
Ordförande har ordet!
Nu drar sommaren sin sista suck 
och hösten är på väg att ta över.

Tänk ändå vad snabbt tiden går, senast jag 
satt och skrev stod våren för dörren, och 
nu har hela sommaren passerat med allt 
vad den innebär. I skrivande stund regnar 
det utanför fönstret och det är ganska 
skönt, då behöver man inte ha så dåligt 
samvete för att man sitter inne vid datorn 
och man slipper vattna i trädgården. 
Dessutom hoppas jag att bönderna hunnit 
skörda det som var moget, vätan behövs 
verkligen!

Om jag ska summera våren och somma-
ren så var det till en början intensivt, att 
sätta sig in en organisation jag tidigare 
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nyhetsbladET.
HELA SVERIGE SKA LEVA HALLAND

NYHETSBLADet 
NR 4
20 SEPTEMBER 2022

ansvarig utgivare: Susanne Thorsson, susanne.matgladje@gmail.com    rEdakTöR: Sara Ljungström, ljungstrom.sjoholmen@gmail.com
Artikelförfattarna är även fotografer om inget annat anges. 

trevliga evenemang
i Halland

lite överallt i bladet :)

hALLAND
bara hört talas om. Men jag fick de bästa 
förutsättningarna i och med att Landsbygds-
riksdagen genomfördes i Jönköping i mitten 
av maj. Där kunde man träffas och jag 
lärde känna landsbygdsaktivister från både 
Halland övriga Sverige. Ja du läste rätt! Både 
Elmia i Jönköping och Landsbygdsriksda-
gen använde själva ordet ”aktivist” för att 
förklara vilka som medverkade. Så länge det 
är i en positiv kontext kan jag hålla med om 
att det är ett kul ordval!

Under Landsbygdsriksdagen bjöds det på 
mycket innehåll – alltifrån inspirerande resor 
runt om hela Smålandsregionen och debatt 
med riksdagspolitiker som sammanfattades 
sakligt av Marcus Oskarsson (känd från 
TV4 och bördig från Jönköpingstrakten). 
Seminarier hölls under hela helgen av bland 
andra Landsbygdsnätverket, Tillväxtverket, 
Post Nord, Microfonden och Myndigheten 
för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. De 
presenterades goda exempel från hela lan-
det, fiberutbyggnad, hur idrotten kan över-
bygga klyftorna mellan stad och land samt 
en rad andra utmaningar som är relevanta 
för landsbygdsbor.

I sommar har det varit mycket som hänt. 
Både konserter som skjutits fram två år, 
återupptagna midsommarfiranden och 
marknader samt en och annan ny påkom-
men festival. Vi i Hela Sverige Halland 
arrangerade tillsammans med Vessigebro 
Samhällsförening eventet Unga på Lands-
bygden i juli och i helgen genomfördes 
Sibbarpsfestivalen i grannbyn.

Stort tack till dig som lägger ner ideell tid 
och ser till att landsbygden lever!
Susanne Thorsson

klimatsmarta avlopp.
Späckat program. 
Välkommen! 

sidan 3.

Glad höst!Glad höst!

ungdomsfestival
sidan 2

styrelsen presenteras.
Sista sidan.
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Onsdagen den 27 juli kom Unga på 
Landsbygdens Sverigeturné till Halland och 
närmare bestämt Vessigebro. Hela Sverige 
Halland arrangerade ungdomsfestivalen 
tillsammans med Vessigebro Samhällsför-
ening.

Eventet lockade cirka 200 personer, både 
från byar i närheten men även längre bort så 
som Ugglarp, Slöinge och Horred. Genom 
turnén som åkt landet runt under sommaren 
bjöds det på aktiviteter så som uppblåsbar 
dart, sumobrottning och disco. 
  Ung FBG, Svenska kyrkan och Vessige 
kettlebell fixade andra provapå-aktiviteter 
samt sålde Vessige BK-hamburgare och fika.

Snyggaste fordonet korades
Det som lockade mest var trots allt EPA- 
och moppeträffen där drygt 30 ekipage 
deltog i diverse tävlingar såsom snyggaste 
fordonet och bästa ljudanläggningen, där all 
omröstningen gjordes på plats.
  Kvällen avslutades med att en prischeck 
på 3 000 kr att arrangera ett nytt ungdom-
sevent i kategorin ”Hallands grymmaste 
håla” delades ut till (kanske inte helt otippat) 
Vessigebro, kan det bli en repris nästa år 
mon tro?

Tack
Slutligen vill vi från styrelsen Hela Sverige 
Halland tacka vår samarbetspartner Vessi-
gebro samhällsförening samt alla våra lokala 
sponsorer, som såg till att eventet blev en 
kanonkväll och så klart till alla som kom och 
roade sig på ett eller annat sätt!

Susanne Thorsson
ordförande Hela Sverige Halland

Ungdomsfestival 
i Vessige.
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OM KLimatsmarta avloppsanläggningar
Nätverksträff

EN UNIK MÖJLIGHET 

att FÅ INFORMATION 

OCH STÄLLA FRÅGOR!

Välkommen!
Anmälan före 10 oktober till 
Lars Lindström, 
lindstrom.larseman@gmail.com 
eller Susanne Thorsson, 
susanne.matgladje@gmail.com

När: 15 oktober kl. 8.30 
Plats: Björkängs vägkrog
08.30–9.00	 Samling	med	fika
09.00–9.15 Presentation av Hela Sverige ska leva 
   Halland, Lars Lindström
09.15–10.30 Föreläsning av Roland Ekstrand, vd på 
	 	 	 Svensk	Klimatcertifiering	AB	och	för-
   fattare till boken Enskilda avlopp och 
   kommunernas myndighetsutövning.
10.30–10.40 Paus
10.40–11.20 Sören Ljungek, Cleanwater, om bio-
   reningsverk för enskilt avlopp som kan 
   liknas vid en kompakt våtmark där inga 
   kemikalier behövs.
11.20–12.00 Patrik Ellis, Kingspan, om minireningsverk 
   och moderna markbaserade avlopp med 
	 	 	 bästa	smittskydd	som	ger	effektivt	miljö-
   skydd. Exempel på anläggning byggs i 
   Gödestad.
12.00–13.00    Lunch. Hela Sverige ska leva Halland bjuder!



4

Hishults Byalag är ett bra exempel på hur man lyckats engagera boende i 
samhället i ett gemensamt arbete.

Ansök	om	att	bli	Årets	utvecklingsgrupp
Varje år, med uppehåll 2020 och 2021 på 
grund av pandemin, utser Hela Sverige ska 
leva Halland årets lokala utvecklingsgrupp i 
Halland. Byalag, föreningar eller andra sam-
manslutningar, som är medlemmar i Hela 
Sverige ska leva Halland har möjlighet att 
söka om titeln. Prissumman är 5 000 kronor.
Sökande förening ska själv motivera sin 
ansökan, som bör innehålla:

* En beskrivning över något eller några 
områden som arbetats med senaste verk-
samhetsåret.
* Vad har varit utvecklande i ert område?
* Vad har ökat bygdens attraktionskraft?

dags att nominera 2022 års utvecklingsgrupp.

Hishult utsågs till Årets utvecklingsgrupp för 2019 
och skulle hyllats på årsmötet för Hela Sverige ska 
leva Halland våren 2020. Tyvärr kom pandemin 
emellan men vid Hela Sverige ska leva Hallands 
årsmöte i mars i år firades Hishultsborna ordentligt.

Ansökan ska ha inkommit senast den 20 no-
vember och skickas till ordförande Susanne 
Thorsson, susanne.matgladje@gmail.com 

Lycka till!
/styrelsen

Hishult – ett samhälle i södra Hallands 
skogsland – beläget i gränstrakterna av 
södra Småland och norra Skåne. Byalaget i 
Hishult fick för några år sedan ett arv som
möjliggjorde inköpet av ett hus. Huset reno-
verades med hjälp av lokala hantverkare
både pensionerade och yrkesverksamma. På 

detta sätt lyckades Byalaget iordningställa
en bra och ändamålsenlig samlingslokal och 
två lägenheter, som kan hyras ut. Här har
byalaget många aktiviteter och även möjlig-
het för andra sammankomster i byn.

Lars Lindström

h i s h u lt  u t v e c k l i n g s g r u p p  2 0 1 9h i s h u lt  u t v e c k l i n g s g r u p p  2 0 1 9

Hela Sverige ska levas medlemsregister 
håller på att uppdateras. Vi ber samtliga 
medlemsföreningar i Halland att kont-
rollera att uppgifterna på hemsidan är 
korrekta.

Uppdatera medlemsregistret, kopiera 
länken:
https://www.helasverige.se/halland/
bli-medlem/

Bli medlem i Hela Sverige ska leva. 
Vi välkomnar enskilda personer och lokala 
utvecklingsgrupper som vill verka för att 
hela Sverige ska leva, god landsbygdsut-
veckling och en balans mellan stad och 
land.

Lokal utvecklingsgrupp.
Är ni en lokal utvecklingsgrupp, byalag, 
samhällsförening,	fiberförening,	hembygds-
förening, med mera och vill bli medlem i 
Riksorganisationen Hela Sverige ska leva? 
Då ansöker ni på organisationens hemsida, 
sök upp Halland som länsavdelning. 

Riksorganisationen har 24 länsavdelningar, 
som alla har till uppgift att ge stöd till och 
företräda de lokala utvecklingsgrupperna 
i sitt län samt vara deras samordnare på 
regional nivå.

När ni blivit godkända och registrerade hos 
oss så omfattas ni av vår byalagsförsäkring 
utan kostnad. I medlemskapet ingår även 
ett digitalt nyhetsblad, information om 
aktiviteter i Halland och mycket mer.

Vi behöver också ett årsmötesprotokoll och 
stadgar	samt	ert	Bank/Postgiro	nr.	Skicka	
detta till oss på halland@helasverige.se 
eller goran@halmstad.biz.

För anmälan till medlemsregistret, kopiera 
länken:
https://www.helasverige.se/halland/
bli-medlem/

Upplever du att det blivit svårare att 
hantera kontanter i din verksamhet 
eller som privatperson? 

Varje år gör Länsstyrelserna en rapport om 
de grundläggande betaltjänsterna i länet 
som presenteras för regeringen. Här har du 
chansen att berätta hur du upplever att situ-
ationen är där du bor. Dina svar är viktiga 
för att vi ska få en uppfattning om hur du 
upplever de grundläggande betaltjänsterna 
på din ort.
  Svara på enkäten Grundläggande betal-
tjänster 2022 – https://link.webropolsur-
veys.com/.../4be95e74-39f9-415c... 
Alla svar behandlas anonymt och enkäten är 
öppen till och med den 26 september.

Grundläggande betaltjänster är:
• kontantuttag (ta ut kontanter i automat 
eller över disk)
• betalningsförmedling (betala räkningar, 
skrivgiro osv)

• dagskassehantering (företag och 
föreningar ska kunna sätta in sin dagskassa)

Vi ska särskilt titta på hur tjänsterna fung-
erar för personer som är äldre och för per-
soner med funktionsnedsättning. Länssty-
relserna bevakar även betaltjänstsituationen 
för företag och föreningar i glest befolkade 
områden. Från och med 2013 har Länssty-
relserna möjlighet att, när det behövs, ta 
initiativ till stöd- och utvecklingsinsatser.

Länsstyrelsen i Hallands län

Är kontanterna viktiga för dig och din förening? 
Passa på att göra din åsikt hörd genom länsstyrelsens enkät.

hjälp.

tack.
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Vi vill presentera Ewa Engdahl från Coompanion i Kalmar län som 
kommer hålla en workshop på tema energi. Ewa kommer prata om 
utbyggnaden av publik laddinfrastruktur på landsbygd och i min-
dre tätorter, som behöver ske i linje med Sveriges mål att ha en 
fossiloberoende	fordonsflotta	till	2030.
Här kan du anmäla dig till konferensen, anmälan är öppen i en 
vecka	till:	https://reg.akademikonferens.se/lokalekonomi.../Regist-
rering
Lokalekonomidagarna 2022 hålls lunch till lunch 6-7 oktober. Läs 
mer	på	https://lokalekonomi.helasverige.se/

Leva i hela Sverige. Det är titeln på 
vårt uppdaterade landsbygdspolitiska 
program, och en sammanfattning av 
vad vi vill. Här utvecklar vi våra tankar 
och förslag inom olika områden och ger 
förslag till åtgärder.

Vi har tagit fram åtta förslag inför va-
let 2022 och den kommande mandat-
perioden. Det är förslag som vi vet är 
viktiga för den rörelse vi representerar, 
de bygger på frågeställningar som ofta 
återkommer. 12 sidor.

Ladda ned pdf
https://www.helasverige.se/kun-
skap-och-media/landsbygdspoli-
tiskt-program-2022/

Leva i hela Sverige. 

Byanätsforum
Byanätsforum  är ett nätverk för 
landets bredbandsföreningar. Det är 
ett nationellt projekt finansierat via 
jordruksverket. Projektet drivs genom 
Byanär ideell förening som består av 
bredbandsföreningar tillsammans med 
Hela Sverige ska leva, LRF, Coompa-
nion & Stadsnätsföreningen. PTS& 
Bredbandsforum delta som referensor-
ganisationer

Läs mer: www.byanatsforum.se

Fler företag borde anställa tvååringar. 
De kan få mer gjort på en obevakad minut 
än	de	flesta	hinner	på	en	hel	arbetsvecka.

J
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ODLA är en del av (X)sites  
som drivs av 
Konstnärscentrum Väst 

Med stöd av  
Svenska 

Postkodstiftelsen 

   

    
KVIBILLE  
ALLFÖRENING 

 
 
  

  
Konstnären Reyhaneh Mirjahani leder denna kreativa workshop som knyter an till den 
kulturhistoriskt unika platsen Kvibille. Syftet med workshopen är att berätta om nuet för 
framtiden. Som deltagare får du ett unikt tillfälle att dokumentera, fånga och förmedla dina 
upplevelser av att leva i Kvibille. Genom att skapa historier för framtiden öppnar vi våra ögon 
för nuet, och hur vi kan ta vara på det samtidigt som vi lämnar något vidare för framtiden att 
ta del av. Resultatet blir berättelser som kommer delas med alla workshopens deltagare, visas 
på Kvibilles bibliotek och i en folder. 

TID  &  P LATS  / Lördag och söndag  
8+9 samt 15+16 oktober, kl 10-15. 
Kvibille församlingshem:  
Kyrkovägen 7, 305 78 Kvibille.  
Samling kl 10.00, lördag 8 oktober. 

Varmt välkomna! 

 

 
 
  

ARRANGÖ R ER  / Konstnärscentrum 
Väst i samarbete med (X)sites, 
Halmstads kommun och Kvibille 
Allförening. Med stöd av Svenska 
Postkodstiftelsen.  

 

KVIBILLE  IDAG –  
OC H IMORGON?   
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tidningsmakare 
i halland – se hit!
Hela Sverige ska leva Halland tänker, 
tillsammans med tidningen Inlandsbladet, 
arrangera ett seminarium och en inspi-
rationskväll 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. 

Intresserad?
Känner du till en lokal tidning eller lokalt 
nyhetsblad, som utkommer i din bygd? 
Meddela undertecknad denna tidning!
  Vi hoppas att det finns många tidnings-
makare i Halland som vill förkovra sig och 
träffa andra utgivare. Ni får gärna höra av 
er till undertecknad redan nu. Kanske har 
ni dessutom tips på en bra föreläsare?

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

Temagruppen Agenda 2030 
bjuder in till två digitala temamöten i höst.

Vi kommer i år och nästa år hålla ett antal temamöten om Agenda 2030 - FNs 17 håll-
barhetsmål. Syftet är att bidra till ett hållbart liv. Se även fotnot nedan.

Målet är att vi i Hela Sverige på ett tydligt sätt ska vara delaktiga i att uppfylla Sveriges 
åtagande angående Agenda 2030 beskriven genom FNs 17 hållbarhetsmål. Vi hoppas 
att Temagruppens verksamhet gör oss mer bekanta med dessa frågor, ger oss inspi-
ration till egna aktiviteter och manar oss att sprida information till fler. De digitala 
mötena kommer oftast ha tre huvudpunkter:

1. Presentation av ett projekt ur vår broschyr Agenda 2030. Broschyren kan laddas ner 
från www.helasverige.se/kunskap-och-media/agenda-2030-for-oss-och-for-komman-
de-generationers-skull 
Vi hoppas kunna spela in presentationen så att den kan ses även i efterhand.

2. Fria samtal inom ämnet Agenda 2030 och FNs 17 hållbarhetsmål som rör aktiviteter 
inom Hela Sverige.
3. Mötet bestämmer vilket exempel vi ska lära känna nästa gång?

Aktuella	datum	hösten	2022	via	Zoom,	mötestid	kl.	18.30–20.30
    Vecka 40, tisdag 4 oktober – tema: Bruka jorden – ett odlingsår tillsammans, Latorp 
utanför Örebro. Se sid 11 i broschyren
    Vecka 46, måndag 14 november – tema bestäms 4 okt.

Mer information och inloggningslänk kommer längre fram.

Man behöver inte vara med i Temagruppen Agenda 2030 för att delta på Temamötena. 
Men vi ser gärna att du blir med i gruppen. Dels blir det roligare och mer givande om 
vi är många och dels får du mötesinbjudningarna direkt till dig liksom lite extra infor-
mation och material. För registrering, skicka ditt namn, din e-postadress och telefon-
nummer till olle.persson@lindefallet.com. 

GDPR: Deltagarlistan lämnas inte ut utanför styrgruppen för Temagruppen Agenda 
2030. Vid utskick tillämpar vi hemlig kopia. Du kan när som helst be att dina uppgifter 
ska tas bort ur listan. Vill du få kontakt med någon i Temagruppen förmedlar styrgrup-
pen på din begäran dina kontaktuppgifter till vederbörande.

Med vänlig hälsning
Styrgruppen för Temagruppen Agenda 2030 genom
• Gunilla Almered Olsson, ledamot i Hela Sverige Göteborgsregionens Länsbygderåd
    073-091 49 17, almered.gunilla@gmail.com
• Olle Persson, ordförande i länsbygderåd Hela Sverige X-ing Gävleborg
    070-294 61 20, olle.persson@lindefallet.com

GILLA vår sida på facebook.

Styrelsemöte för Hela Sverige ska leva Halland 
den 16 augusti 2022. 

Lite bilder från gårdagens styrelsemöte 
hos Susanne i Hakestad! Några av oss tog 
en kvällspromenad till hennes camp, men 
tältet var inte på plats utan på tork! Tack 
för ett bra möte!
Elisabeth Otterdahl
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Härliga halland. Hallänningen är kreativ och 
initiativrik. Läs om arbeten i 
utvecklingsgrupperna.

Då och då nämns Ola Jennersten 
i tidningarna, i radio eller på teve 
och i oktober kommer han till 
Gunnarps bygdegård. 

Ola Jennersten är docent i zooekologi, 
naturfotograf, författare och expert på 
biologisk mångfald och internationell 
naturvård hos Världsnaturfonden, WWF. 
Han började där 1990 och hans arbete har 
centrerats kring internationell naturvård 
med framför allt art- och naturskydd. Han 
har även arbetat nationellt, inte minst med 
jordbrukslandskapet.

Prisade naturböcker
Även privat är naturen central för Ola, 
med allt från rovdjur till trädgård, insekter 
och pollination. Kameran har alltid varit 
ett betydelsefullt tillbehör i arbetet. Ola har 
varit med och skrivit ett flertal böcker och 
otaliga artiklar med innehåll från när och 
fjärran. Två av böckerna har premierats 
som WWF:s pandabok, 2017 och 2021. 
Han håller årligen många föredrag om 
bland annat illegal arthandel, tigrar, polli-
nation och insektsvänliga trädgårdar.

Källa: naturfotograferna.se

Vem är Ola Jennersten?

Temakväll med föredrag 

Biologisk mångfald runt knuten
Ola Jennersten berättar och visar hur du kan öka mångfalden i din trädgård, på ängen 

eller i naturbetesmarken. Hur kan man gynna vilda pollinatörer och hotade arter?
Minimässa där länsstyrelsen deltar med skötseltips och bokbord.

Mnemosynefjäril på blånäva. Foto: Ola Jennersten

Torsdag 6 oktober kl. 18.00
i Gunnarps bygdegård

Drop in till minimässan från kl. 18.00. Ola Jennerstens föredrag börjar kl. 19:00.
Fri entré. Fika i form av kaffe och kaka finns att köpa.

Välkomna!
Naturvårdsgruppen i Gunnarps hembygdsförening och Länsstyrelsen i Hallands län

Ola bland solrosor. 
Foto: Rikare träd-
gård/Ola Jennersten

Ola mottar priset WWF:s pandabok 2017 ur 
kungens hand. Foto: WWF

Ylle- och Grannlåts-
broderi i simlångsdalen
ons 21/9, 28/9, 12/10, 19/10 kl. 18-21 
i Stationen.
  Nu är det dags för Ylle- och Grann-
låtsbroderi, 4 onsdagskvällar. Vi gör 
färggranna och vackra broderier på ylletyg 
som pryds med band, garner, pärlor och 
paljetter. 
Fikaservering.

VÄLKOMMEN!

Foto: Sven-Åke Gotthardsson

Stolt vinnare av första pris i Ekomuseum 
nedre Ätradalens Cykeltävling 2022: Jan-
Olof  Johansson, Falkenberg. Grattis!
  Ekomuseum stod också på Falkenbergs 
Sparbanks föreningsmässa tillsammans 
med Inlandsbladet. Lyckat!

Foto: Inger Karlsson
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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.  

 
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. 
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Politikerdebatt Lands-
bygdsriksdagen 2022

Även om valet är över kan det vara kul att höra politikerde-
batten som var på årets landsbygdsriksdag. Googla rubriken 
på youtube.

Samtalet inleddes med att företrädarna för riksdagspartier-
na presenterade sitt partis landsbygdspolitik. Journalisten 
Gunilla Kindstrand var moderator.

Efter debatten är det lämpligt att lyssna på Norrlandspod-
den,	där	journalisterna	Po	Tidholm	och	Sofia	Mirjamsdotter	
utvärderar	och	recenserar	politikerna,	med	sedvanlig	träff-
säkerhet: 67. Livepodd från Landsbygdsriksdagen

http://www.tegpublishing.se/norrlandspodden/
Sara Ljungström
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Webbinarium 
Tisdag 27 september kl 17.00-18.00
Allt ni behöver veta om samarbetet med banken! 

Vi går igenom allt som ideella föreningar bör tänka på i relationen med banken. Vad 
ni kan behöva förbereda,  vilka tjänster banken kan erbjuda, hur de kan stödja er 
verksamhet och mycket mer. Konkreta detaljer kring vad som krävs för att öppna 
bankkonto, vilka regler som styr detta, vilka dokument som krävs. Ni får också tips 
om hur ni kan förbereda er vid stämma, styrelsearbete eller årsredovisning för att 
underlätta kontakten med banken. 

Föreläsare är Torbjörn Hamrin som är nationell expert på föreningar hos Swedbank.

Arrangörer: Mikrofonden, Coompanion, Swedbank och Sparbanksstiftelsen Första

Anmäl dig här!

Vi behöver din anmälan senast den 23 september. Har du några frågor?
Kontakta oss via mejl: jan.svensson@coompanion.se          

Hur kan banken 
hjälpa er förening?

Väst
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Satsa på HNJ-banan
Halmstad–Nässjö/Jönköping

– en resurs för hela Halland!

Järnvägens betydelse för utveckling och tillväxt, även på landsbygden och i mindre 
orter, behovet av ett robust järnvägsnät och möjligheten att minska klimatutsläppen 
med	mer	spårburen	trafik	–	allt	är	faktorer	som	talar	för	en	upprustning	av	järnvä-
gen	Halmstad–Nässjö/Jönköping,	HNJ-banan,	i	hela	dess	längd.

Men	alla	större	investeringar	i	HNJ-banan	görs	nu	norr	om	Värnamo,	med	bättre	
spår,	modern	trafikledning	och	planerad	elektrifiering.	Det	innebär	att	den	södra	
hälften av banan, delen Halmstad–Värnamo, riskerar att gå kräftgång. Det är dags 
att tänka om och ge HNJ-banan en större roll i regionutvecklingen också i Halland!

broschyr om hnj-banan.
Inför landsbygdsriksdagen i Jönköping tog Hela Sverige ska leva 
Halland, tillsammans med Torups samhällsförening, fram utställ-
ningsmaterial. Bland annat trycktes en appell om att satsa på 
HNJ-banan. Per-Yngve Bengtsson författade och stod för foton. 
Tack för ett gediget arbete!
Har du inloggning till Hallandsposten eller Hallands Nyheter, kan du läsa arti-
keln om HNJ med Hela Sverige ska leva Hallands ordförande Susanne Thorsson: 
hallandsposten.se/nyheter/hylte/hnj-banan-st%C3%B6ttas-genom-broschyr-till-tj%C3%A4ns-
tem%C3%A4n-och-politiker-1.76406857
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Många skäl talar för att HNJ-banan 
ska ges större roll i halländsk samhälls-
planering och kollektivtrafik och att 
också sträckan Halmstad–Värnamo 
uppgraderas. 

Här är några argument:
* Klimatutmaningen kräver sänkta utsläpp 
från transportsektorn. Då behöver vi ett 
järnvägsnät, inklusive HNJ, som når ut till 
tillräckligt många delar av landet.
* HNJ binder ihop två dynamiska regioner;
en befolkningstät västkust med en expan-
siv besöksnäring och ett företagstätt 
småländskt högland och flera större orter 
däremellan. Järnvägen länkar också ihop två 
högskoleorter, Halmstad och Jönköping.
* HNJ knyter ihop flera högtrafikerade 
järnvägar; Västkustbanan (i Halmstad), Kust 
till kustbanan (Värnamo), Södra stambanan 
(Nässjö) och Jönköpingsbanan (Jönköping, 
med förbindelse till Västra stambanan i 
Falköping).
* En höghastighetsjärnväg genom Värnamo 
ökar HNJ:s betydelse som matarbana.
* HNJ kan fungera som omledningsbana vid 
trafikstörningar på i första hand Södra stam-
banan. HNJ kan bidra till ett robustare järn-
vägsnät såväl i fredstid som i oroliga tider.
* HNJ är en underskattad alternativ resväg från 

Halmstad till Östergötland/Stockholm/Mä-
lardalen (med tågbyte i Nässjö). Krösatågen 
på HNJ kan med lämplig marknadsföring av-
lasta Öresunds- och Västtågen längs kusten. 
Restiderna Halmstad–Stockholm via HNJ 
matchar tämligen väl restiden via Västkust-
banan och Göteborg och i ännu högre grad 
med ett upprustat spår.
* Det finns potential att öka resandet med 
Krösatågen i Halland genom att bussarna i 
större utsträckning matar tågen med passa-
gerare. Det sker på andra håll, men inte längs 
HNJ där buss och tåg ofta körs parallellt på 
samma sträcka. Samordning av trafikmedlen 
kan ge fler turer till samma kostnader.
* Framtidens tåg, även för icke elektrifierade 
linjer, är snabbare, bekvämare och miljövän-
ligare. Med snabbare tåg på spår för högre 
hastigheter kan fler orter trafikeras, vilket 
betyder ökat resandeunderlag. Bara i Region 
Halland, där cirka 183 000 invånare har till-
gång till en station och 75 000 har järnväg på 
orten men ingen station, skulle det vara möj-
ligt att öka antalet tågresor med 1 miljon per 
år, enligt en ny rapport, Järnvägsfrämjandet 
2022: Levande landsbygd med nya stationer 
av Per Corshammar. Längs HNJ i Halland 
finns flera orter som tågen nu kör förbi, t ex 
Åled, Sennan och Brännögård.

”…det skulle vara möjligt att öka antalet 
tågresor med 1 miljon per år i Halland.”
Per Corshammar, järnvägskonsult

* Ett för resenären enklare taxe- och biljett-
system väntas öka kollektivresandet över
regiongränserna.
* ”HNJ-testet” med fler Krösatåg till och 
från Halmstad ledde till en cirka 30-procentig 
ökning av antalet resenärer trots pandemi, 
trafikstörningar och måttlig marknadsföring. 
Påståendet att lönsamheten inte kan höjas 
i HNJ-trafiken, gjort av konsultföretaget 
Sweco i dess stråkutredning Halmstad–Hyl

satsa på HNJ-banan
Halmstad–nässjö/jönköping

På södra HNJ är tågklareringen fortfarande 
manuell. Här får Krösatåg mot Halmstad klart 
för avgång i Torup.
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tebruk, vederläggs både av denna resandeök-
ningen och erfarenheterna från järnvägssats-
ningar i t ex Blekinge och Skåne.
* Pendeltåg Halmstad–Hyltebruk bedöms av 
experter ha ett tillräckligt resandeunderlag. 
Cirka 3 200 personer arbetspendlar dagligen 
mellan orterna i stråket. Pendeltågen skulle 
ha en restid på cirka 35 minuter, hälften mot 
dagens busstrafik.
* Nämnda stråkstudies formuleringar om att 
ett beslut om pendeltrafik med tåg Halm-
stad–Hyltebruk omöjliggör fortsatt person-
trafik på HNJ huvudlinje norr om Torup, 
saknar grund.

”Snabba kommunikationer bidrar till Hylte 
kommuns och inlandets utveckling”

* En satsning på HNJ inklusive pendeltåg 
till Hyltebruk skulle stimulera kommunens 
utveckling. Fler kan bo på kvar i Hylte men 
arbeta eller studera i Halmstad och fler kan 
lockas att bosätta sig i Hylte där bostads-
kostnaderna är lägre än i kustnära orter där 

arbetsmarknaden är större.
* Fler godstransporter måste av klimatskäl 
ske med järnväg och fartyg. HNJ med sin 
anknytning till den så kallade Entreprenörs-
regionen och den framgångsrika ”torrham-
nen” i Båramo samt hamnen i Halmstad, är 
då en tillgång. En ytterligare torrhamn längre 
söderut längs HNJ, som diskuteras, kommer 
att öka godstransporterna på HNJ.
* Hallandstrafiken ska inte längre vara ett 
bolag, utan en förvaltning. Det ökar möjlig-
heterna till styrning av verksamheten med 
nya politiska ingångsvärden i beslut kring 
kollektivtrafik, inklusive HNJ.

Sandtåget Halmstad–Värnamo–Limmared och åter 
är ett av godstågen som trafikerar södra HNJ. Här 
lämnar tåget Forsheda för färd mot Halmstads hamn 
för lastning.

Hela Sverige ska leva Halland anser 
mot denna bakgrund
– att region- och kommunpolitiker måste 
   motverka att HNJ långsiktigt delas upp i 
   två sträckor med helt olika trafikförutsätt-
   ningar. Länsbanor som HNJ har en viktig 
   roll i framtidens klimatsmarta samhälle.
– att södra HNJ, Halmstad–Värnamo, 
   inklusive bibanan till Hyltebruk, måste 
   tillföras investeringar, inbegripande
   elektrifiering. En satsning underlättas av
   att sträckorna Hyltebruk–Torup och 
   Torup–Halmstad redan nu har bra spår-
   standard med helsvetsade räler, betong-
   slipers, makadamballast och hög bärighet.
– att Region Halland genom Hallands-
   trafiken i god tid bör trygga den framtida 
   fordonstillgången för Krösatågen till och 
   från Halmstad. Livslängden för nuvarande 
   fordonsflotta börjar närma sig slutet.
– att besluten kring HNJ måste bottna i 
   insikten att bibehållen och utvecklad 
   persontrafik på en upprustad bana också 
   borgar för HNJ-banans fortsatta attrakti-
   vitet som godstransportled.
– att den ”felande länken”, d v s byggandet 
   av en ny järnväg Hyltebruk–Landeryd, 
   bör studeras på nytt i syfte att inlemma 
   kommuncentrat Hyltebruk i HNJ:s 
   huvudlinje.
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Värt att veta om HNJ
* Krösatågen på HNJ är ett samarbete mellan Hallandstrafiken och Jönköpings länstrafik. 
* I Halland trafikeras Halmstad C, Sannarp, Oskarström, Torup, Kinnared och Landeryd. 
* Under 2019 gjordes ungefär 153 000 resor med Krösatågen inom/till/från Halland. 
   Det motsvarar drygt 500 resor per vardag, vilket innebär i genomsnitt 35–40 resor per 
   tur. (siffror från Swecos stråkstudie).
* Kalmar länstrafik, Region Blekinge, Region Kronoberg och Region Jönköping har be-
   ställt 28 nya Krösatåg. Leveransen ska påbörjas under år 2024. I avtalet med leverantören 
   CAF finns option för batteritåg som skulle kunna trafikera hela HNJ, alltså även sträckan 
   Värnamo–Halmstad som oelektrifierad. Detta eftersom tågens batterier laddas upp på 
   den elektrifierade sträckan norr om Värnamo samt i Halmstad.
* Den 12 kilometer långa bibanan Torup–Hyltebruk saknar i dag regelbunden tågtrafik 
   sedan Stora Enso i Hyltebruk upphört med järnvägstransporter.
* Nuvarande godstrafik på HNJ genom Halland består av ”Sandtåget” som går Halm-
   stad–Värnamo–Limmared och åter alla dagar utom lördag. Under färden norrut medför 
   tåget råvaror till glasbruket Ardagh, lastade i Halmstads hamn. Ett annat godstågspar går 
   Halmstad–Brännögård med vagnar till och från Smurfit Kappa måndag–torsdag.

Broschyr	framtagen	av	Hela	Sverige	ska	leva	Halland	i	samarbete	med	
Torups	samhällsförening.	Text	och	foto:	Per-Yngve	Bengtsson,	maj	2022.
Omslagsbild: Godståg med vagnar från Smurfit Kappa i Brännögård inväntar 
tågmöte i Torup.HaLLanD

Krösatågen genom Halland körs med Itino-tåg byggda av Bombardier. Deras livslängd börjar närma sig slutet.
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1. Resan den 20 maj hade temat 
Hållbarhet, klimatvänlig energi och 
hantverksmässiga möbler.

Rapport från Landsbygdsriksdagen i Jönköping 20–22 maj 2022.

* Besök på Adelövs gård Mikael Wik, som 
drev en gård med köttdjur och Kycklingstall 
med 3 000 ekologiska kycklingar (Boarp-
skyckling). Han hade även ett litet vindkraft-
verk på gården, inköpt från södra Halland.
Han hade en panna för eldning av 3 ms ved, 
som levererade värme till alla hus på gården
samt kyrkan i byn, som låg 200 meter från 
gården.

drevs i egen regi efter att kommunen lade 
ner skolan, F-6-skola med cirka 70 elever. 
De hade egna bussar, som hämtar elever 
nerifrån Gränna.

Kyrkan hade förskola och fritidshem i för-
samlingsgården. Adelöv en by som jobbade 
tillsammans för en levande bygd.

  Ett före detta sädesmagasin på gården 
byggdes nu om till ett gårdsslakteri kombi-
nerat med gårdsbutik och på övervåningen 
en samlingslokal för bygden, där vi serve-
rades fika. Fikan ordnades av kocken på 
skolan i Adelöv, en friskola, som 
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* Åkte sedan mot Tranås, som är känt för 
Stiga, hattar, pälsindustri och Storgatan som 
är 32 meter bred och fortfarande har ett rikt 
affärsliv.
* Besök på OH Sjögrens möbler, som 
tillverkar Carl Malmstens möbler och för 
Svenskt tenn. Kvalitetsmöbler, där man har 
stommar från snickerier i närområdet och 
gör allt för hand.

* Laxlunch på Lugnalandet vid sjön Som-
men. Padelbana vid restaurangen.
* Besök på Solcellspark på 3,5 hektar på 
före detta skogsmark. Företaget producera-
de 1,1 mg vilket motsvarar 1/3 vindkraft-
verk.
* Eftermiddagskaffe med bulle, mjuk kaka 
och bondkaka på Falla Spelt och bagarbod, 
en före detta mjölkgård, som lagts ner och 
en son bodde på gården nu.
* Tillbaka till Jönköping, då vi åkte förbi 
landshövdingen Helena Jonssons gård och 
Aneby, som är Hela Sverige ska levas nya 
ordförande Irene Oskarssons hembygd.
* Invigning av Landsbygdsriksdagen på 
Konserthuset Spiran i Jönköping. Med-
verkande gjorde Siv Linden, ordförande  
Jönköpings länsbygderåd, nya ordföranden 
Irene Oskarsson och Magnus Ek. Lands-
hövdingen i Småland, Helena Jonsson, 
tillika LRF:s tidigare ordförande, höll invig-
ningstalet. Serverades mingeltallrik.

Elisabeth Otterdahl



Inspirationsresa
Entreprenör förr och nu 
i sann Gnosjöanda.
Vi åkte runt i Gnosjöbygden för 
besök på historiska platser men vi 
fick även träffa dagens och framti-
dens entreprenörer i Gnosjö. Det 
visades också på exempel på sats-
ningar som finansierats av Leader 
Västra Småland. Första besöket var 
på Hylténs Industrimuseum där 
Hylténs metallvarufabriks historia 
från 1874 till 1974 visades. Denna 
har haft en stor betydelse för 
Gnosjö andan och dess utveckling. 
Hyltén trädet visade hur många 
avknoppningar av nya företag och 

Landsbygdsriksdag 2022. Jönköping.
Noteringar från inspirationsresa till Gnosjö, Seminarier, Syd montern och övrigt i evenemanget.

industrier som startades. Vattenkraften i 
små vattendrag och ståltrådsdragning hade 
stor betydelse för industrin. Man etablerade 
tidigt samarbetsandan som gynnade alla. Gi-
slaveds kommun tryckte också på samarbete 
och gemensamma intressen där tjänstemän-
nen var del av Gnosjöandan.  EV Charge 
Partner är unga entreprenörer som är av-
knoppat av GARO. GARO, ett företag som 
tillverkar elinstallations produkter och är nu 
stora på laddstationer. EV Charge Partner 
servar installerade laddstationer i framförallt 
Sverige och Norge, och har växt kraftigt.    
Ung Drive är ett Lider-stött projekt. 
Man har laserat övningsföretagande för 
unga, dvs unga under 15. Ung Drive Acade-
my hjälper och uppmuntrar 15 till 18 åringar 
att starta eget företag och tjäna pengar på 
sommarlovet. Man visade många exempel 
på vad som startats upp. UngDrive Masters. 
Se www.ungdrive.se
Ett exempel på Leader-satsning i UngDri-
ve var en återvinningsmaskin för skrotade 
fönster som tre ungdomar tagit fram.
Vi fick en mycket god middag i det egen-
byggda växthuset på Cooks Catering, i 
Skärvhult. Bästa maten på hela Landsbygds-
riksdagen.

Därefter gick resan till Marieholm och 
vi fick se pionjärandan runt arbete med 
gjutning och svarvning av eget uppfunna 
produkter. En vattendriven likströmsgenera-
tor drev svarvar och belysning. Generatorn 
köpt på Stockholmsutställningen 1897. Vi 
fick demonstrerat uppbyggnad av gjutfor-
mar körning av svarvar med remdrift från 
taket och likströmsmotorn. Lysrören hade 
en omkopplare, efter ett tag lyste de bara på 
ena sidan pga likströmmen. Då kopplade 
man om polerna och hela lysröret gick igen. 
Vi besökte också en smedja med vattend-

riven stånghammare i drift. I detta område 
fanns också Marieholms bruk där vi fick 
historien om tillverkning av lantbruksmaski-
ner till Marieholms båten och specialkom-
ponenter till militären. Återigen märktes 
stor stolthet över industrin, uppfinningarna 
och produkterna och vad man gemensamt 
åstadkommit.
Slutligen besökte vi Hillerstorp och fick fika 
med Hillerstorps Samhällsförening som be-
rättade om sin verksamhet. Mycket matnyt-
tig information. Man är engagerade i bl.a. 
Marieholmskanalen, Hillerstorps Hamn, 
Cykelvägar och Piren Flatenbadet. Hem | 
Hillerstorpare 

Monter Hela Sverige Syd.
I stort lyckad, men ta med erfarenheter till 
nästa Landsbygdsriksdag. Vad kan bli bättre 
om vi ska ha monter då.

Seminarier 
Hur säkrar vi en fortsatt god post 
och paket service i hela landet.
Post Nord om postutdelning i hela landet 
och hur det skall fungera. Man kunde visa 
på stor nöjdhet med lantbrevbärare, enligt 
enkät. Vad är lantbrevbärare. Det blev en 
intressant diskussion med flera initierade 
inspel från publiken, där service och organi-
sation av posten lyftes.
Ett samhälle utan fiber – Hur ser 
det ut. Telia.  
Presentation om utbyggnaden av fibernätet. 
Efter framförandet på publikfrågor fram-
kom att 5G kan bara vara ett komplement 
till fiber. Fiber måste byggas till hela landet 
och detta måste vara statligt subventionerat. 
Stora företag och by-nära initiativ måste 
utnyttjas. Kommuners politik har stor inver-

kan på hur framgångsrikt det blir. 
Norrlandspodden. 
Liveinspelning med Po Tidholm 
och Sofia Mirjamsdotter som 
recenserar politikerdialogen från 
gårdagen.
 Norrlandspodden – En 
podd av Po Tidholm och 
Sofia Mirjamsdotter (teg-
publishing.se)

Riksdagspolitiker dialo-
gen. 
https://youtu.be/0z2VylkEmDw
Hela Sverige

FRÅN STAMSAMHÄLLE 
TILL STAMSAMHÄLLE.
Ashkan Fardost tog oss med på en tidsresa 
som började i stamsamhällets små grupper 
där medlemmarna samarbetade för sin 
överlevnad och där talet var kommunika-
tionsmedlet.
https://ashkan.io/#videos

I Halland hade vi en regional 
politiker dialog.
LLUH och Hela Sverige Halland möter 
politiker från region Halland. 2022
Landsbygdsdebatt 2022 - YouTube

Göran Nilsson
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LandsbygdsriksdagEN 2022 i Jönköping.
Reportage av Inger Karlsson, Fegen. Inger var tidigare landsbygdsutvecklare i Falkenbergs kommun 
och har varit styrelseledamot i Hela Sverige ska leva Halland under många år.
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Sedan pratade Klara Börjesson, från Falköping – som jag känner väl – om Hornborgarsjön, hur man som kom-
mun kan jobba för en balanserad turism. Klara var med när vi tog fram idéer för Ätradalsleden när jag arbetade.

Därefter var det dags för hemfärd! Trött men mycket nöjd över att jag än en gång fått delta på en landsbygdsriks-
dag – tror det var den 10,e. Det är helt fantastiskt att få delta på detta, träffa människor från hela landet och från 
hela Halland. Prata, utbyta idéer och tankar, skapa kontakter. Stort TACK än en gång!
Inger Karlsson, Fegen
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Lär dig ta bättre bilder och filmer med din 
mobil

Nu mer än någonsin tidigare är det dags att marknadsföra sig via nätet! På de här träffarna lär 
du dig att ta bättre bilder och göra kortare filmer med din mobil eller kamera för bättre mark-
nadsföring.
Syftet med träffen är att ge kunskaper i fotografering och filmning med mobiltelefonen. Efter 
träffen ska du ha fått grundläggande kunskaper i fotografering, komposition och ljussättning 
samt kunna göra enkla produktionsfotograferingar samt kunna göra kortare filmer med mobi-
len. Dessutom får du kunskap om de lagar som gäller för marknadsföring och delning av foto 
och filmer.

Målgrupp: Träffen riktar sig till dig som driver alla typer av företag utan-
för primärproduktionen med färre än 50 anställda på den halländska landsbygden, på orter 
som har färre än 3 000 invånare.

Upplägg:  Träffen är en heldag, där teori varvas med praktiska övningar.  
Egen mobil krävs men inga förkunskaper i fotografering krävs.

Endagars demoträff den 6 oktober 2022
Tid:  Torsdag den 6 oktober, klockan 9.00-16.30 
Plats: Björkängs vägkrog i Himle, utmed E6
Anmälan:  Senast den 30 sep till Mia Karlsvärd eller Ingvor Johansson 
Kostnad:  Information och material är kostnadsfritt för små företag på landsbygden. Fika 

bekostas av deltagaren. Medtag egen mobiltelefon eller kamera.
Anmälan och frågor 
Träffen anordnas i samarbete mellan Länsstyrelsen och Reklam & Co in Sweden AB
Ingvor Johansson 010-224 33 93  ingvor.johansson@lansstyrelsen.se
Mia Karlsvärd 070-828 42 27 mia@miakarlsvärd.com
Syftet med projektet är att ge fler jobb till den Halländska landsbygden. Detta ska ske genom att ge småföretag som har intresse att utveck-
las mer kunskap. Utbildningsträffarna som ska utföras får endast riktas till aktiva företagare på orter med färre än 3000 invånare på den 
halländska landsbygden. 

Träffen består av 2 delar á 3 timmar, med en teoretisk och en praktisk del inne eller ute.
Deltagarna ska:
-Förstå värdet av att lägga ut en bra bild eller film
-Vad vill man kommunicera och varför?
-Få en genomgång om hur man tar bra bilder för marknadsföring
-Viktiga saker att tänka på när man tar bilder

-Hur man tar bra bilder
-Kunna göra enkla filmer med mobilen
-Lära sig att redigera filmer i mobilen
-Veta att det finns mer avancerade filmprogram 
i datorn
-Tips och trick vid filmning och redigering av 
film.
Inga förkunskaper ska krävas av deltagarna.

Ekodagar i Skånes, Jönköpings
och Västra Götalands län
I år blir det inte någon ekodag den 23 september för
lantbrukare i Halland. Men du är välkommen att delta
vid våra närliggande läns aktiviteter.

Möt ekomarknaden!, Wanås Gods i Knislinge

En dag om ekomjölkens framtid, Bratteborgs Gård i Vaggeryd

Kurs i produktion av ekologiskt utsäde, Gröna klustret i Nuntorp

Bete på vintern och i skog
Måndag 17 oktober 12.30–16.30, Köinge
bygdegård Falkenberg 
Vi besöker en gård i Tormorup där
nötkreatur hålls ute året om och bete
kombineras med skogsbruk. 
Erika Geijer, nöthälsoveterinär som arbetar
med utegångsdjur på Gård & Djurhälsan, är
med digitalt. 

Mer info i nästa nyhetsbrev men du kan anmäla intresse redan nu.

Kontakt: Susanne Åhrén 010-224 33 76

Laga mat under bar himmel
Observera att sista anmälningsdatum är 18 september

Torsdag 22 september 10.00-15.00, Vättlefjälls
Naturreservat i Göteborg. 

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Hallands landsbygd
Nyhetsbrev 15 september 2022

Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din mobil eller läsplatta?
Om du öppnar ditt nyhetsbrev på webben istället kommer det att se normalt ut i din mobil
eller läsplatta. Välj Webbversion längst uppe i brevet.
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kortare filmer med din mobil eller kamera för
bättre marknadsföring. Sista anmälningsdag
30 september. 
Anmälan: Ingvor Johansson 010-224 33 93 eller Mia Karlsvärd 070-828 42 27

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Lilla Böslid demodagar
Onsdag-torsdag 21-22 september 10.00-
18.00, Lilla Böslid i Halmstad. 
Hur kan du som lantbrukare bli mer lönsam
och effektiv genom ny teknik? Inspireras av
experter på Lilla Böslid demodagar.

Läs mer och anmäl dig på Hushållningssällskapets hemsida

Ekodagar i Skånes, Jönköpings
och Västra Götalands län
I år blir det inte någon ekodag den 23 september för
lantbrukare i Halland. Men du är välkommen att delta
vid våra närliggande läns aktiviteter.

Möt ekomarknaden!, Wanås Gods i Knislinge

En dag om ekomjölkens framtid, Bratteborgs Gård i Vaggeryd

Kurs i produktion av ekologiskt utsäde, Gröna klustret i Nuntorp

Bete på vintern och i skog
Måndag 17 oktober 12.30–16.30, Köinge
bygdegård Falkenberg 
Vi besöker en gård i Tormorup där
nötkreatur hålls ute året om och bete
kombineras med skogsbruk. 
Erika Geijer, nöthälsoveterinär som arbetar
med utegångsdjur på Gård & Djurhälsan, är
med digitalt. 

Mer info i nästa nyhetsbrev men du kan anmäla intresse redan nu.

Kontakt: Susanne Åhrén 010-224 33 76
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Här kommer en presentation av 
Lars Lindström från Knäred.
Lars är vår nya sekreterare och har varit 
med i vår styrelse ett antal år nu. Lars är 
engagerad i Knäreds samhällsförening och 
har där jobbat aktivt för att Knäred ska ha 
en vårdcentral i byn!
  I styrelsen är han centralfigur i ”Las-
segruppen”, som jobbar för Kommunal 
demokrat. Lars var spindeln i arrangerandet 
av årsmötet i Hishults konsthall!

Nästa styrelseledamot att presentera är 
Lars Davidsson från samhällsför-
eningen i Simlångsdalen. Han jobbar 
som miljökonsult och är även föreningsaktiv 
i Simlångsdalens IF och Halmstads oriente-
ringsklubb. Lars gör nu sitt 2:a år i styrelsen 
och hänger med på Landsbygdsriksdagen i 
Jönköping för att få ännu mer landsbygds-
tankar!

styrelsen
presenteras

Text och bild: 
Elisabeth Otterdahl

Sara Ljungström, Krogsered. 

Lars Lindström, Knäred.

Susanne Källén, Knallhult.

BARNSÅNGER & 
FAMILJEUNDERHÅLLNING

30
OKTOBER

Var: 
När: 
Underhållaren Tobias Herbertzon från Kungsbacka kommer och spelar, 
sjunger och spexar! Det blir sånger att sjunga med i och dansa loss till. 
Bekanta låtar och några nya. 
En engagerande stund för hela familjen. 

Klappa händerna 🎶🎶

Vipp-på-rumpan-
affär 🎶🎶

Drakens dans ☘

💃💃 Ringdans 🕺🕺

En kulen natt 🎶🎶

Krokodilen i b
ilen 🎶🎶

 Ätrans idrottshall
 30 oktober kl. 15.00

Biljetter säljs på Nortic.se för endast 60 kr/person. 
https://nortic.se/dagny/show/162627

Vi fortsätter presentationen av vår styrelse 
och kommer då till Susanne Källen från 
Femsjö i Hylte kommun. Susanne är enligt 
egen utsago ”arbetsnarkoman” då hon till-
sammans med sin man driver Sågknorren,  
ett pensionat och vandrarhem och även 
stuguthyrning. Tyvärr är Susanne så uppta-
gen med sitt företag, så hon måste stanna 
hemma under Landsbygdsriksdagen!

Sara Ljungström från Krogsered är 
vår snitsiga tillverkare av vårt Nyhetsblad i 
Halland. Sara har också ansvar för med-
lemsregistret och är som vice sekreterare 
behjälplig med hemsidan. Hon är redaktör 
för Inlandsbladet och en engagerad lands-
bygdskämpe för Falkenbergs inland!
  Hon har sedan några år ingått i vår Las-
segrupp, som verkar för utveckling av sam-
ordning av de lokala utvecklingsgrupperna 
i kommunerna. Hon kommer den 20-22 
maj delta på sin 2:a Landsbygdsriksdag, som 
ordnas i Jönköping.
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