tar hand om 
naturen på bästa sätt.

Stig och ängsvallen

Tips på Youtube

Tipset ovan är från Nyhetsbrevet, 
som produceras av länsstyrelsen i Halland. 

Nedan ett intressant lästips.

Återskapa en 
slåtteräng
Har du hittat en äng? Det kan behövas en 
del restaurering. Kontakt: Susanne Åhrén,  
tel 010-224 33 76
  Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 
gjort en bra sammanställning: Slåtterängen 
– Så här gör du för att återskapa vår artri-
kaste miljö. Kopiera länken: https://www.
lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69a-
d1630328ad7c7ec58/1612446923661/ater-
skapa-slatterangen.pdf



NR 1 • SOCKENSOMMAR 2022 ÅRGÅNG 1

InlandsbladetInlandsbladet
GRATIS

En sommarhälsning från socknarna Askome, Drängsered, Fagered, Gryteryd, Gunnarp, Gällared, Kalv, Krogsered, 
Mårdaklev, Okome, Ullared, Sandvik, Vessige och Älvsered med artiklar och tips om vad du kan göra i området. Glad läsning!

Företagare
Vill du synas med ditt företag i Inlandsbladets komman-
de sommarnummer? Det blir en unik chans att nå ut till 
fjorton socknar i fyra kommuner och tre län! 
  Sommarnumret trycks i 6 000 exemplar. Annonspriser 
samma som Inlandsbladet.  

Läsare
Vilka besöksmål i din socken vill du lyfta fram i ett stort 
sommarnummer? Vill du tipsa om någon nyhet, dråplig-
het eller om en spännande person eller händelse i din 
socken eller i grannsocknen? 

Sommarspecial!Sommarspecial!

Välkommen att kontakta Inger Karlsson, 076-555 72 74, allbackshult@gmail.com 
eller Sara Ljungström, 070-283 73 87, ljungstrom.sjoholmen@gmail.com.

Här kommer en presentation av Hela Sve-
rige ska leva Hallands styrelse och då börjar 
vi med vår nya ordförande:
Susanne Thorsson, Köinge. 
Susanne har sitt ursprung i Gödestad och 
där rotades hennes föreningsintresse i 4H, 
där hon redan som 8 åring hade 4H-företag 
med gurkodling.
  Susanne driver sedan ett antal år företa-
get Matglädje i Halland med matvandringar 
och är även projektledare för CoWorking 
Ullared. Samtidigt går hon en utbildning i 
Turismutveckling på distans med utgångs-
punkt Boden!
  Vi hälsar Susanne varmt välkommen till 
Hela Sverige ska leva/Halland!

Då fortsätter vi med att presentera vår vice 
ordförande Göran Nilsson, Trönninge.
Vi gratulerar Göran som i dag fyller 70 år! 
Göran är engagerad i Trönninge samhälls-
förening och sitter även med i LAG för 
Lokal led utveckling i Halland (LLUH).
Göran är även vår representant i Region 
syd i Hela Sverige och är tillsammans med 
Susanne Hallands representanter på träffar 
med Hela Sverige ska leva!
  Våra varmaste gratulationer till vår 
”konstnär” på din 70-årsdag!

styrelsen
presenteras

Text och bild: 
Elisabeth Otterdahl

Susanne Thorsson, Köinge. 

Göran Nilsson, Trönninge.


