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Hylte kommun 

- Demokrati, mål och webb-TV
Hylte kommun är en politiskt styrd organisation. Det är de partier 
och politiker som blivit framröstade i val som styr kommunen. Un-
der nuvarande mandatperiod är det Hyltealliansen som har politisk 
majoritet. Hyltealliansen består av Centerpartiet (C), Moderaterna 
(M), Folkpartiet (FP), Kristdemokraterna (KD) och Kommunens Väl 
(KV). 

Övriga partier som också är representerade i kommunens politiska 
organ är Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V), Miljöpartiet 
(MP), Sverigedemokraterna (SD) och Sveriges Pensionärers Intres-
separti (SPI).

Utveckling
I Hylte kommun pågår ett ständigt arbete med att utveckla de olika 
verksamheterna. En del i denna utveckling är att arbeta med gemen-
samma mål för kommunen som helhet.

Kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, har be-
skrivit hur de vill att utvecklingen ska se ut fram till år 2020. Den 
här beskrivningen hittar du i kommunens visionsdokument: Vision 
2020.

För att visionen ska bli mer konkret har kommunfullmäktige satt 
övergripande mål på lite längre sikt som alla verksamheter gemen-
samt ska arbeta med för att uppfylla. Genom dessa mål får du som 
kommuninvånare en tydlig bild över kommunens inriktning den 
närmaste mandatperioden.

Mål 2012 – 2014:
1. Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra 
service med god kvalitet.

2. Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor.

3. Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på 
kommunens verksamheter och beslut.

4. Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun 
att leva och bo i.

5. Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

Kommunfullmäktige 2012
Under 2012 sammanträder kommunfullmäktige sex gånger och alla 
möten är öppna för allmänheten. Datumen för 2012 års samman-
träden är:

1 mars, 19 april, 19 juni, 27 september, 20 november och 18 de-
cember. Tid och plats meddelas alltid i en kungörelse i den lokala 
tidningen och på kommunens webbplats. Välkommen!

Fullmäktige på webb-TV
Under 2012 kommer fullmäktigesammanträdena att börja sändas 
live på hylte.se. Om du inte vill se hela sammanträdet utan bara är 
intresserad av en specifik fråga kan du i efterhand leta upp just ditt 
ärende och följa debatten. 

Kommunråd
Lennart Ohlsson (C) 
Telefon: 0345-180 04 
E-post: lennart.ohlsson@hylte.se

Ronny Löfquist (S) 
Telefon: 0345-180 02 
E-post: ronny.lofquist@hylte.se

Kommunchef
Per Borg 
Telefon: 0345-180 16 
E-post: per.borg@hylte.se

Kontaktuppgifter till kommunråd och kommunchef
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Hylte kommun 

- Demokrati, mål och webb-TV

Kommunledningskontoret
Kommunledningskontoret ansvarar för övergripande styrning 
och ledning av kommunens verksamheter. 

Informations- och kanslienheten
Informations- och kanslienheten arbetar med informations-
vägledning och marknadsföringsfrågor. Enheten ansvarar även 
för nämndsadministration, juridik och upphandlingsfrågor  
och utredning och beredning av ärenden. Till enheten knyts 
också biblioteksverksamheten, kulturfrågor och kommunens 
växel och reception. 

Ekonomi- och IT enheten
Ekonomi- och IT enheten ansvarar för ekonomisk planering, 
uppföljning och redovisning och IT-frågor. 

Personalenheten
Personalenheten har hand om personal- och löneadministra-
tion.

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten ligger organisatoriskt under Kommun-
ledningskontoret. Enheten samordnar kommunens operativa 
räddningsstyrkor. Enheten ansvarar också för förebyggande 
brandskydd, övningsverksamhet och beredskapsplanering.

Kontaktuppgifter
Kommunens växel: 0345-180 00 
E-post: kommunen@hylte.se 
Adress: Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk 
Webbplats: hylte.se

Har du köpt något som inte motsvarade 
dina förväntningar? Kanske hamnat i en 
hantverkstvist? Om du känner att du behö-
ver rådgivning i denna typ av frågor kan du  
vända dig till kommunens konsumentväg-
ledare. 

Liselotte Johansson har varit konsument-
vägledare i Hylte kommun sedan 1998.

Det är frivilligt för kommuner att ha en 
konsumentvägledare, Kommunledningen i 
Hylte tycker att det är viktigt att erbjuda 
invånare stöd i konsumentfrågor.

- Ibland ringer det även personer från an-
dra kommuner som behöver hjälp. Är det 
bara något litet brukar jag hjälpa dem ock-

så, säger Liselotte med ett leende.

Som konsumentvägledare vägleder man 
konsumenten och ger råd. Liselotte arbe-
tar även en del förebyggande. Framöver 
planerar hon för att besöka skolor i kom-
munen och informera.

Som konsumentvägledare arbetar man på 
efterfrågan, ibland är det fler ärenden och 
ibland färre.

- Detta är jätteroligt! Varje fråga är verk-
ligen unik.

Om du vill få vägledning är du välkommen 
att kontakta kommunens växel på 0345-
180 00.

Vi vill veta vad du tycker
Ta chansen att tycka till om kommunens verksamheter. Du 
kan lämna förslag till förbättringar och framföra kritik eller 
ha synpunkter på olika saker. Du kan också ställa frågor eller 
ge beröm. Ge dina synpunkter genom att fylla i formuläret på 
webben eller hämta en folder att fylla i på kommunkontoret i 
Hyltebruk eller på något av våra bibliotek.

Skriv det du vill framföra och vilken verksamhet, arbetsplats 
eller ställe det gäller. Lämna foldern i närmaste brevlåda. Inom 
två veckor ska du få svar om du anger detta. Du kan även välja 
att vara anonym.

Tack för din hjälp!

Liselotte Johansson, konsumentvägledare

Liselotte vägleder dig som handlat fel

175 möjligheter 
till jobb!
Inom Hylte kommun finns 175 
olika yrken. De närmaste åren 
kommer vi att behöva anställa 
flera nya medarbetare, bland 
annat tekniker, lärare, kockar 
och medarbetare inom omsorg.

Håll ett öga på lediga jobb!

hylte.se/lediga jobb
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På mötesplatsen Guldkanten i Hyltebruk 
träffar vi Kristina Svensson Kamstedt. Hon 
är frivilligsamordnare på  Guldkanten  som 
är en frivilligverksamhet dit du kan ansluta 
dig om du vill engagera sig i ideellt socialt 
arbete som riktar sig till människor som bor 
i Hylte kommun. 

- I mitt uppdrag ingår det att 
tillsammans med frivilliga 
i gruppen driva seniormö-
tesplatsen Guldkanten och 
ordna olika aktiviteter. Vi vill 
synliggöra det frivilliga arbe-
tet i samhället och se till att 
gruppen är väl förberedd för 
att genomföra sina uppdrag 
och känna sig trygga, berät-
tar Kristina.

En liten kommun
- Det är många fördelar med att jobba i en 
liten kommun, man kan jobba väldigt nära 
sin verksamhet, berättar Kristina. Hon be-
rättar också att man i Hylte har kommit 
väldigt långt med frivilligverksamheten.

- När jag träffar kollegor som jobbar med 
samma uppgifter i andra kommuner så är 
jag otroligt stolt över det som vi har åstad-
kommit här i Hylte. Vi ligger väldigt långt 
fram och dettycker jag är jätteroligt!

Väntjänst
På Guldkanten engagerar sig människor 
frivilligt och oavlönat för att stödja och 
hjälpa äldre medmänniskor på olika sätt. 
Detta kallas väntjänst och är kostnadsfritt 
och finns i hela kommunen. En väntjänst 

kan innebära att få hjälp från 
en ledsagare till aktiviteter, 
frisören eller läkaren, säll-
skap på promenaden eller be-
sök från någon i gruppen. 

En del av kakan
Frivilligverksamhteten växer 
och fler uppmärksammar 
den. 

- Man känner att vår verk-
samhet fyller sin lilla tårtbit i 
den stora kakan Hylte kom-

mun. Och även om man kanske är 70 plus 
eller 80 plus så har man fortfarande en roll 
att fylla i kommunen, man kan fortfarande 
bidra och hjälpa till, säger Kristina glatt.

Är du intresserad?
Är du intresserad av att arbeta som frivil-
lig eller få hjälp från frivilligverksamheten? 
Kontakta Kristina Svensson Kamstedt på 
telefon 0345-103 78 eller skicka e-post 
till kristina.svenssonkamstedt@hylte.se för 
mer information.

Omsorgskontoret
Omsorgskontoret ansvarar för omsorg om människor 
med funktionshinder i behov av stöd och hjälp.

Äldreomsorg
Omsorg till äldre människor ges bland annat i form av 
insatserna omsorg i hemmet, dagverksamhet, korttidsvis-
telse, boende, rehabilitering och sjukvård.

Stöd och service
Insatser till funktionshindrade människor regleras i Lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). In-
satser ges bland annat i form av daglig verksamhet, kort-
tidsvistelse och korttidstillsyn (fritids), boende och per-
sonlig assistans.

Social psykiatri
Kommunen har också ett särskilt ansvar för människor 
med psykiskt funktionshinder. Det kan handla om insatser 
för att bryta isolering, dagverksamhet och boendestöd.

Anhörigstöd
Omsorgskontoret ansvarar också för anhörigstöd.

Kontaktuppgifter
Växel: 0345-180 00 
E-post: omsorgskontoret@hylte.se 
Adress: Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk

Guldkanten för frivilliga Sveriges bästa omsorg!

Socialstyrelsen och Sveriges 
Kommuner och Landsting 
gör årligen en jämförelse 
över kvaliteten på äldre-
omsorgen i landets kom-
muner. 2011 hamnar Hylte 
högt på listan! 

Hylte är bäst i Sverige på att se 
till omsorgstagarens egna öns-
kemål i verksamheten Omsorg 
i hemmet. De äldre har uppgett 
att de har ett stort inflytande 
på hur insatserna utformas. 

Kommunen hamnar även på 
plats fem när det gäller omsor-
gen i hemmet som helhet.

Rapporten baseras dels på en-
käter besvarade av omsorgsta-
gare och deras anhöriga, dels 
på inlämnade verksamhetsupp-
gifter. 

Det är dock inte bara Omsorg i 
hemmet som visat framfötterna 
utan även särskilt boende får 
goda betyg. Omdömet i sin hel-
het för särskilt boende i kom-
munen genererar en 28:e plats 
på  en lista över 290 kommuner.

Särskilt boende i Torup



Jobba om natten - inget kusligt alls!
Klockan slår nio, inom omsorgskontorets verksamheter läm-
nar kvällspersonalen över till natten. I Hylte kommun jobbar 
31 personer natt för att ge gamla och unga den omsorg de 
behöver och har rätt till.

På natten ter sig samhället annorlunda. Allt är tyst och stilla, 
det känns intimare på något sätt. Intimare och lite kusligt. 
Nattpersonalen på det särskilda boendet i Hyltebruk ser 
förvånade ut över beskrivningen. Natten är ju bara, natt.

- Inte tänker man att det skulle vara annorlunda på natten. 
Om man åker ut på trygghetslarm så kan man fundera lite 
på vad det är man kommer att möta, men kusligt? Nej, det 
är det aldrig, säger Birgitta Johansson.

Stundtals hektiskt
Varje natt, i ur och skur, arbetar tolv personer natt inom 
verksamheterna i Hylte komun. Två personer på det sär-
skilda boendet i Torup, två i Långaryd, fyra i Hyltebruk 
och fyra ute på fältet. Passet börjar klockan nio och slutar 
klockan sju.

- Man vet egentligen aldrig hur en natt kommer att bli. Får 
vi många trygghetslarm utifrån kan det bli en hektisk natt. 
Har vi dessutom många rörliga på våra boenden kan det 
vara fullt upp med att se till att de inte springer in och väck-
er de andra, berättar Anki Wendpaap. 

Nattpersonalen har fasta besök enligt förutbestämt schema. 
De hjälper till med toalettbesök, utdelning av mediciner och 
annat som omsorgstagaren behöver hjälp med. Ibland räck-

er det att titta in en stund och se att allt är bra.

- Oftast åker vi ut själva men misstänker vi att något har 
hänt försöker vi åka två personer, berättar Kia Johansson.

Samarbete
De flesta i personalen roterar och turas om att vara ute 
på fältet eller inne på boendena. När det krisar på ett 
boende tar man idag hjälp av varandra. För nattper-
sonalen denna kväll är ett dagarbete inget alternativ. 
- Klarar man bara av att sova på dagen är nattarbete det 
bästa. Man lägger sina scheman själv, har mer fritid och ett 
varierat arbete. Det byter vi inte bort.

Elin Magnusson och Katri Hellin är bästa vänner och väldigt 
förväntansfulla inför att personalrestaurangen ska öppna i 
kommunhuset under våren. En restaurang där Elin och Katri 
ska arbeta för att mätta hungriga magar.

-Vi hoppas att vi ska trivas bra och att alla kommer vara 
trevliga och handla av oss, säger Elin Magnusson.

Frukost, lunch och fika
Elin och Katri arbetar på daglig verksamhet i Hyltebruk på 
vardagarna. Men när personalrestaurangen öppnar kom-
mer de även att jobba där och sälja frukost, lunch och fika 
till de anställda i kommunhuset men också erbjuda fikaser-
vice till sammanträden i kommunhuset.

Katri berättar att maten kommer att lagas både på daglig 
verksamhet och Treklövern i Hyltebruk och sen levereras 
till kommunhuset. 

- Jag längtar, detta ska bli jätteroligt att få komma ut till en 
annan arbetsplats, säger Elin Magnusson. Katri håller med 
och tycker att det ska bli roligt och annorlunda.

Vad är ni bäst på att tillaga?
- Jag kan laga allt, säger Elin. Vissa saker kan jag laga själv 
och annat får jag hjälp med. Det är alltid en från personalen 
med i köket som kan hjälpa. Katri håller med och berättar 
att det är skönt att ha med någon från personalen som kan 
hjälpa till med matematiken.

- Det är inte så lätt att räkna alla mått och sånt om man ska 
göra mycket, berättar Katri.

Och mycket blir det. Det är redan en hel del fikabeställ-

ningar  som trillar in och mer och mer kommer det bli när 
fler får upp ögonen för de här duktiga kockarna.

Fritiden
Elin tycker även om att baka och laga mat på fritiden, när 
hon inte pysslar med sitt sudoku då vill säga. Katris hobby 
är scrapbooking, och något de gör tillsammans är att sticka. 

- Jag stickar rundstickning och Elin stickar vanligt stick-
ning. Det tycker vi är väldigt roligt, berättar Katri.

Under våren kommer de infinna sig i den nya personalres-
taurangen i kommunhuset och det ser de två väninnorna 
fram emot.

- Det ska bli roligt att få stå i kassan, endast kontanter är 
det som gäller! Vi tar ingenting på kredit säger Elin glatt.

Elin och Katri - två väninnor mot nya utmaningar

Katri Hellin och Elin Magnusson på den nya arbetsplatsen.

Anki Wendpaap, Kia Johansson och Birgitta Johansson.



Samhällsbyggnadskontoret har fyra enheter:

Bygg- och miljöenheten
Ansvarar för frågor inom plan- och byggområdet och med 
miljö- och hälsoskyddsfrågor. Hit kan du vända dig om du har 
frågor om bygglov, bostadsanpassning, miljöfarlig verksamhet, 
värmepumpar med mera.

Kost- och lokalvårdsenheten
Enheten har ansvar för matlagning till kommunens skolor och 
äldreomsorg. Enheten utför också städningen av kommunens 
lokaler. 

Park- och gatuenheten
Enheten arbetar med kommunens underhåll av gator och vä-
gar, parkförvaltning, skötsel av kommunens badplatser med 
mera. Hit kan du vända dig om du vill söka parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade eller har frågor som rör enskilda vägar och 
vägföreningar. 

Vatten- och renhållningsenheten
Enheten arbetar med kommunens vattenförsörjning och ren-
hållning till exepmel återvinningscentralen och avloppsrenings-
verken. Hit kan du vända dig om du har frågor kring sophämt-
ning, slamtömning, dricksvatten med mera.

Kontaktuppgifter
Växel: 0345-180 00 
E-post: samhallsbyggnadskontoret@hylte.se
Adress: Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk

Samhällsbyggnadskontoret

Ylva Jalming arbetar som energi- och 
klimatrådgivare i Hylte kommun. Hon 
hjälper dig att hitta el-tjuvar, välja nytt 
värmesystem och tipsar om hur du 
kan spara både pengar och miljö. 

Den största energitjuven i många fa-
miljers vardag är den eluppvärmda vil-
lan. Mindre bovar gömmer sig bakom 
apparater i standby lägen, duschande 
tonåringar och gamla vitvaror. Det 
finns små och stora vinster att göra 
med hjälp av energirådgivning. Bor du 
i Hylte kommun kan du låna en mäta-
re på biblioteket för att se hur mycket 
el varje apparat kräver.

- När man blir medveten om hur 
mycket el som går åt är det lättare att 

välja om man vill göra en förändring 
eller inte. 

Små vinster
Det finns många med tiden kostsamma 
beteenden som sker av gammal vana. 

- När man tvättar händer vrider man 
ofta igång varmvattnet men väntar 
inte utan tvättar händerna i det kalla 
vattnet. Det man gör är att man kickar 
igång termostaten men det varma vatt-
net blir kvar i ledningen och svalnar 
till ingen nytta.

Att låta ett fönster stå på glänt för att 
vädra kör också igång elementen. Ur 
energisynpunkt är det bättre att vädra 
med korsdrag och sedan stänga. Att 
stänga av teven medan man lagar ma-
ten sparar också el.

Stora vinster
Större besparingar handlar om att en-
ergieffektivisera hus genom byte av 
värmesystem, tilläggsisolering eller 
installation av golvvärme. Ylva säger 
att det är viktigt att fastighetsägaren 
ser till helheten och funderar på hur 
olika system påverkar exempelvis ven-
tilationen i huset. 

- Ett byte av värmesystem som sparar 
både pengar och miljö ska ju inte ge 
problem med fukt. Det gäller att göra 
bra val som fungerar både för huset 
och för familjen. Det hjälper jag gärna 
till med.

Gratis rådgivning
Informationen från energirådgivaren 
är kostnadsfri och opartisk. Ylva po-
ängterar att hennes roll är att infor-
mera inte att övertala. 

- Det är bra om man bokar en tid per 
telefon för då kan jag ställa lite frågor 
så att jag kan förbereda mötet. 

Kontakta Ylva på telefon 0345-181 57 
eller e-post ylva.jalmning@hylte.se.

Din hushållsel – vad kostar den?

Apparat     Årskostnad
Frys, äldre   1200 
Frys, ny    464 
Diskmaskin    880 
Spisplatta    438 
Vattenkokare     73 
Microvågsugn    77 
Tvättmaskin, 4 tim/vecka  749 
Torktumlare 2tim/vecka  250 
Torkskåp, 4tim/vecka  499 
Handdukstork    841 
Lågenergilampa   24 
Glödlampa    132 
Tv äldre, 4tim/dygn    710 
Tv ny, LED, 4tim/dygn   263 
Dator igång, 1tim/dygn 55  
Standby-läge parabol, tv,  
stereo, dator, 365 dygn   475 

Ylva Jalming, energirådgivare

Hög elräkning? Så kan du spara både pengar och miljö



Nytt om avfall i Hylte kommun 

Utökade öppettider, entrékort och containrar i marknivå. 
Det är några positiva förändringar som genomförs när 
Borabo återvinningscentral byggs om.

Det blir företaget NCC som bygger om kommunens åter-
vinningscentral i Borabo, utanför Hyltebruk samhälle. Till 
hösten ska allt vara klart. Målet är att skapa en användar-
vänlig central för kommunens invånare och företag. Kun-
derna har länge efterfrågat bättre öppettider och enklare 
hantering av materialet. 

- Vi kommer att hålla öppet fler dagar i veckan och även 
utöka tiden på lördagarna. Som det är nu är det väldigt hårt 
tryck på helgen vilket gör att det är svårt att få till en smidig 
hantering, säger Eskil Knutsson, renhållningssamordnare 
på Hylte kommun.

Entrékort
Kostnaden för återvinningen av grovavfall ingår i hushål-
lens avfallsabonnemang men används av många utanför 
kommunen. För att komma tillrätta med den extrakostna-
den det innebär diskuteras införandet av ett entrékort. 

- Det är många från angränsande län som utnyttjar åter-
vinningscentralen kostnadsfritt. Det är inte okej. Troligtvis 
kommer vi att införa någon form av entrékort som används 
vid infarten, berättar Eskil Knutsson.

Nästa år miljöanpassas hanteringen av hushållsavfall i Hylte 
kommun. För dig som kommuninvånare innebär det att du 
ges möjligheten att bidra till en bättre miljö. Ditt engage-
mang kan även minska dina kostnader för hämtningen av 
hushållsavfall.

Rent praktiskt innebär den nya avfallshanteringen att du 
nästa år ges möjligheten att sortera ditt hushållsavfall i ex-
empelvis två soptunnor, en för matavfall och en för restav-
fall. Matavfallet hämtas vart 14:e dag och restavfallet varje 
månad. 

- Som det är idag eldas allt hushållsavfall upp. Nu vill vi se-
parera mat- och restavfall så att vi kan producera biogas av 
hushållsavfallet, berättar Bitte Rosén Nilsson, miljöstrateg 
på Hylte kommun. 

Kompostering gynnar miljön
För dig som väljer att kompostera ditt matavfall själv kom-
mer förändringen att ge dig en lägre abonnemangskostnad. 

- Det är många som redan komposterar. Har man möjlighet 
är detta den bästa lösningen då vi slipper transporten och 
hanteringen av matavfallet. 

Tre val
Enligt den nya avfallsplanen, som antogs av fullmäktige 
våren 2011, kommer du som kommuninvånare att kunna 
välja tre olika avfallsabonnemang:

1) Matavfall och restavfall – Matavfallet hämtas vart 14:e 
dag och förvandlas till biogas eller biomassa som i förläng-
ningen kan användas som exempelvis drivmedel. I detta 
abonnemang ingår även hämtning av restavfall enligt ovan. 
Eftersom hanteringen av materialet är större kommer kost-
naden att bli något högre än exempelvis abonnemang två. 

2) Hemkompost och restavfall – Väljer du detta abon-
nemang komposterar du ditt matavfall själv och minskar 
därmed ditt matavfall avsevärt. Detta gör att hanteringen 
av avfallet minimeras och ger dig en lägre kostnad för ditt 
abonnemang. 

3) Osorterat avfall - du kan också för en högre avgift välja 
ett abonnemang där du inte sorterar ditt avfall.

Vad ingår i ditt abonnemang?
Grundavgiften:

•	 Drift av återvinningscentraler
•	 Insamling och hantering av farligt avfall
•	 Täckning av deponier
•	 Utveckling
•	 Administrativa kostnader

Hämtningsavgiften:
•	 Insamling, transport och behandling av hushållsavfallet.

Återvinningscentralen byggs om

Miljöengagemang ger lägre kostnad



Kulturskolan

Barn- och ungdomskontoret
Barn- och ungdomskontoret är indelat i flera ansvarsom-
råden. 

Barnomsorg
Barnomsorgen bedriver förskola och pedagogisk omsorg, 
och fritidsverksamhet för skolbarn.

Grundskola
Kontoret ansvarar för grundskola och särskola för elever 
från sex till sexton år. Kulturskolan erbjuder här undervis-
ning i musik, bild & form och dans. Fritidsgårdsverksam-
het bedrivs i samarbete med lokala frivilligorganisationer. 
Kontoret ansvarar också för skolskjutsar.

Gymnasium
Inom kontorets ansvarsområde finns även gymnasieut-
bildningen. På vildmarksgymnasiet kan man läsa Na-
turbruksprogrammet med inriktning på jakt, fiske och 
vildmarksliv. Vildmarksgymnasiet erbjuder också Barn- 
och fritidsprogrammet med utomhuspedagogisk profil. 
Trainee-gymnasiet finns för dig som vill skaffa dig en bra 
yrkesutbildning i lärlingsform. Lärlingsutbildning finns 
inom de allra flesta yrkesprogrammen.

Vuxenutbildning
Kontoret ansvarar också sedan första januari 2012 för 
kommunens vuxenutbildningar via Hyltebygdens Lärcen-
trum.

Familjecentralen
För Familjecentralens verksamheter samverkar kontoret 
med bland annat landstingets primärvård. Här finns barn- 
och elevhälsoteam samt barn- och ungdomsverksamheten 
inom individ- och familjeomsorgen.

Kulturskolan i Hylte kommun erbjuder undervisning i 
instrument, sång, ensemble, bild och form, samt minst 
ett ämne till inom kultursektorn. För tillfället kan elev-
erna välja på musikteater och ljudteknik, men utbudet 
varierar från år till år.

Kulturskolan samverkar med grundskolan. Undervis-
ningen sker till största delen på skoltid ute på alla enhe-
ter. Ensemblespel av olika slag ligger på eftermiddagar 
och kvällar i Hyltebruk.

Verksamheten redovisas för föräldrar och allmänhet i 
form av återkommande konserter, föreställningar och 
utställningar, och bidrar till ett aktivt kulturliv i kom-
munen.

Elever från årskurs tre i lågstadiet upp till årskurs tre i 
gymnasiet är välkomna att delta i Kulturskolans verk-
samhet mot en avgift. Ansökan inlämnas årligen i maj. 

Välkommen till Kulturskolan!

Kontaktuppgifter
Växel: 0345-182 40 
E-post: barnochungdomskontoret@hylte.se 
Adress: Odengatan 1, 314 34 Hyltebruk

Kontaktuppgifter
Telefon: 0345-181 25 
Adress: Dalgatan 3, 314 32 Hyltebruk 
Webbplats: hylte.se/kulturskolan

Elev på kulturskolan



Skolutveckling med tydligt fokus
Det är med eleven i fokus Hyltes framtida skola byggs. Med 
en mix av det redan påbörjade utvecklingsarbetet ”Hyltes 
unga framtid” och resultatet av vårens utredning siktar skol-
ledningen på att skapa en skola för alla.   

Det är med en stark övertygelse om elevens rätt att lyckas i 
skolan som Mikael Falk berättar om det pågående utveck-
lingsarbetet i kommunens skolor. Viljan att höja kunskaps-
nivån är hög och det är de vuxna som ska göra det största 
arbetet.

- Det är viktigt att vi lägger kraven på oss själva, inte på 
eleverna. När de börjar klättra uppåt ska vi vara steget bak-
om och se till att de inte ramlar. Det finns inget annat sätt, 
säger Mikael Falk, barn- och ungdomschef. 

I våras redovisades resultatet av den utredning där man 
granskat kommunens grundskola. Efter att ha tittat på så-
väl ledning som skolornas pedagogiska arbete angavs två 
utvecklingsområden. Dels efterfrågade man ett tydligare le-
darskap som driver utvecklingsarbete, dels ett större fokus 
på det pedagogiska arbetet i klassrummen. 

Hyltes unga framtid
Mikael Falk berättar att mycket av utvecklingsarbetet redan 
inletts i utvecklingsprocessen ”Hyltes unga framtid”. Under 
våren och hösten har skolans personal bland annat träffats 
för att arbeta fram en gemensam syn 
kring framtidens skola. 

- All personal har deltagit i föreläs-
ningar och arbetat i grupp utifrån 
gemensam litteratur och frågeställ-
ningar. Vi har diskuterat inkluderan-
de arbetssätt och gått igenom styrdo-
kument. Tanken är att alla ska ha en 
gemensam kunskapsbas att stå på. 
Responsen i personalgrupperna har 
varit blandad.

- Till en början var många avvaktande. Det är en utmaning 
att ifrågasätta sin yrkesroll. Men det känns som om vi bör-
jar komma igång, berättar Mikael Falk:

- Vi har ytterligare en träff i januari sedan kommer enhe-
terna att fortsätta diskussionen utifrån deras behov, styrkor 
och svagheter. Även gymnasieskolan har anmält intresse att 
vara med, vi har haft en första träff. Snart kommer hela 
skolväsendet i Hylte vara inkluderat. Det känns jättebra.

Stöd för lärare och elever
En viktig bit i ”Hyltes unga framtid” är att arbeta inklude-
rande i klassrummen. Det vill säga att elever i behov av sär-
skilt stöd ges möjligheten att studera tillsammans med sina 
klasskamrater istället för att ingå i specialgrupper. En för-
utsättning för det här arbetet är tillgången på specialpeda-
goger. De ska dels fungera som ett stöd för skolledningen i 
utvecklingsarbetet, dels var en del av arbetet i klassrummen 
för att stödja elever och lärare i den pedagogiska processen.

- Det är eleven som bäst kan beskriva sitt eget behov av 
stöd. Sen måste vi hjälpa dem att fiska fram det, stötta dem 
att formulera sitt eget behov. 

I låg- och mellanstadiet arbetar man för att alla elever ska 
ingå i den ordinarie undervisningen, processen är även 
igång på högstadiet. 

Det känns bra att vi är på väg. Vi har fö-
reslagit en förstärkning av antalet spe-
cialpedagoger, vi får hoppas att det be-
slutet kommer snart, säger Mikael Falk. 

Utvecklingsarbete på schema
I utvecklingsarbetet efterfrågas också 
ett tydligare ledarskap och tid för re-
flektion och diskussion kring målupp-

fyllelse. I det pedagogiska arbetet tar man hjälp av special-
pedagogiska skolmyndigheten i Halmstad för att skapa en 
gemensam struktur, man samarbetar även med högskolan 
i Borås i införandet av ett inkluderande arbetssätt. Under 
höstterminen har skolledningen, bestående av kontorschef, 
rektorer, förskolornas enhetschefer, övergripande specialpe-
dagoger och andra nyckelpersoner, utökat sammanträdesti-
den för att lyfta utvecklingsarbetet varje vecka.

- Det är lätt att fastna i praktiska frågor, nu försöker vi att 
få med både och. Vi har möten varje torsdag och där har 
vi även synkat oss med specialpedagogerna så att vi är här 
samtidigt. Det gör att det blir enklare att träffas och vi kan 
utnyttja tiden bättre.

Framtidstro
Arbetet med att utveckla skolan är igång. Örnaskolans 
nya lokaler möjliggör ett nytt arbetssätt. En inkluderande 
undervisning ger elever i behov av särskilt stöd en större 
chans att  nå målen. En samsyn i organisationen underlät-
tar i övergången mellan årskurserna. Diskussionen kring ett 
stöd till ledningsgruppen förs. Målet är att år 2014 ska alla 
elever i Hylte kommun gå ut med godkända betyg i alla 
ämnen. 

- De är högt ställda mål. Men de finns de som lyckas. 

Mikael Falk, Barn- och ungdomschef

- Det är eleven som bäst 
kan beskriva sitt eget be-
hov av stöd. Sen måste vi 
hjälpa dem att fiska fram 
det, stötta dem att formu-
lera sitt eget behov. 



Biblioteken i kommunen har tillgängliggjorts

På biblioteken kan du hitta olika 
slags böcker:
Skönlitteratur, Facklitteratur, Ljudböcker 
på CD och MP3, Talböcker och Bok & 
Daisy, Böcker med stor stil, Lättlästa 
böcker m.m.
Våra bibliotek erbjuder också:
Musik på CD & DVD, Hyrfilm, Trådlöst 
internet, Släktforskning, Databaserna 
Genline & Svar, Dagstidningar & tidskrif-
ter, Databasen Global Grant om stipen-
diefonder, Databasen NE för studerande, 
korsordlösare m.fl.
Aktiviteter för barn och vuxna:
•	Teater
•	Utställningar
•	Musikkvällar
•	Sommarboken
med mera.

Sök, reservera och låna om böcker i 
Bibliotekskatalogen på hylte.se/bibliotek.

Biblioteken i Hylte har fått ett ansiktslyft. Genom projektet 
”Konsten att synliggöra bibliotek” har bibliotekspersonalen 
sett sig omkring på biblioteken och gjort en hel del föränd-
ringar för att tillgängliggöra och belysa olika delar för besö-
karen.

- Det började med en arkitekt som kom hit och fick oss att 
se på biblioteket med nya ögon. Vi började fokusera på ex-
ponering, och har hämtat inspiration från butiker och deras 
sätt att exponera sina produkter, berättar biblioteks- och 
kulturchef Monica Falk.

Olika rum
Man har även börjat tänka på biblioteket som olika rum.

- Bibliotekets rum har olika syften berättar Monica Falk.  

Till exempel är det ett rum för inspiration där man har 
utställningar av olika medier och konst från lokala konst-
närer.  Det är även ett rum för lärande med studieplatser, 
datorer och fackböcker. Nu finns det även ett tyst läsrum i 
Hyltebruks bibliotek, för till exempel studier. Biblioteket är 
även ett rum för möten där man kravlöst kan sitta och läsa 
någon av de 60 tidskrifter i den lugna miljön.

Tillgängligheten
Tillgängligheten har också varit en viktig del i projektet. 
Monica Falk berättar att bibliotekspersonalen har flyttat 
om hyllorna i biblioteket och skapat utrymmen för att det 

ska bli lättare att ta sig fram. Alla gardiner har plockats ner 
för att släppa in mer ljus.

Språkväskor
En annan nyhet på biblioteken är språkväskorna för barn 
med språksvårigheter. Barnet övar upp sin språkförmåga 
genom att leka.

- Det är bra utlåning på väskorna, berättar Monica Falk. 
Ofta är det logopeder som rekommenderar föräldrar att gå 
hit. Hela familjen kan vara med och leka med språkväs-
korna, det är roligt och lärandet blir en bonus.

Marknadsföringspris
Som en bekräftelse på ett gott arbete fick Hylte biblioteken 
tillsammans med de andra halländska deltagarna i projektet 
ta emot Svensk biblioteksförenings marknadsföringspris, 
på bokmässan 2011. 

- Vi är mycket glada och stolta för detta pris, berättar en 
positiv Monica Falk.

Mer information
Vill du veta mer om projektet och om biblioteken i Hylte 
kommun kan du besöka hylte.se/bibliotek.

Du kan även hitta boktips med mera på bibliotekets blog-
gar och följa biblioteket via Facebook. Aktuella länkar hit-
tar du på bibliotekets webbplats.

Monica Falk, Biblioteks- och kulturchef

Hylte Folkbibliotek
Fabriksgatan 1A
314 31 Hyltebruk
Telefon: 0345–181 56
Fax: 0345–173 85
biblioteket@hylte.se
Måndag 10.00–19.00
Tisdag 13.00–17.00
Onsdag 10.00–19.00
Torsdag 10.00–19.00
Fredag 10.00–16.00

Torups Bibliotek
Sjövägen 2
314 41 Torup
Telelefon: 0345–210 12
Fax: 0345–210 12
biblioteket.torup@hylte.se
Måndag 14.30–19.00
Torsdag 09.00–11.00
14.30–19.00

Unnaryds Bibliotek
Norra vägen 3
310 83 Unnaryd
Telefon: 0345-184 27
biblioteket.unnaryd@hylte.se
Måndag 15.00–19.00
Torsdag 09.00–12.00
15.00–18.00

Välkommen till 
våra bibliotek!



Pulsklubben - En gemensam utmaning

 
Det är inga veklingar som tränar med pulsklubben på Örna-
hallens hälsocenter. Tempot är högt och deltagarna peppar 
varandra att slita.  
- Jag tränar för att hålla motorn igång, säger Magnus Dahl-
blom och lägger handen på hjärtat.

Stämningen är intensiv under pulsklubbens pass. Delta-
garna samlas runt instruktören Josef Önnhed. Viljan att ta 
ut sig är gemensam. Magnus Dahlblom, som arbetar som 
brandförman i kommunen, är en av dem som med glädje 
utsätter sig för ett av hälsocentrets hårdaste grupptränings-
pass. 

- Träningen är upplagd för att gå igenom alla muskelgrup-
per och skapa puls. Det passar mig. Jag är inte mycket för 
att lyfta skrot, jag tror på att träna hjärtat. 

Med Vasaloppet i sikte lägger Magnus mycket av sin tid på 
träning. Löpning, cykel och skidor är favoritsporten. Trä-

ningen är en naturlig del av vardagen. 

- Men jag måste ha ett mål att jobba mot, det blir lättare att 
träna hårt då. Jag siktar på att klara de nio milen till Mora 
på medaljtid. Det vill säga 50 procent långsammare än de 
som vinner, säger han med ett brett leende.

Efter passet konstaterar Magnus och instruktören Josef 
Önnhed att ett aktivt liv är ett lyckligt liv. 

- All träning är bra. Oavsett om man väljer att ta en prome-
nad eller träna på gym. Det viktiga är att ha kul, att hitta 
rätt träningsform, konstaterar Josef.

Josef arbetar som hälsoutvecklare på Örnahallens Hälso-
center. Han välkomnar den som vill motionera att prova 
något av passen på centret. För ska motivationen hålla även 
efter nyår gäller det att hitta rätt. 

- Det krävs inte så mycket motivation för att börja träna, 
däremot krävs en högre dos för att fortsätta. På längre sikt 
vinner man många friska år och för att hålla igång måste 
man hitta glädjen i träningen.

Magnus berättar att det är trevligt att vistas på centret. In-
struktörerna är bra, som nybörjare får man hjälp att kom-
ma igång. Vill man visar instruktörerna anläggningen och 
kan även lägga upp en personlig träningsplan för träning på 
centret och på hemmaplan.    

- Många säger att valet att inte träna beror på tidsbrist, jag 
vill påstå att alla har tid att träna. Det handlar om motiva-
tion, att hitta en anledning till att lyfta sig ur soffan, säger 
Magnus och hoppas att fler hittar till hälsocentret, puls-
klubben och ut i motionsspåren.

Hälsocenter
Örnahallens Hälsocenter erbjuder ett nytt gym med topp-
modern utrustning, funktionellt och bra för alla. Utöver det 
erbjuds ett stort gruppträningsutbud och en simhall med 
allt ifrån motionssim och vattenträning till babysim och 
simskolor.

Oavsett om du är van idrottare eller aldrig har tränat förut, 
kan vi erbjuda dig  bra och varierad träning. Vill du ha 
hjälp att komma igång i gymmet kan du boka tid för en 
kostnadsfri personlig visning/instruktion.

Företag och föreningar
Vårt mål är också att möta behoven hos företag och fören-
ingar. Vi hjälper gärna till med föreläsningar, hälsodagar, 
hälsoanalyser, coaching, prova på träning och mycket an-
nat. Hör av er om era önskemål. Alla företag och fören-
ingar har minst 10 procent rabatt på alla kort!

Örnahallens hälsocenter

Kontaktuppgifter
Reception: 0345-180 97 
E-post: ornahallen@hylte.se 
Adress: Dalgatan 1, 314 32 Hyltebruk 
Webbplats: hylte.se/ornahallen

Pulsklubben pustar ut efter ett hårt pass!

Babysim på Örnahallens hälsocenter



Kontoret ansvarar för arbetsmarknad och försörjning, närings-
livsfrågor, fritid och folkhälsa. 

Arbetsmarknadsenheten
Arbetsmarknadsenheten ansvarar för kommunens arbetsmark-
nadsåtgärder. Enheten ansvarar också för försörjningsstöd och 
vuxenverksamheten inom individ- och familjeomsorg. Här in-
går bland annat stöd för de vuxna som utsätts för våld i nära re-
lationer, behandling vid missbruk, budget- och skuldrådgivning 
och ansvar för mottagande av flyktingar.

Näringslivsenheten
Till näringslivsenheten knyts ansvaret för service och stöd till 
näringslivet och dess representanter. Tillsammans med kom-
munstyrelsen ansvarar kontoret för att utveckla kommunen uti-
från ett tillväxtperspektiv.

Fritid & folkhälsa
Fritid och folkhälsa har sin naturliga mötesplats på Örnahallens 
Hälsocenter. Kontoret stöder föreningslivet genom föreningsbi-
drag och en väl utvecklad service. Arbets- och näringslivskonto-
ret samarbetar tillsammans med Region Halland för att driva ett 
aktivt folkhälsoarbete i kommunen.

Kontaktuppgifter
Växel: 0345-180 00 
E-post: arbetsochnaringslivskontoret@hylte.se 
Adress: Fabriksgatan 1, 314 31 Hyltebruk

Arbets- och näringslivskontoret

Fem snabba frågor
Till Linda Wennerholm, 
näringslivsutvecklare

Vad gör du på jobbet?
-En vanlig dag på jobbet innebär 
mycket kontakt med företagare. Jag 
har företagsbesök och träffar företa-
gare i deras miljö, diskuterar styrkor 
och utvecklingsområden och är ett 
bollplank för att väcka nya idéer till 
utveckling. Jag är en länk mellan fö-
retagen och kommunen och kan bära med frågor hem till kom-
munens verksamheter.

Hur ser företagsklimatet ut i Hylte kommun?
-Vi har ett fantastiskt företagsklimat. Företagen bryr sig om var-
andra och samhället. Halland är bäst i Sverige vad gäller före-
tagsamhet och Hylte är bäst i Halland! Företagen går väldigt 
bra i Hylte med god omsättning och goda resultat.

Vilken typ av företag är det brist på i kommunen? 
-Det finns en stor potential att utveckla turismen och handeln. 
Kommunen är rik på industriföretag men även de behövs det 
fler av. 

Vilken hjälp kan man få från kommunen?
-Vi ordnar informationsträffar och föreläsningar om aktuella 
ämnen. Vi kan hjälpa till med myndighetskontakter. Vi kan ge 
rådgivning vid till exempel, generationsskiften i företag eller ny-
startande av företag med mera.

Var hittar man dig om man vill ha lite goda råd?
-Ni hittar mig på Arbets- och näringslivskontoret på Fabriks-
gatan 1 i Hyltebruk. Det går bra att ringa mig så kommer jag 
gärna ut till företaget och gör ett besök. 

Kontakta Linda på telefon: 0345-182 73 eller skicka E-post till 
linda.wennerholm@hylte.se.

Unnaryd Modell har levererat gjutmodeller 
och prototyper i aluminium, järn och stål till 
industrin i Sverige och utomlands sedan 1978. 
Bland kunderna finns världskända företag som 
ABB, Electrolux, Scania och Volvo. Många av 
modellerna går till fordonsindustrin och det 
kan vara allt från minsta lilla detalj i interiören 
till stora karossdelar. Nu har grundaren Lars-
Ingvar Larsson lämnat över ansvaret för före-
taget till sönerna Daniel, Martin och Stefan. 

Martin är produktionschef, Stefan fokuserar på 
marknad och försäljning och äldste sonen Daniel 
är VD och ansvarar bland annat för ekonomi 
och personal.

-Alla stora beslut som gäller organisationen eller 
investeringar gör vi tillsammans. Det vi saknar 
i erfarenhet kompenserar vi genom att vi är tre 
som kan bolla idéer med varandra och sedan har 
vi ju pappa som mentor, berättar Daniel.

Pappa Lars-Ingvar är fortfarande engagerad i 
företaget som styrelseordförande och hjälper 
sönerna med råd när det behövs. Tillverkningen 
av gjutmodeller startade Lars-Ingvar i sitt garage 
med en anställd och sedan dess har företaget växt 
till att omfatta två fabriker och 33 anställda.  

-När pappa för första gången byggde ut sitt ga-
rage till 60 kvadratmeter sa farfar till honom att 
han nu minsann hade lokaler som skulle räcka 
livet ut. Nu kräver vår senaste inköpta maskin, 
tillsammans med operatören, en yta på 60 kva-

Unnaryd - är modellen

Daniel Larsson, VD för Unnaryd modell AB



Bygdegårdsförening  
Drängsereds Samhälls- och 
Bygdegårdsförening
www.drangsered.se
Anders Nickel
Sme Ellens väg 2, 314 98  Torup
0345-310 08 / 0734-42 52 49
anders.nickel@telia.com

Nyarps Bygdegårdsförening
www.langaryd.nu/nyarpbf/index.htm
Eva Larsson
Norra Fagerhult, 314 92  Långaryd
0371-430 49 / 070-214 65 72
lokeskog@hotmail.com

Sofieslätts Bygdegårdsförening
Eréne Ståhlberg
Sofieslätt, 314 91  Hyltebruk
0345-150 18
erene.stahlberg@telia.com

Djur & Natur        
Mellersta Nissadalens Biodlarför-
ening
Lisbeth Thörner
Femsjövägen 7, 314 92  Rydöbruk
0345-211 04 / 070-351 63 00
lisbeth@thorner.se

Naturskyddsföreningen i Hylte
www.naturskyddsforeningen.se/
kretsar-lan/halland/hylte/
Anders Tullander
Box 208, 314 04  Landeryd
0371-400 10
anders@tullander.se

Fiske               
Hylte Sportfiskeklubb
www.hyltesfk.se
Jonas Carlsson
Nissaryd 403, 314 93  Hyltebruk
 

Friluftsliv         
Friluftsfrämjandet Torup
Åsa Carlsson
Alabo, 314 98  Torup
0345-211 82 / 070-646 21 82
asa.carlsson@skola.hylte.se

Fröslida SMU
Lisbet Magnusson
Fröslida Lindbacken 1, 314 96  Torup
035-630 57

Kinnareds 4H
Dennis Johansson
Box 2002, 314 05  Kinnared
0345-303 12 / 070-863 58 74
dennis901006@hotmail.com

Treudden
Lena Bäckman
Örnagatan 23, 314 32  Hyltebruk
0345-109 73
lenakea@telia.com

Hembygdsföreningar  
Drängsereds Hembygdsförening
www.hembygd.se/halland/drangsered
Ulla Carlsson
Frillebo 110, 314 98  Torup
0345-310 52

Femsjö Hembygdsförening
Ann-Christin Zell
Mickedalavägen 25, 302 35  Halmstad
035-10 15 66 / 0708-323 117
aczell47@gmail.com
Hylte Hembygdsförening
www.hembygd.se/halland/hylte
Bo Westman
Byås Smedjebacken, 314 91  Hyltebruk
0345-130 90 / 0730-21 90 50
bossebus213@hotmail.com
 
Hylte Hembygdskrets
www.hembygd.se/halland/hyltekretsen
Bo Westman
Byås Smedjebacken
314 91  Hyltebruk
0345-130 90 / 0730-21 90 50
bossebus213@hotmail.com

Kinnareds Hembygdsförening
www.hembygd.se/halland/kinnared
Bengt Svensson
Kollabo 102, 314 97  Torup
0345-300 46 / 070-216 67 01
kollabo@tele2.se

Långaryds Hembygdsförening
www.langaryd.nu
Birgitta Holmén
Nissaryd Gallagård 207
314 93  Hyltebruk
0345-130 10 / 070-377 30 10
birgitta.holmen@langaryd.nu

Långaryds Norra Hembygdsfören-
ing
www.langaryd.nu
Lennart Erlandsson
Hokhult 104, 314 92  Långaryd
0371-470 20 / 070-524 70 60
hokhultsfarm@telia.com

Torups Hembygdsförening
www.hembygd.se/halland/torup
Bengt-Åke Torhall
Bosgårdsvägen 2, 314 41  Torup
0345-202 87 / 070-543 97 21
b.torhall@telia.com

Unnaryd-Jälluntofta Fornminnes- 
och hembygdsförening
Ove Benjaminsson
Äsphult 103, 310 83  Unnaryd
0371-640 41
hembygdsforening@unnaryd.com
 

Hjälporganisationer 
Hyltebruks Röda Korskrets
Susanna Birgersson
Soldatgatan 6, 314 34  Hyltebruk
0345-713 22
susbi03@yahoo.se

Kinnareds Röda Korskrets
Ulla Ekstrand
Box 81, 314 05  Kinnared
0345-301 41

Lions Club Hyltebruk
Våge Ericsson
Hallonvägen 5, 314 32  Hyltebruk
0345-716 40 / 070-566 04 87
vage.ericsson@telia.com

Torups Röda Korskrets
Ingegerd Torhall
Bosgårdsvägen 2, 314 41  Torup
0345-202 87 / 070-592 03 11
ingegerd.torhall@lthalland.se

Föreningsregister 
Kommunens föreningsregister är ett register som alla föreningar 
kan anmäla sig till. Välkommen att registrera din förening på 
hylte.se. Om din förening redan är ansluten är det viktigt att 
uppdatera om förändringar sker i kontaktuppgifterna. Kontak-
ta Nancy Persson, fritidshandläggare via e-post nancy.persson@
hylte.se eller telefon 0345-180 10.

dratmeter, säger Daniel med ett leende

På Unnaryd Modell går utvecklingen snabbt och 
2009 grundades dotterbolaget UMAB Casting 
som är ett renodlat prototypgjuteri för alumini-
umgods. Under januari 2011 påbörjas bygget av 
en ny lagerhall och Daniel beskriver bygglovs-
processen och kontakten med kommunen som 
positiv och smidig.   

-Vi har fått bra stöd från kommunen och får ett 
positivt bemötande om man har frågor. Företags-
lotsen är något väldigt bra som inte många kän-
ner till. När vi behövde bygglov bokade vi in ett 
möte i ett tidigt skede. 

Företagslotsen är en service som är till för att för-
enkla och underlätta kommunikationen mellan 
företag och kommunen när det gäller exempelvis 
bygglov. Vid ett och samma tillfälle får företa-
get träffa involverade tjänstemän för att få tydlig 
och praktisk information och rådgivning. 

I dagsläget finns drygt 1300 olika bolag och en-
skilda firmor i Hylte kommun och arbets- och 
näringslivskontoret arbetar med att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för företagen. Unnaryd 
Modell är ett av företagen som gärna deltar i 
olika aktiviteter för att träffa andra företagare 
och knyta kontakter.

-Vi är bland annat med på frukostmöten som 
kommunen anordnar för att träffa andra företag 
och utveckla vårt nätverk. Det är alltid bra med 
input och idéer från andra, säger Daniel.

Unnaryd - är modellen



Unnaryd-Jälluntofta Röda Kors-
krets
Rune Bolmblad
Åkervägen 2, 310 83  Unnaryd
0371-600 20 / 0730-52 00 57
rune.bolmblad@hotmail.com

Hobby               
Cheezstone MC
Göte Åkesson
Tegvägen 3, 310 83  Unnaryd
0371-604 58 / 070-695 95 51
birgittaakesson@telia.com

Deep Freezers MCC
www.deepfreezers.se
Patrik Nilsson
Björkåsvägen 21, 314 97  Torup
0708-787 390
peggen@deepfreezers.se
 
Hyltebygdens Motorcykelvete-
raner
Lennart Larsson
Bokkullegatan 12
314 31  Hyltebruk
0345-711 38

Stick och Väv
Gunnel Fabricius
Kanalgatan 12, 314 31  Hyltebruk
0345-10343 / 0736-866 784
gfstibgy@hotmail.com

Unnaryds Vävstuga
Gun Persson
Fjällandsnäs, 310 83  Unnaryd
0371-601 63

Idrott & Sport      
Bordtennisklubben Hylte
www.btkhylte.com
Mattias Theander
Floras Kulle, Villa Ekebo, 314 31  
Hyltebruk
0345-212 88 / 0732-511 188
mattias.theander@home.se

Bowlingklubben Turbo
Jan Persson
Örnagatan 3, 314 32  Hyltebruk
0345-170 23
jan.persson45@bredband.net

Eksätra Ryttarsällskap
www.idrottonline.se/hylte/eksatrars-
ridsport
Thomas Magnusson
Skärkehylte 208, 314 93  Hyltebruk
0345-712 55 / 070-28 364 64
thomas@tmac.se

Fröslida Gymnastik och Motions-
förening
Peter Karlsson
Hägnet 117, 314 96  Torup
035-630 60

Handbollsklubben Hylte
Magnus Åman
Box 39, 314 21  Hyltebruk
0345-105 04 / 070-140 25 11
hk_hylte@yahoo.se

Hultagärdsbacken Skidklubb
www.hultagardsbacken.se
Patrik Larsson
Perstorpsvägen 6, 314 41  Torup
0345-202 31
smeagerda@telia.com

Hylte Volley Bollklubb
www.hyltevolley.se
Leif Nilsson
Mossgatan 14B, 314 31  Hyltebruk
0345-177 91
kansli@hyltevolley.se

Hylte Bouleklubb
http://www3.idrottonline.se/default.
aspx?id=488609
Willy-Erling Carlsson
Skolgatan 3C, 314 31  Hyltebruk
0345-712 46 / 070-55 45 578
willy-erling@telia.com

Hylte Orienteringsklubb
www.hylteok.se
Annika Marthinsson
Åker Kullen, 314 92  Långaryd
0345-130 32
fam.marthinsson@telia.com

Hylte Ryttarförening
http://www.idrottonline.se/hylte/
hylteryttarforening-ridsport
Ida Andersén
Allén 6, 314 42  Rydöbruk
0345-209 99 / 076-13 49 293
ida.andersen@gmail.com

Hyltebruks Gymnastikförening
Marie-Louise Nilsson
Enegatan 9, 314 34  Hyltebruk
0345-719 95
enegatan@telia.com
 
Hyltebruks Idrottsförening
http://www3.idrottonline.se/default.
aspx?id=262782
Lars Sundberg
Box 32, 314 21  Hyltebruk
0345-718 82 / 0730-32 43 00
larsgh.sundberg@storaenso.com

Hyltebruks Tennisklubb
www.idrottonline.se/hylte/hylte-
bruksTK-tennis
Jan Malmberg
Liljevägen 16B, 314 34  Hyltebruk
0345-712 95, 0371-400 10,
070-546 23 27
hyltetennis@gmail.com

IBK Nissan
www.ibknissan.se
Anders Kamstedt
Lingonvägen 8, 314 32  Hyltebruk
0345-401 40
info@ibknissan.com

Kinnareds GOIF
Lars Carlsson
Box 2022, 314 05  Kinnared   
0345-300 35

Kinnareds Skidklubb
Erland Samuelsson
Fasanvägen 2, 314 05  Kinnared
0345-302 41

Landeryds GoIF
http://www.laget.se/ll2005/start.
html
Fredrik Johansson
N.Åkershult 112, 314 94  Landeryd
0371-403 61 / 0730-71 03 61
fj@purus.se

Landeryds Pingisklubb
Hans Holmqvist
Box 212, 314 04  Landeryd
0371-405 45 / 070-6940044
faymiz@hotmail.com

Långaryds Idrottsförening
www.langaryd.nu
Lars Svensson
Nissaryd Fridhäll, 314 93  Hyltebruk
0371-462 51 / 010-41 44 971
lsn@purus.se

Rydö Allmänna Sportklubb
www.rydoask.se
Emil Bogren
Kilgatan 11, 314 33  Hyltebruk
0345-718 88 / 076-855 62 01
emil.bogren@telia.com

Rydö Golfklubb
www.rydogolf.se
Stefan Eliasson
Idrottsvägen 1, 314 42  Rydöbruk
0345-206 43 / 0708-94 54 34
info@rydogolf.se

Rydöbruks IF
www.idrottonline.se/hylte/rydobruk-
sif-bordtennis
Roger Andersson
Smålandsgatan 7
314 42  Rydöbruk
0345-208 34 / 0709-283846
info@ra-sport.com

Rydöbruks Tennisklubb
Hans-Göran Svensson
Femsjövägen 15, 314 42  Rydöbruk
0345-211 58 / 070-646 75 22
hassesv@live.se

Rydögymnasterna
www.idrottonline.se/hylte/forening-
enrydogymnasterna-gymnastik
Helena Torhall
Strandvägen 9, 314 41  Torup
0345-101 04 / 070 33 09 257
helena.torhall@yahoo.se
Skidklubben Hylte
www.idrottonline.se/hylte/skhylte-
skidor
Gunnar Johansson
Amfrebo, 314 93  Hyltebruk
0345-300 79 / 0708-12 19 15
gunnar-contenta@tele2.se

Styrketräningsklubben Goliath
www.stkgoliath.se
Roger Andersson
Box 27, 314 27  Hyltebruk
0345-179 46 / 0708-38 46 65
roger.knasen@spray.se

Torup/Rydö FF
www.laget.se/TYR
Camilla Berggren
Tranabovägen 8, 314 41  Torup
0345-214 32 / 0708-44 71 72
ollan_74@hotmail.com

Torups Bandyklubb
www.torupsbandy.se
Bengt-Åke Torhall
Bosgårdsvägen 2, 314 41  Torup
0345-202 87 / 070-5439721
b.torhall@telia.com

Torups Gymnastikförening
www.klubben.se/torupsgf
Anchi Eriksson
Hasselvägen 1, 314 41  Torup
0345-210 90 / 070-296 61 12
anchi_eriksson@hotmail.com

Torups Skolidrottsförening
www.idrottonline.se/hylte/torupss-
kol-if-skolidrott
Carina Åhman
Bosgårdsvägen, 314 41  Torup
0345-205 76 / 070-680 76 87
carina.aman@telia.com

Torups Tennisklubb
Per Bengtsson
Flädervägen 7, 314 41  Torup
0345-200 05
Per_bengtsson@swipnet.se

Unnaryds Boule
Jan-Erik Bengtsson
Änggatan 11, 310 83  Unnaryd

Unnaryds Dragkampklubb
www.unnarydsdk.se
Jesper Persson
Skavbogård 555
310 38  Simlångsdalen
035-750 41 / 070-552 12 96
skavbogard@spray.se

Unnaryds GoIF
www.ugoif.se
Rickard Englund
Vallsnäs, 310 83  Unnaryd
0371-607 11 / 070-312 75 59
info@vallsnascamping.se

Zenshinkai
www.zenshinkai.se
Joel Haglund
Storgatan 49, 314 34  Hyltebruk
0345-711 20 / 070-235 59 59
joel@zenshinkai.se

Örnaskolans IF
Sven Torhall
Strandvägen 9, 314 41  Torup
0345-101 04
sven.torhall@skola.hylte.se

Invandrarföreningar
Somaliska förening i Hyltebruk
Adan Aydarus
Mossgatan 16A, 314 32  Hyltebruk  
073-879 48 08

Jakt & Skytte       
Hylte Sportskyttar
http://www.laget.se/HYLTE_SPORT-
SKYTTAR
Thore Carlsson
Norrgatan 5, 314 33  Hyltebruk
0345-711 19 / 070-603 85 42
ulla.thore@telia.com

Hylte-Unnaryds Jaktvårdskrets
Stellan Mattila
Solhemsgatan 23, 314 31  Hylte-
bruk
0345-108 94 / 070-392 75 14
stellan.nettebo@telia.com

Kambobanans Jaktskytteklubb
Mats Eliasson
Hinnakull, 314 96  Torup
me_bygg@algonet.se

Torups Jaktskytteklubb
Mats Eliasson
Hinnakull, 314 96  Torup
me-bygg@algonet.se

Torups Jaktvårdskrets
Karl-Erik Johansson
Krokagård, 314 96  314 96
035-630 03 / 0705-33 36 92

Torups Pistolklubb
www.torupspistolklubb.org
Thomas Hjelm
Stormvägen 6, 432 69  Karl Gustav
0340-33001
info@torupspistolklubb.org

Torups Sportskytteklubb
Monica Larsson
Björkvägen 2, 314 41  Torup
0345-208 55 / 0730-46 28 77

Unnaryds Pistolskytteklubb
www.idrottonline.se/hylte/unnaryds-
psk-skyttesport
Lars-Göran Hoving
Vret Östergård 2, 340 10  Lidhult
035-921 02 / 073-71 98 182
hoving@ljungby.nu

Unnaryds Sportskytteklubb
http://www3.idrottonline.se/default.
aspx?id=625525
Harry Johansson
Lockabäck, 310 83  Unnaryd
0371-603 68
harrysvapen@tele2.se

Kultur & Konst      
Hylte Konstnärsförening
Stig Jacobsson
Torsgatan 8, 314 34  Hyltebruk
0345-107 05

Hylte Kulturförening
Urban Nordell
Videvägen 13, 314 41  Torup
0345-21473
urban.nordell.torup@telia.com

Rydö Historiska Förening
Elsie Abrahamsson
Hallandsgatan 11
314 42  Rydöbruk
0345-207 74 / 070-972 36 09
elsieabrahamsson@telia.com

Stiftelsen Brunnsbacka Sågkvarn
Gunilla Kabell
Tryggsborg, 310 83  Unnaryd
0371-604 71 / 070-600 34 18
kabell@unnaryd.com



Stiftelsen Femsjö skola
www.femsjö.com
Johnny Andersson
Knallhult, 310 38  Simlångsdalen
0345-120 95 / 0703-10 21 10
johnny.knallhult@telia.com
 

Musik & Körer       
Hjärtans Lust
Willy-Erling Carlsson
Skolgatan 3C, 314 31  Hyltebruk
0345-712 46
willy-erling@telia.com
Hyltebygdens Manskör
Alf Jansson
Gassljunga Marknadsgården, 314 
92  Långaryd
0371-461 20 / 070-577 16 60
alf.jansson@ajekonomitjanst.se

Landeryds-Långaryds Kyrkokör
Anita Carlsson
Nissaryd Norregård 405, 314 93  
Hyltebruk
0371-461 03 / 070-624 61 03
anita.carlsson@spray.se

Musikkåren Lyran
Lena Carlberg Nielsen
Skolgatan 12, 314 31  Hyltebruk
0345-715 59 / 0733-71 81 25
lena.carlberg-nielsen@hylte.se

Omnicantus
Victoria Strand
Ågård 101, 314 97  Torup
0345-310 41 / 070-288 23 51
vic-beach@telia.com

Unnaryds Kyrkokör
Kristin Ahlbom
Åkervägen 6B, 310 83 Unnaryd
kristin.ahlbom@svenskakyrkan.se

Nykterhetsföreningar
Hyltebruk IOGT-NTO C0981
Totte Ljunggren
Skommagården N:a Saraböke
314 91  Hyltebruk
0345-121 12
skommagarden@swipnet.se

Motorförarnas Helnykterhets-
förbund Hylte
www.mhf.se
Lisbeth Bengtsson
Storgatan 46, 314 34  Hyltebruk
0345-170 30 / 070-521 70 30
lars_lisbeth1783@hotmail.com

Södra Västbo MHF avd.
Lennart Bertilsson
Änggatan 16, 310 83  Unnaryd
0371-602 92 / 070-609 43 04
lennart.bertilsson1@telia.se

Pensionärsföreningar
Drängsereds Pensionärsförening 
SPF
Ella Nilsson
Björkåsvägen 27, 314 97  Torup
0345-205 77

PRO Hyltebruk
Lisa Fahlén
Bälhult 112, 314 94  Landeryd
0371-401 45

PRO Rydöbruk
Rune Abrahamsson
Hallandsgatan 11,314 42 Rydöbruk
0345-207 74 / 0705-12 07 74
runeabrahamsson@telia.com

PRO Torup
Ingrid Johansson
Kyrkvägen 8B, 314 41  Torup
0345-202 07

SPF Långaryd- Landeryd
Lilly Holmen
Nissaryd Gallagård 203
314 92  Långaryd
0371-130 12

Unnaryd-Jälluntofta SPF
www.spf.se
Christer Danielsson
Södra vägen 48, 310 83  Unnaryd
0371-605 41 / 070-382 95 41
christerd@telia.com
 

Politik             
Centerpartiet
www.hylte.centerpartiet.net
Marianne Nygren
Skolgatan 1, 
Box 95, 314 22  Hyltebruk
hyltecentern6@telia.com

Folkpartiet Liberalerna i Hylte
www.folkpartiet.se/hylte
Niclas Erlandsson
Nissadalsvägen 82
314 42  Rydöbruk
070-216 66 92
niclas.erlandsson@liberal.se

Hylte socialdemokratiska arbe-
tarekommun
www.socialdemokraterna.se/hylte
Silva Hafström
Storgatan 2, 314 31  Hyltebruk
0345-101 86 / 070-627 11 84
hylte.arbetarekommun@hylte.mail.
telia.com

Kommunens Väl
www.kv-hylte.se
Gunilla Magnusson
Allégatan 17, 314 33 Hyltebruk
0345-109 54 

Kristdemokraterna
www.hylte.kristdemokraterna.se
Ann Brodin Thorsson
Gassbo 104, 314 92 Långaryd
070-211 05 76

Miljöpartiet de Gröna i Hylte
Elisabeth Falkhaven
Bästhult, 314 98  Torup
0346-77 20 56
falkhaven@telia.com

Moderata Samlingspartiet Hylte
Kjell Wåxnäs
Furuvägen 9, 314 41  Torup
0345-207 98
anacapa@telia.com

Sverigedemokraterna
hylte.sverigedemokraterna.se
Ronny Ledström
0702 32 19 31 
ronny.ledstrom@sverigedemokra-
terna.se

Sveriges pensionärers intres-
separti
www.spipartiet.se/hylte
Wiveca Norén
Fjällandsnäs 403, 310 83 Unnaryd
0371-60063 / 0708-380960
wivecanoren@hotmail.com 

Vänsterpartiet
hylte.vansterpartiet.se
Victoria Bergman
Jehandergatan 5 D
314 31 Hyltebruk
0702 99 66 96

Religion            
S. Unnaryd Missionsförsamling
Birgitta Strömblad
Södra Vägen 31, 310 83  Unnaryd
0371-600 91 / 070-643 40 08
wsd@telia.com

Samhällsföreningar  
Jälluntofta Samhällsförening
www.jalluntofta.org
Stig Forsmark
Vingården 1, Jälluntofta, 310 83  
Unnaryd
0371-720 45 / 070-314 03 33
forsmark@minmail.net

Långaryds Samhällsförening
Anna Roos
Nyarp, 314 92  Långaryd
0371-462 92

Rydöbruks Samhällsförening
http://www.bygdegard.net/
ryd%C3%B6bruk/bygdegarden
Patrik Jerlebo
Borgensvägen 3, 314 42  Rydöbruk
0345-203 34 / 0705- 84 11 41
patrik.jerlebo@telia.com

Torups Samhällsförening
www.bygdegard.net/torup
Hasse Karlsson
Lärkvägen 2, 314 41  Torup
0345-211 24
hkar@telia.com

Unnaryds Samhällsförening
Anders Lillieberg
S. Hesta SB, Toget 3
310 83  Unnaryd
070-230 72 72
anders.lillieberg@sodrahestraspar-
bank.se

Studieförbund       
ABF Syd Halland
www.abf.se/halland/sydhalland
Björn Malmqvist
Storgatan 2, 314 31  Hyltebruk
0345-712 98
bjorn.malmqvist@abf.se

Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se/hylte
Eli By Nilsson
Box 95, 314 22  Hyltebruk
0345-717 07
eli.by.nilsson@sv.se
 

Stödorganisationer  
Bröstcancerföreningen Johanna 
i Halland
www.bro.org.se
Margareta Andersson
Skaftgången 1, 302 44  Halmstad
035-12 82 84
margareta.linnea@tele2.se

Dyslexiförbundet FMLS
Kathe Nylén
Storgatan 52, 31432  Hyltebruk
0345-103 42
kathe_nylen@hotmail.com

Hallands Stamningsförening
www.stamning.se
Gun Ahlm
Vinkelgränd 4, 305 60  Harplinge
035-13 14 40
gun.ahlm@mbox301.swipnet.se

Hylte Anhörigförening
Monika Albrecht
Pensévägen 13B, 314 34  Hyltebruk  
0345-172 52  / 0730-44 67 65  
monika.albrecht@hotmail.com

Hylte Astma/Allergiförening
Mia Edbertsson
Sahlinsväg 2, 314 41  Torup
0345-212 68 / 073-216 50 81
maria.edbertsson@skola.hylte.se

Hörselskadades Riksförbund 
Hyltebruk HRF
Bengt Hildingsson
Alvägen 8, 310 83  Unnaryd
0371-605 44 / 070-516 05 44
bengt.t.hildingsson@telia.com

Lions Club Torup
Sören Karlsson
Sahlins gata 5, 314 42  Torup   
0345-302 04
kinnareds.bilverkstad@telia.com
 
NÝSIR
www.nysir.se
Petra Holstein
Storgatan 2, 314 31  Hyltebruk
0345-715 50
info@nysir.se

Reumatikerföreningen Hylte
Gull-Britt Jakobsson
Eldshestra 14, 333 92  Broaryd
0345-305 44 / 0706-430 544
gullbritt.jacobsson@hotmail.com

Övrigt              
Forum Bio Hylte
www.bofast.se
Mona-Lisa Djärv
N. Industigatan 1
314 31  Hyltebruk
0345-105 56
mona-lisa.djärv@bofast.se

Föreningen Landeryds Järnvägs-
museum
www.landeryd.org
Jonas Hjelm
Videstigen 4, 313 32  Oskarström
0371-57 03 51
kontakt@landeryd.org

Företagarna Hylte
Sören Carlsson
Box 48, 314 05  Kinnared
0345-300 24
kinnareds.bilverkstad@telia.com

God Livsmiljö i Hylte
Gert Björklund
Eldshult, 314 91  Hyltebruk
0345-150 23
gertbjorklund@telia.com

Hylte Bastubadarförening
Ingemar Lund
Akelejvägen 5, 314 34  Hyltebruk
0345-716 81 / 070-547 16 81
ingemar.lund@telia.com

Hylte Bilkår
www.bilkaren.se
Inger Ekelund
Fröslida, Pershultsv. 102, 314 96  
Torup
035-630 21 / 0731-418 491
ingerekelund@hotmail.com

Hylte Hemvärnsområde
Rickard Nordell
Bosgårdsvägen 14, 314 41  Torup
0345-202 02
rickard.nordell@telia.com

LO-facken Hyltebruk
Ove Gustavsson
Storgatan 2, 314 31  Hyltebruk
LO.Hylte@telia.com

LRF Hylte Kommungrupp
Kjell-Åke Källén
Knallhult, 310 38  Simlångsdalen
0345-120 90 / 0709-38 64 16
pensionat@sagknorren.se

Långarydsföreningar i Samver-
kan
www.langaryd.nu
Anna Roos
Vägaholmsvägen, 314 92  Långa-
ryd
0371-46292 / 070-662 35 52
sockerpajen77@hotmail.com

Toe Taping Linedancers, Torup
Sussann Wibäck
Hasselvägen 11, 314 41  Torup
070-377 11 14
sussann.w@toetapping.se

Unnaryds Företagerförening
Tina Lindegaard
Bolmenvägen 1, 310 83  Unnaryd
0371-607 05 / 073-832 96 73
tina.lindegaard@gmail.com



Han är styrkeledare på deltid och resterande tid arbetar han 
som ungdomskonsulent på boendet Lotsen i Hyltebruk. På 
fritiden hejar han på Hammarby, umgås med sin lille son, sin 
sambo och hunden Kalle. Jens Sentow Nielsen är en eldsjäl i 
kommunen som ställer upp för sina medmänniskor.

Jens är uppvuxen i Hylte och har valt att även bosätta sig 
här.

- För att kunna jobba på räddningstjänsten i Hyltebruk så 
får jag inte bo för långt ifrån stationen, berättar han. 

Jens och hans kollegor har nämligen bara fem minuter på 
sig från att larmet går tills räddningsfordonet rullar ut.

Beredskap
Inom räddningstjänsten ska man vara tillgänglig när man 
har jour och det har sina nackdelar ibland.

- När Hammarby spelar fotbollsmatch får man ju dricka 
mineralvatten när alla andra dricker öl. Men det känns 
ändå bra att få göra lite nytta, säger Jens med ett leende.

Civilplikt som räddningsman
Jens har provat på lite olika arbeten i 
Hyltebruk, men räddningstjänsten har 
han varit trogen sedan lumpen. Han 
gjorde civilplikt som räddningsman vil-
ket innebar samma meritvärde som del-
tidsbrandman. Jens pappa har varit styr-
keledare i kommunen tidigare för grupp 2, samma grupp 
som Jens nu tagit över.

- Intresset har alltid funnits. Jag har alltid tyckt om att hjäl-
pa folk.

Jens jobbar också på Lotsen i Hyltebruk. Ett boende för 
ensamkommande flyktingungdomar. 

- Jag läste om Lotsen i tidningen och då föddes tankarna.

Det dök upp en anställningsannons för ett jobb som 
ungdomskonsulent på ett nytt boende som skulle heta Lot-
sen. Jens ansökte och fick jobbet och var med och startade 
upp boendet.

- När man jobbar med människor är ingen dag den andra 
lik. Jag tycker om människor, det har alltid varit så, jag bara 
är sån.

Larmet går
- När larmet går och vi tar på oss larmrocken då går vi in i 
vår yrkesroll. Jens berättar att det är ett måste för att kunna 
klara av tuffa situationer. 

- När vi kommer tillbaka till stationen igen och klär av oss 
larmrocken så får vi försöka låta händelsen rinna av.

Bastun är en plats där de tillsammans bru-
kar sitta och ventilera och tala ut om saker 
berättar Jens.

- I bastun klarar vi av mycket känslor. Där 
pratar vi om svåra saker, som ingen ska behöva bära på 
själv.

Även om arbetet är tungt både fysiskt och psykiskt så är det 
en resurs som behövs i samhället. Jens hämtar sin inspira-
tion från de insatser som lyckats.

- När man ser folk på byn som vi har hjälpt, så blir man ju 
glad. Då slår man sig lite på bröstet. Det måste man göra 
när det går bra, för det gör det ju inte alltid.

Känd på orten
På en mindre ort kan det vara svårt att vara anonym.

- Ibland kommer det fram folk när jag är och handlar och 
frågar ”vilken brandsläckare ska jag ha?” och det är bara 
roligt. Kan jag hjälpa dem en lördag eftermiddag är det 
bara kul!

”Jag har alltid tyckt om att hjälpa folk”

Fakta om Jens
Namn: Jens Sentow Nielsen
Ålder: 28 år
Familj: Sambo Emma, Sonen Ebbe och hunden Kalle 
Favoritfärg: Grön och vit (Fotbollslaget Hammarbys färger)
Favoritlåt: Kim Larsen - Køb bananer 

”Det känns bra att 
få göra lite nytta!”

FRÅGA: Vad tycker du är det bästa med din hemkommun?

- Att det är litet och 
trivsamt! Det enda 
jag skulle behöva är 
en bokhandel. 

Jag har bott i kom-
munen sedan 1972 
och planerar inte 
att flytta på mig!

- Att förskolorna är 
små så att barnen 
kan få mer stöd och 
uppmärksamhet. 
Även huspriserna 
är bra, vi har precis 
köpt hus här i Hyl-
tebruk!

- Närheten till 
naturen måste 
jag säga! Och att 
man känner en 
stor gemenskap 
och ett engage-
mang i bygden. 
Alla känner alla.

Jens Sentow Nielsen, styrkeledare

Hans Christian Lind Pedersen Jonna Persson & Jesper Andersson Carina Tuominen


