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Innehåll 

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

Twitter: @hyltekommun 
Facebook: facebook.com/hylte 
Youtube: youtube.com/hyltekommun

Vad tycker du?

Ta chansen att tycka till om kommunens verksamheter. Du kan 
lämna förslag till förbättringar och framföra kritik eller ha syn-
punkter på olika saker. Du kan också ställa frågor eller ge beröm. 
Ge dina synpunkter genom att fylla i formuläret på hylte.se 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!

Kommunråd 
Henrik Erlingson (C) 
Telefon: 0733-71 80 24 
E-post: henrik.erlingson@hylte.se

Oppositionsråd 
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, 
oppositionsråd och kommunchef
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Välkommen till Hylte14!

Hylte 14 är en tidning som 
skickas ut till dig som bor i Hylte 
kommun. Vi har alltid något på 
gång och detta är ett sätt att ge er 
en liten inblick. 

2014 fyller Hylte kommun 40 år 
och det skall vi givetvis fira. Jag 
hoppas att vi ses under jubileums-
veckan i september.

Per Borg
Kommunchef
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På biblioteken kan du hitta 
olika slags böcker:
Skönlitteratur, Facklitteratur, 
Ljudböcker på CD och MP3, Tal-
böcker och Bok & Daisy, Böcker 
med stor stil, Lättlästa böcker 
med mera

Våra bibliotek erbjuder också:

Musik på CD & DVD, Hyrfilm, 
Trådlöst internet, Släktforsk-
ning, Databaserna Genline & 
Svar, Dagstidningar & tidskrifter, 
Databasen Global Grant om 
stipendiefonder, Databasen NE 
för studerande, korsordlösare 
med flera.

Aktiviteter för barn och 
vuxna:
• Teater
• Utställningar
• Musikkvällar
• Sommarboken

med mera.
 

Sök, reservera och låna om 
böcker i  Bibliotekskatalogen på 
hylte.se/bibliotek. Besök oss även 
på Facebook och vår blogg. 

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

Stängt 11/4- 31/8. Biblioteket  
öppnar i nya lokaler bredvid  
skolan den 1 september.

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
OBS! Ändrade öppettider under 
sommaren. Besök hylte.se/biblio-
tek för aktuella öppettider.

Välkommen till  
våra bibliotek!Händer i Hylte 2014

Unnaryds torg
Andra onsdagsförmiddagen i månaden, mars- december

Unnarydsdagen
Andra onsdagen i juli

Bolmendagen
Sista lördagen i juli på Tiraholms fisk

Jubileumsveckan
Hylte kommun 40 år. Den 30 augusti - 7 september

Långaryds gammeldagsmarknad
Den 31 augusti i Långaryd

Tågdagarna i Landeryd
6-7 september i Landeryd

hylte.se/evenemang
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Hylte.se i topp om tillgänglighet
Hylte kommun är bäst i landet när 
det gäller tillgänglighet på web-
ben. Det konstaterar validerat.se 
som varje vecka mäter tillgäng-
ligheten på myndigheters och of-
fentliga organisationer webbsidor. 
Hylte.se är en av de fem kommu-
ner i Sverige som når upp till ett 
hundraprocentigt resultat.

Att en webbsida är tillgänglig 
innebär att så många som möjligt, 
oberoende av funktionsnedsätt-
ning eller tekniska begränsningar 
ska kunna ta del av innehållet. 
Oavsett om man använder en tra-
ditionell webbläsare eller exempel-
vis en skärmläsare ska man på ett 
enkelt sätt kunna tillgodogöra sig 
all information på en webbsida.

113 13 - information vid 
olyckor och kriser
Har du hört om ett giftigt utsläpp och und-
rar om kranvattnet är drickbart? Ser du rök 
och vill veta vad som har hänt? Är du orolig 
över att vägen till jobbet är översvämmad?

113 13 är ett nytt nummer som du ringer 
för att få korrekt information vid allvarliga 
olyckor och kriser i samhället. Tjänsten 
kommer från SOS Alarm och du kan ringa 
dygnet runt. Om det är omedelbar fara för 
någons liv så är det fortfarande
112 som gäller.

Mer information: www.sosalarm.se/11313

Följ medarbetare 
Halland på Twitter! 
Hylte kommun har tillsam-
mans med Halmstads och 
Varbergs kommuner och Region 
Halland startat ett gemensamt Twitter-
konto. Detta är ett stafettkonto där du 
varje vecka får följa medarbetare från 
de olika arbetsplatserna. De berättar 
om sina jobb och vardagen. 

Följ @medarbetarehlnd för att lära mer 
om vad man kan jobba med i kommun 
och landsting.

Boost Hylte
För att främja hälsan behövs insatser på bred front. I januari 2014 startade 
projekt Boost Hylte för att ge unga vuxna möjligheten att utvecklas, in-
spireras och se möjligheterna på hemmaplan. Pojektet som finansieras av 
Hylte kommun, Region Halland och 
Leader Halland.

Projektet vänder sig till alla unga 
vuxna i Hylte kommun, födda 
1984-1996. Med föreläsningar, 
workshops, studiebesök på företag 
och i föreningslivet erbjuder man 
ett smörgåsbord av aktiviteter där 
deltagarna väljer de delar som in-
spirerar just dem.

Mer information: boosthylte.se | facebook.com/boosthylte

Timbanken - rådgivning för företagare
Timbanken är Region Hallands och de halländska kommunernas nya affärsutvecklar-
stöd. Det är till för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta eget.

Timbanken är laddad med kompetens och ett antal timmar fri rådgivning för dig som 
är företagare. Du kan få rådgivning inom följande områden: Affärsidé och affärsplan, 
Produkter och tjänster, Marknad och Sälj, Ledning och Organisation, Ekonomi och  
Juridik.

Besök timbanken.se för mer information och för att ta del av stödet.

Aktuellt i Hylte

Premiärkvällen på Forum, januari 2014
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Värdighetsgarantier
Omsorgsnämnden i Hylte kommun har utformat 
värdighetsgarantier för nämndens samtliga verk-
samheter. Värdighetsgarantierna utgår ifrån den 
nationella värdegrunden inom omsorgsarbete och 
vilar på en god människosyn och ett etiskt förhåll-
ningssätt. Du hittar kommunens värdighetsgaran-
tier på hylte.se, i kommunhusets reception och på 
de särskilda boendena i kommunen.

Val 2014
Under 2014 genomförs två val i Sverige. Sön-
dagen den 25 maj är det val till EU-parlamen-
tet och söndagen den 14 september är det 
val till riksdag, region-/landstingsfullmäktige 
och kommunfullmäktige. Glöm inte att göra 
din röst hörd. Gå och rösta!

Mer information om valen 2014 hittar du på 
valmyndigheten.se.

VAL2014!

Badplatser har handikappanpassats
Flera badplatser i Hylte kommun har under året handi-
kappanpassats. Detta innebär att det finns en ramp med 
räcken ner till vattnet och att badplatserna är anpassade 
enligt reglerna för handikappanpassning av badplats. De 
badplatser som hittills är anpassade är Torups badplats, Ibro 
badplats och Skärshults badplats. 

Hälsofrämjande och förebyggande samtal
Under 2014 kommer alla som fyller 79 år erbjudas ett kostnadsfritt häl-
sofrämjande och förbyggande hembesök från Hylte kommun. Hem-
besöket görs av sjuksköterska och/eller arbetsterapeut. Vi kommer 
att skicka ett brev och ringa cirka en vecka innan hembesöket. Besö-
ket av oss är frivilligt och vi har tystnadsplikt. Samtalet sker utifrån 
ett frågeformulär och handlar om vardagslivet, hälsan, säkerhet i 
hemmet.

Hälsofrämjande och förebyggande samtal till alla som fyller 79 år 
2014 är ett samarbete med Region Halland och Hallands kommuner.

Mer information hittar du på regionhalland.se/annasochlarshalsa

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.

hylte.se/ledigajobb

Aktuellt i Hylte
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Sveriges viktigaste jobb

 

Vad kan man 
jobba med i en 
kommun?
5 av hylte kommuns med-
arbetare berättar vad de 
jobbar med.

Hylte kommun som arbetsgivare

- finns i kommun och landsting
Under de närmsta åren behöver Hylte kommun, precis som 
alla Sveriges kommuner och landsting, anställa många nya 
medarbetare på grund av pensionsavgångar. Det är en tuff 
utmaning som vi står inför. 

Därför har Sveriges kommuner och landsting, SKL, dragit 
igång en kampanj för att stärka sektorns image. Satsningen 
berättar bland annat om alla de viktiga och inspirerande 
yrken som finns i välfärden. Medarbetare som jobbar i den 
offentliga sektorn ska känna stolthet över att vara i sam-
hällets tjänst, för våra medborgares bästa. Samtidigt skapas 
ett intresse för jobben som finns idag bland potentiella nya 
medarbetare, så att de vill jobba i offentlig sektor. För vi 
erbjuder ju Sveriges viktigaste jobb!

Jobba hos oss
I Hylte kommun arbetar över 900 personer och varje med-

arbetare har en betydelsefull roll i organisationen. Tillsam-
mans ansvarar vi för viktiga frågor så som människors eko-
nomiska och sociala trygghet, vård och omsorg samt bästa 
möjliga uppväxtvillkor.

Hos oss hittar du Sveriges viktigaste jobb. Jobb som ger dig 
möjligheter att utvecklas.

Välkommen att söka jobb i Hylte kommun!
hylte.se/ledigajobb

Brandman, rektor, undersköterska, kock, lärare, anhörigkonsulent, omsorgschef, informatör, receptionist, 
assistent, turistkoordinator, hälsoutvecklare, sjuksköterska, boendestödjare..... Det finns över 130 yrkestit-
lar i vår kommun. På nästa sida kan du läsa om fem av våra medarbetare som berättar vad de jobbar med.

Under kommande år väntas en hel del pensionsavgångar inom of-
fentlig sektor. Yrken som kommer att beröras i Hylte kommun är 
undersköterskor, sjuksköterskor, förskollärare, vårdare, städare, 
kock/kokerskor, rektorer, olika typer av administrativa tjänster, 
fritidspedagoger och enhetschefer. Detta är inom en fem-års pe-
riod.

Locka till intresse
För att skapa intresse och få fler att upptäcka jobben inom offent-
lig sektor och även stanna kvar, så är Hylte kommun med i några 
olika samarbeten i länet. Trainee Halland, Morgondagens ledare 
och Vård och omsorgscollege.

Trainee Halland
Trainee Halland är ett samverkansprojekt mellan Hylte kommun, 
Halmstads kommun, Varbergs kommun och Falkenbergs kommun 
samt Region Halland. Tanken är att förbereda och utveckla trai-
neer för framtida yrkesroller som specialister eller ledare. Detta är 

också ett sätt att väcka ett intresse hos unga akademiker för den 
offentliga sektorn.

Morgondagens ledare
Morgondagens ledare är också ett samverkansprojekt i Halland 
för att identifiera och utveckla nya ledare. För att kunna söka till 
morgondagens ledare ska man vara tillsvidareanställd i kommu-
nen, vilja bli chef och bedömas ha potential. Du ska också ha en 
högskoleexamen i bagaget.  

Vård och omsorgscollege
En bransch som vi vet kommer vara svår att rekrytera till är om-
sorgen. Därför har man nu i regionen blivit ett certifierat Vård 
och omsorgscollege (VO-College). VO-College är ingen skola i sig 
utan ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare 
som tillsammans arbetar för att öka intresset för utbildningar och 
yrken inom vård och omsorg. I Hylte kan du studera vård och om-
sorg via Hyltebygdens lärcentrum och på Traineegymnasiet.

Förmåner för dig som jobbar i Hylte kommun

Som anställd i Hylte kommun får du tillgång till flera 
olika förmåner. Till exempel finns det möjlighet att leasa 
en personalbil. Du kan köpa privat hälso- och sjukvård 
via bruttolöneavdrag. Du har också tillgång till en hel 
del olika rabatter och kan till exempel köpa en el-cykel 
billigare.

Om ”Sveriges viktigaste jobb”
”Sveriges viktigaste jobb” är en kampanj som Sveriges kom-
muner och landsting, SKL, har startat för att stärka offentlig 
sektors image. Det är ett sätt att visa viktiga och inspirerande 
yrken som finns i välfärden.
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- finns i kommun och landsting

Förskollärare

Namn: Ermina Huseljic
Ålder: 38 år
Personliga egenskaper: Omtämksam, 
engagerad, driven, idérik.
Anställd sedan: 2008
Titel: Enhetschef för gruppbostäder och 
korttidsverksamhet enligt LSS
Vilken utbildning har du? Kandidatexamen 
i Socialt utvecklingsarbete och Sociologi
Hur ser en vanlig dag ut på jobbet? Det är väldigt varierande och det blir 
aldrig som man har tänkt sig. Det kan vara allt från samtal med personal, 
brukare till samverkan, ekonomi, schemaläggning, planering med mera. Må-
let är att varje dag ska bli bättre än gårdagen.
Vilka fördelar ser du med ditt jobb? Att kunna vara en del av något stort  
med möjlighet att påverka och utveckla verksamheter så att våra brukare får 
ett mer värdefullt och innehållsrikt liv. Det känns oerhört givande att veta att 
det arbete jag gör bidrar till att människor får en bättre vardag. Även mina 
fantastiska medarbetare som är väldigt engagerade i sitt jobb och som gör 
att mitt arbete känns lättare. Trevliga och stödjande kollegor är guld värda 
också.
Hur är det att jobba i Hylte kommun? Det är en bra genomtänkt organi-
sation med korta beslutsvägar och stor påverkansmöjlighet. Bra bemötande 
som genomsyrar hela organisationen! Namn: Linda Lönn

Ålder: 33 år
Personliga egenskaper: Positiv, ärlig, 
spontan
Anställd sedan: 2011
Titel: Leg. förskollärare
Vilken utbildning har du? Förskollärare
Hur ser en vanlig dag ut på jobbet? Det är olika vilken tid jag börjar, men 
öppnar jag verksamheten startar jag min arbetsdag kl 05:45, tar emot barn och 
ordnar med frukosten. Vi serverar frukost 07:30. Efter frukost är barnen första 
stunden fria att göra vad de vill. Ena dagen kanske jag är kung i en lek eller 
krokodil för att andra dagen kanske pyssla eller sy med några vi kan ha ett litet 
miniprojekt i form av att bygga ett hav med fiskar i eller så är jag vid sidan om 
för att se vad barnen gör, pratar om och intresserar sig för. Det är spännande att 
fånga upp barnens intressen. Vi arbetar sedan i temagrupper, läser, äter frukt, 
kanske är ute en stund och äter sedan lunch i skolans matsal. Eftermiddagen 
spenderar vi tillsammans med övriga avdelningar på förskolan och försöker ha 
lite vila efter maten. Återigen handlar det om att fånga upp vad barnen har för 
intressen och behov. Jag hinner självklart med rast också och vissa dagar har vi i 
personalen planering och hjälps då åt att ta hand om varandras barn.
Vilka fördelar ser du med ditt jobb? En dag är inte den andre lik och det blir 
faktiskt ärligt talat aldrig tråkigt. Jag får så mycket tillbaka varje dag av både 
barn, kollegor och föräldrar och det peppar mig att varje dag att ta nya tag. Det 
är också härligt att jag har getts möjlighet till kompetensutveckling i mitt yrke 
och har fått gå utbildning till mentor och har sedan snart ett år tillbaka varit 
mentor för en nyutbildad förskollärare. Det ger mig mycket och ger nya ögon 
både på mig själv och verksamheten.
Hur är det att jobba i Hylte kommun? Jag ser att kommunen är mån om 
att utveckla just den verksamhet jag arbetar i och ingår därför i ett nätverk av 
förskollärare från olika förskolor. Det tycker jag är mycket bra! Jag är även en 
av de anställda som genom personalförmånen tagit en leasingbil som dras på 
bruttolöneavdraget och jag tycker att kommunen gör bra i att erbjuda även t.ex 
provrörsbefruktning eller ögonoperation genom bruttolöneavdraget och även 
andra förmåner som anställd. Jag har för övrigt härliga kollegor och en bra chef! 
 

Enhetschef LSS

Handledare
Namn: Mikael Winge
Ålder: 35 år
Personliga egenskaper: Lugn, strukturerad, 
utåtriktad.
Anställd sedan: 2001
Titel: Handledare arbetsmarknadsåtgärder
Vilken utbildning har du? Mediegymnasiet 
med  inriktning på information och reklam. Och ett antal högskolekurser 
inom olika områden. 
Hur ser en vanlig dag ut på jobbet?
Det finns nästan  inga ”vanliga” dagar. Ingen dag är den andra lik. Vi 
arbetar med allt ifrån större arrangemang, mässor och tillställningar till 
möbelhämtningar, cykelrenoveringar och att sköta kommunens interna 
postgång. 

Mitt i allt det här har vi det övergripande målet att slussa våra deltagare 
från arbetslöshet till sysselsättning. Fullt upp med andra ord.
Vilka fördelar ser du med ditt jobb? Variationen och alla nya utmaning-
ar man ständigt ställs inför. Att träffa mycket människor är också väldigt 
stimulerande.
Hur är det att jobba i Hylte kommun? På ett par sätt kan det vara lite 
speciellt, dels med tanke på att vi är en politikerstyrd organisation. Besluts-
vägarna är annorlunda och kanske tar lite längre än i den privata sektorn 
och dels för att vi har 10 000 ”uppdragsgivare” runt om i kommunen som 
vi finns till för. Det är en trygghet att ha en så stor arbetsgivare som kom-
munen. Man känner även stolthet för att man kan vara med och göra en 
skillnad för människor i samhället.

Namn: Rickard Linder
Ålder: 33 år
Personliga egenskaper: Lugn, noggrann, 
tolerant, tålmodig, optimistisk
Anställd sedan: 2012
Titel: GIS-ingenjör
Vilken utbildning har du? Magisterexamen i 
molekylär bioteknik, därefter en YH-examen som 
avancerad användare av GIS.
Hur ser en vanlig dag ut på jobbet? Det kan variera väldigt mycket från dag 
till dag, ibland jobbar jag med något större kartprojekt, ibland ringer någon och 
vill ha en viss karta, ibland är det någon databas som behöver uppdateras, ibland 
håller jag på med koden som styr vår webbkarta. Det händer också att något 
karttjänst krånglar och då gäller det så klart att få den att fungera igen. Sedan 
är jag också webbredaktör för Samhällsbyggnadskontoret så jag pysslar en hel 
del med vår webbplats också.
Vilka fördelar ser du med ditt jobb? Det är verkligen toppen att jobba med 
någonting som man verkligen är intresserad av! Det är också ett mycket själv-
ständigt jobb där jag har stort utrymme att själv planera min arbetsdag och 
bestämma vad som ska göras när. 
Hur är det att jobba i Hylte kommun? Det känns riktigt bra för mig! En fördel 
med att jobba i en liten kommun är att ens arbetsuppgifter blir mycket varierade 
och man får hålla på med många olika saker. Jag trivs också väl tillsammans med 
mina arbetskamrater här och det betyder så klart mycket det också!

GIS- ingenjör

”Vi har 10 000 
uppdragsgivare runt 
om i kommunen som 
vi finns till för.”

Namn: Jessica Andersson
Ålder: 39 år
Personliga egenskaper: Envis målmedveten, 
pratglad snäll, påhittig och omtänksam
Anställd sedan: 2011, började som vikarie i 
kommunen 2009.
Titel: Undersköterska
Utbildning: Gymnasial omvårdnadsutbildning
Hur ser en vanlig dag ut på jobbet? För det mesta ser alla dagar 
ganska lika ut. Vi utför omvårdnadsarbete och hjälper våra boende med 
det de inte klarar själva. 
Vilka fördelar ser du med ditt jobb? Jag vill hjälpa andra, få dem att 
må bra. Kan jag göra dagen bättre för någon vet jag att jag gjort något 
bra. Man möter dessutom mycket människor.
Hur är det att att jobba i Hylte kommun? Jag trivs bra, jag hoppas 
någon gång jag har chansen att få jobba med aktivering, då detta står 
mig varmt om hjärtat. Kommunen har ju många arbetsplatser, jag vill 
gärna utvecklas och är inte rädd att prova på något nytt. 

Undersköterska

- Mikael Winge, Handledare
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Välkommen till Torup!

Detaljplanen för Torup är något 
som varit på gång under många 
år, men aldrig riktigt blivit av. Un-
der 2013 meddelade Trafikverket 
att de ville sälja en del mark och 
även de gamla stationshusen runt 
om i landet. Detta var ett gyllene 
tillfälle för kommunen att köpa 
marken och göra slag i saken.

- Det är en chans för kommunen att göra 
om Torups centrum till ett mer attraktivt 
centrum, säger Cecilia Emanuelsson, pla-
narkitekt på Hylte kommun.

Förhoppningen är att busstationen kan 
göras om till ett torg med en naturlig 
mötesplats i samhället. Även andra sidan 
av järnvägen vid Brännöbagaren är mark 
som kan göras om till hälften park och 
andra halvan kan bli naturmark. Även 
en del parkeringsplatser är medräknade 
i planen.

Läget
Torup är en av de större orterna i kom-
munen med ett mycket bra läge. Det 
finns möjligheter att pendla med tåg till 
Halmstad och inåt landet. Det finns ock-
så bra bussförbindelser till Hyltebruk till 
exempel med Nissastigen alldeles intill.

- Torup har en lång historia av att vara 
just den här knutpunkten som jag tror är 
väldigt viktig att bevara.

Samråd
För att alla ska få möjlighet att tycka till 
kommer kommunen att bjuda in till Sam-
råd i Torup. Det innebär att man får titta 
på planen och komma med synpunkter. 

- I första hand är det de direkt berörda 
sakägarna som ska komma med syn-
punkter, men alla får tycka till, säger Ce-
cilia Emanuelsson.
Samrådet kommer att hållas under våren 
2014.

Tidsplan
Enligt planen ska arbetet vara färdigt un-
der andra kvartalet 2015.

- Men det är svårt att garantera att det är 
färdigt då, det alltid kan dyka upp oför-
utsedda händelser som kan göra att det 
drar ut på tiden.

Cecilia Emanuelsson, planarkitekt

I Torup händer det mycket just nu! Under våren är det 
dags för samråd kring den nya detaljplanen för Torups 
centrum. Ett nytt bibliotek blir klart under hösten, pre-
cis som den nya förskolan. På detta uppslag fokuserar 
vi på pärlan mellan Sjögårdssjön och Prästasjön - Torup.
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Marja Kulju utanför bygget i Torup, januari 2014.

Cecilia Emanuelsson, planarkitekt

Snart kommer det finnas en gemen-
sam förskola för alla förskolebarn 
i Torup. En verksamhet som nu är 
utspridd över byn. Enligt planen 
ska förskolan vara klar under hös-
ten 2014.

Annica Hörbergh är förskolechef för To-
rups förskola och rektor på Torups skola. 
Hon är väldigt förväntansfull inför den nya 
förskolan.

- När jag började här för två år och ett halvt 
år sedan så fick jag under andra dagen i 
uppdrag att stänga avdelningen Bjälkagår-
den.

Avdelningen hade drabbats av fuktskador 
som behövde åtgärdas. Att stänga en avdel-
ning var ett utmanande förstauppdrag som 
löste sig bra till slut. 

- Vi fick flytta om lite, men allt går lätt 
när man har medarbetare som är lösnings-
fokuserade.

När verksamheten hade flyttat ut besluta-
des det att det skulle byggas en ny förskola 
där alla avdelningar skulle få plats. I de nya 
lokalerna kommer det att finnas utrymme 
för 100 barn och fyra olika avdelningar. I 
dagsläget finns det 68 barn sammanlagt på 
de fyra avdelningarna i Torup.

- Vi hoppas på att det är många barn som 
vill komma hit, det kan till exempel vara så 
att det inte finns plats på andra orter i kom-
munen, då kan vi stötta upp.

Nära biblioteket
En stor vinst med den nya byggnaden är 
att man samlokaliserar förskolan med or-
tens bibliotek. Skolan kommer också att få 
tillgång till biblioteket och dra nytta av allt 
som biblioteket har att erbjuda.

Tidsplan
Planen är att den nya förskolan ska stå klar 
under hösten 2014. Nu är man i full gång 
med att organisera verksamheten inför hös-
ten.

- Det är verkligen jätteroligt att få vara med 
i detta arbete. Alla medarbetare är entusias-
tiska och det är en god stämning.

En ny förskola tar form i Torup

Annica Hörbergh, rektor tillika förskollechef

Ett nytt bibliotek kommer att stå 
klart i september i Torup. Det är en 
av delarna i satsningen på Torups 
samhälle.

Det nya biblioteket i Torup kommer att 
ligga mellan kyrkan och skolan. I samma 
byggnad som den nybyggda förskolan.

- Biblioteket kommer att bli mindre än vad 
det är nu, berättar Marja Kulju bibliote-
karie i Torup. Vi får planera med smarta 
möbler och rensa ut en del gammalt. Det är 
ju onödigt att flytta med en del böcker som 

inte blivit utlånade på flera år.

Ny lokal
2013 beslutades det att det behövdes ett 
nytt bibliotek i Torup. De gamla lokalerna 
höll inte måttet och det fanns önskemål om 
att lägga biblioteket närmre skolan. Det var 
dags för ett lyft och under hösten 2013 på-
börjades arbetet.

Utbud
Biblioteket kommer att ha samma utbud 
som tidigare. 
- Allt finns kanske inte på plats i Torup men 
då kan det alltid skickas från något av kom-

munens övriga bibliotek, berättar Marja 
Kulju.

Tidsplan
Biblioteket kommer att stå klart i 
september.

- Vi kommer att ha samma öppettider som 
vi haft tidigare och det kommer inte att bli 
några större förändringar för dig som be-
sökare, förutom den nya fina lokalen säger 
Marja Kulju.

Nytt bibliotek
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Anhörigstödet i Hylte växer
Två tredjedelar av all vård och omsorg ges i hemmet av an-
höriga, ett arbete som kan vara omfattande och som ofta 
sker i det tysta. Det är många som sliter hårt. Men det finns 
stöd att få. 

Före 2009 stod det i lagtexten att varje kommun ”bör” er-
bjuda stöd till anhöriga. När lagen ändrades så ändrade man 
det till att kommunen ”ska” erbjuda stöd till de som vårdar 
en närstående.

- Det är en stor grupp människor som vårdar sina närståen-
de, berättar Tony Jakobsson anhörigkonsulent i Hylte kom-
mun. En stor grupp som vårdas är dementa där den anhörige 
sköter allt. Ibland har man ingen hjälp, inte ens ett larm. 
Men det finns hjälp att få.

Stöd i olika former
Det finns olika typer av stöd att få: det kan handla om utbild-
ning i olika sjukdomar, praktisk hjälp med kanske en ramp 
eller en rullstol, anhörigavlösning eller kanske bara ett stöt-
tande telefonsamtal. Må bra aktiviteter till exempel samtals-
grupper, fotvård, massage med mera

- Allt stöd grundar sig i att den anhörige som stöttar sin när-
stående ska klara av vardagen lättare.

Anhörigavlösning
Ibland behöver man tid för sig själv också. Då kan man få 
anhörigavlösning. I Hylte kommun kan man bli beviljad upp 
till 20 timmar avlösning i månaden. 

- Vi har det bra här, menar Tony Jakobsson. I många kom-
muner har man inte kommit så här långt och har långt under 
20 timmar.
- Vi har inte heller kravet att man måste bo ihop med den 
man vårdar.

Det kan vara så att man som anhörig går till sin närstående 
varje dag och hjälper till med olika saker. Det kan bli jobbigt 
i längden om man aldrig får någon avlastning. Då kan man 
få avlösning en dag i veckan för att hinna med sig själv också.   

Utveckling
Anhörigstödet i Hylte kommun är väl utvecklat för äldre. Nu 
håller man på och utvecklar anhörigstödet så det blir lika bra 
för alla som behöver stöd till exempel psykiatrin och LSS.

- Till exempel kan man behöva stöd om man är ett barn som 
har en förälder med en psykisk sjukdom eller ett missbruk, 
berättar Tony Jakobsson. 

Han berättar också att de barnen är svåra att nå, men att 
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Vill du göra något viktigt? 
Bli god man!

Har du allmänna kunskaper i vardagsekono-
mi? Har du lätt för att engagera dig i männ-
iskor och beredd att alltid ta beslut som ver-
kar för personens bästa?

Då har vi uppdraget för dig. Som god man 
eller förvaltare i Halmstad, Hylte eller La-
holm, hjälper du en annan människa, barn el-
ler vuxen, att bevaka sin rätt i samhället. Det 
kan exempelvis handla om att sköta en vuxen 
persons ekonomi eller att bistå ett barn som 
kommit ensamt till Sverige i kontakten med 
migrationsverket och skolan. 

För din insats får du ett arvode. Låter det 
intressant? Ring och anmäl ditt intresse till 
överförmyndarkansliet i Halmstad, telefon: 
035-13 73 01 eller fyll i en blankett som du 
hittar på halmstad.se/godman Vi förmedlar 
gärna kontakten till några av våra gode män 
som kan berätta mer!

Vi är gode män, vi berättar gärna om uppdraget!

Hylte | Halmstad | Laholm

man inom kommunens berörda verksamheter, psykiatrin 
och närsjukvården bygger upp ett nätverk för att underlätta 
arbetet.

- Det är lättare när det är äldre personer att se vad som 
behövs. Då kanske man kan avlasta med hjälp av ett hjälp-
medel. Med yngre personer kan det vara svårare. Kanske 
behövs det helt andra saker för att må bättre och få rätt 
stöd. Olika saker som förgyller och som gör att man klarar 
av vardagen lättare.

Stödplan
Ofta upprättas en stödplan när man som anhörig kontaktar 
anhörigkonsulenten. I stödplanen gör man en planering för 
hur stödet ska se ut och vilka behov som finns. Behoven ser 
väldigt olika ut.

- Det finns lika många behov som det finns stödplaner, me-
nar Tony Jakobsson. Det är ett individuellt anpassat stöd 
för personen som efterfrågar det.

Ta del av stödet
För att ta del av anhörigstödet behövs inga biståndsbeslut. 
Du som är anhörig och vårdar en närstående är välkommen 
att kontakta anhörigkonsulent Tony Jakobsson för mer in-
formation. Du hittar kontaktuppgifter i rutan ovanför.

Anhörigstöd i Hylte kommun

Lagtexten i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen 
lyder enligt följande:

10 § Socialnämnden ska erbjuda stöd för att 
underlätta för de personer som vårdar en närstå-
ende som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 
stödjer en närstående som har funktionshinder. 
Lag (2009:549).

Begrepp
Anhörigstöd: Olika insatser som primärt syftar 
till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta den 
anhöriges situation. 
 
Närstående: Den person som tar emot omsorg, 
vård eller stöd. 
 
Anhörig: Den person som ger insatser. 

Kontakt
Anhörigkonsulent 
Tony Jakobsson
tony.jakobsson@hylte.se
Telefon kommunens växel: 
0345-180 00
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Är du mellan 0-100 år? Vill du ha en positiv fri-
tid som får dig att må bra? Välkommen till Örna-
hallens Hälsocenter, en mötesplats där du och ditt 
välmående är i fokus.

Simning, gruppträning, gym, kostrådgivning och hälsofräm-
jande företagspaket. Utbudet på Örnahallens Hälsocenter 
utvecklas varje år. När denna tidning går i tryck börjar dess-
utom den årslånga renoveringen av simhall och reception bli 
klar. Josef Önnhed, tillförordnad fritids- och folkhälsochef, 
ser framemot att driva verksamheten i fräscha, ändamålsen-
liga lokaler. Hela simhallen renoveras. 

Utöver ny bassäng, reception, entré och café byggs även ett 
lekland för barn. Under året kommer man även att öppna 
ett webbaserat bokningssystem där besökarna kan anmäla sig 
för exempelvis gruppträningspass och simskola. 

- Vi försöker hela tiden att förbättra vår service, att förenkla 
för våra kunder. Utöver bokningssystemet kommer vi un-
der året även att utöka öppettiderna på helgen och hålla fler 
simskolor på eftermiddagarna.

Josef Önnhed tipsar om att det är enkelt att hålla sig upp-
daterad om allt kul som händer på hälsocentret via deras 
facebook eller webbplats. Han hälsar också alla kunder väl-
komna att hälsa på eller ringa om de har frågor eller vill ha 
råd och tips om kost och träning.
- Så länge renoveringen pågår har vi även 20 procent rabatt 
på alla träningskort. Välkomna!

Välkommen till Örnahallens Hälsocenter

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

Renoveringen av Örnahallens Hälsocenter, Januari 2014
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Tema
  Näringslivet i Hylte

CONNECT Väst Halland

FÖRETAGS
ACCELERATORN

SPRÅNGBRÄDAN

www.connectvast.se

	  

 

 
 
 
Vi söker dig som vill utvecklas i ett kvalificerat styrelseordförandenätverk 
 

 
 
Styrelseordförandenätverket vänder sig till dig som har erfarenhet av styrelsearbete och vill 
fortsätta utveckla din styrelsekompetens. Nätverket har som målsättning att vässa dig i 
rollen som styrelseordförande och på så sätt skapa framgångsrika verksamheter och påvisa 
effekten av ett bra styrelsearbete i regionen. Med din erfarenhet från näringslivet och din 
drivkraft att utveckla kan du göra stor skillnad i regionens tillväxtföretag. 
 
I nätverket får du stimulerande möjligheter att bidra med dina kunskaper och 
erfarenheter, dela dem med andra och dela på andras erfarenheter. Du får också möjligheter 
att knyta nya affärskontakter. Du skapar dig ett starkt nätverk som bygger på personliga 
relationer och kompetens. Syftet med nätverket är att du: 
 

¥ Blir skickligare i rollen som styrelseordförande 
¥ Får ta del av andras erfarenheter 
¥ Får pröva dina egna kunskaper och färdigheter 
¥ Får ett kvalificerat nätverk kring styrelserelaterade frågor 

 
Så här fungerar nätverket 
Nätverket har träffats under ett år och söker nu nya medlemmar för säsong 2. Gruppen 
består idag av 8 medlemmar som nu söker 5-10 nya medlemmar.  
Nätverket träffas 4-6 gånger/år. Vid mötena varvas aktuella case från dina 
styrelseuppdrag med tematräffar, gästföreläsare och debatter. Ämnen som 
kan tas upp är till exempel affärsutveckling, strategiarbete, samspelet med VD, att 
leda röda bolag, ägarfrågor, livet i styrelserummet och samarbetsbekymmer. 
 
Gruppen leds av medlemmarna genom ett ambulerande ordförandeskap där två personer 
förbereder kommande möten. Deltagande i Styrelseordförandenätverket kostar 3 000 SEK 
exkl moms. I priset ingår lokal och lättare förtäring på samtliga träffar. 
 
Profil på deltagarna 
Vi söker dig som på ett professionellt sätt vill kunna utvecklas som styrelseordförande. Vi vill 
att du idag innehar rollen som styrelseordförande i ett tillväxtföretag, en verksamhet eller en 
mer omfattande organisation. För att du ska få ett substantiellt utbyte av ditt deltagande tror 
vi att du dessutom sitter i en företagsledning, är VD, ägare eller styrelseledamot i ett 
tillväxtföretag eller arbetar i andra styrelser. 
 

forts. nästa sida 

Det går bra för näringslivet i Hylte. Det byggs nytt och har 
satsats trots lågkonjunktur.

- Man har rustat sig för den kommande högkonjunkturen 
berättar Linda Wennerholm. Det är ganska generellt att 
man har mycket att göra nu och det är jätteroligt!

Utmärkelser
En hel del företag har också tilldelats olika utmärkelser un-
der 2013. Bäckhästen har vunnit silver i svenskt mathant-
verk. Tiraholm har uppmärksammats för sin mat i TV4:s 
”Sveriges skönaste gårdar”. Butik Palettis ägare med säte 
i Unnaryd har utsetts till årets kvinnliga ambassadörer av 
Näringsdepartementet och Tillväxtverket. Priset till Årets 
Nybyggare delades ut till Bob Looijen och Anne van Hir-
tum som driver Proträd i Landeryd.

- När President Barack Obama besökte Sverige var det en 
produkt från Unnaryd Modell som stod i centrum, berät-
tar Linda Wennerholm.

Det finns många exempel på framgångsrika företag som 
utmärker sig både nationellt och internationellt i Hylte.

- Företagarna är väldigt modiga här, berättar Linda Wen-
nerholm. De samarbetar och hjälper varandra. Det finns 
ett stort samhällsengagemang och alla drar sitt strå till 
stacken.

Sommarlovsentreprenörer
I Hylte kan man även vara sommarlovsentreprenör om 
man är mellan 14 och 20 år. Då driver man sitt eget före-
tag som sommarjobb.

- Vi kör detta även 2014 i samarbete med flera kommuner 
i Halland. Då får man ett större nätverk än om vi bara job-
bar tillsammans här i Hylte, menar Linda Wennerholm.

Företagshotell
Sedan AJ:s lokaler står tomma erbjuds nu företag att hyra 
in sig. AJ:s företagshotell erbjuder allt från ett litet kontor 
till större lagerlokal. 

- Flera företag har redan hittat dit och ännu fler är på väg 
in berättar Linda Wennerholm. Denna möjligheten öppnar 
vägen för fler entreprenörer och växande företag i Hylte.

Vilken hjälp finns att få?
För att stötta näringslivet har kommunen olika sätt att ge 
råd och stöd. Till exempel arrangeras frukostmöten och 
Näringslivscafé en gång i månaden. Det finns även stöd 
och rådgivning via Connect Väst, Nyföretagarcentrum, 
Almi och Timbanken. Kommunen har även en företagslots 
för att nå rätt kontaktpersoner inom kommunen. Besök 
hylte.se/foretag för mer information.

Näringslivet i Hylte går alldeles lysande berät-
tar kommunens näringslivsutvecklare Linda 
Wennerholm. Många företag nyanställer, 
bygger ut och utvecklar sina metoder. Under 
följande sidor fokuserar vi på näringslivet i 
kommunen. Häng med!

Har du en idé du tror du 
skulle kunna sälja?
Ska du starta företag?
Har du ett företag du vill 
utveckla?
Almi Företagspartner kan 
hjälpa dig!

www.almi.se

Ta steget 
till eget, och 
få en kalas-
start!
www.nyforetagarcentrum.se

Välkommen!

Tema
 Näringslivet i Hylte
Fortsättning nästa sida
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- Då började vi med en traktorgrävare och vi körde för Televerket 
berättar Martin Ivarsson som driver företaget tillsammans med sin 
fru Lena Ivarsson.

- Han är maskinist och jag är kontorist säger Lena Ivarsson skämt-
samt.
I början var det tufft med dåligt betalt och få jobb.
- Vi var tvungna att gå ut och saluföra oss, berättar Martin Ivars-
son. 

Men jobben blev fler hos Televerket och under åtta år jobbade fö-
retaget enbart mot dem med en maskin. Men 1995 anställdes den 
första personalen och sen har det rullat på.
- Vi strävar efter att växa men inte fortare än vi klarar av och har 
arbete till.

En lastbil och flera grävmaskiner 
Martins Gräv AB är ett entreprenadföretag med grävmaskiner 
och lastbil. Företaget jobbar med olika typer av markarbeten, allt 
från enskilda avlopp, dräneringar, vägar till el-linjer. De har även 
lastbil för grusleveranser till sig själva i första hand och lift för el-
ledningar.

- Vi försöker bli heltäckande för att hålla oss i arbete och följa med 
utvecklingen och vad som efterfrågas, berättar Martin Ivarsson.

Det byggs nytt
Under några års tid har företaget hyrt in sig i lokaler på Svarvare-

gatan, lokaler som företaget nu vuxit ur. Därför väljer de att bygga 
nytt på Södra industrigatan. Lokalerna ska inrymma garage, kon-
tor, verkstad och tvätthall för bussar och lastbilar.

- I första hand handlar det om att täcka vårt eget behov, men tvätt-
hallen ska vara öppen för andra också, säger Martin Ivarsson. Det 
bästa är om vi kan ha något system så att man kan ha självbetjä-
ning dygnet runt. 
Under nästa år planerar man också att öppna utetvättar för per-
sonbilar. Men det är fortfarande i planeringsstadiet. 

Satsa
Familjen Ivarsson är inte rädda för att satsa på företaget, tvärt om.
Martin tycker att man inte ska vara för feg. 

- Man får satsa för att kunna hänga med i utvecklingen. Sen hand-
lar det också om hur mycket ork man har att utvidga. Så att man 
inte gör för mycket.
- Vi tror på Hylte, flikar Lena Ivarsson in. Annars hade vi aldrig 
satsat. Det är roligt att vi har så många livskraftiga företag i byg-
den.

Martin Ivarsson berättar att man har en stor framtidstro och att 
det märks på många företag runtomkring som också expanderar. 
- Ja man tror på framtiden, och man får inte vara rädd för att göra 
fel, säger han. Då kommer vi ingenstans.

Martins Gräv AB bygger nytt 
Martins Gräv AB jobbar med enskilda avlopp, dräneringar, rivning,  
dikningsjobb och ibland en och annan pool. Företaget gräver det som 
behövs och har växt stadigt sedan starten -87.

Martin Ivarsson, Martins Gräv AB
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Välkommen till 
Tiraholms Fisk!

Tiraholms fisk ligger vackert på en halvö i västra Bolmen. Ett fa-
miljeföretag som bedriver yrkesfiske och fiskodling. Fisken säljs 
sedan i butiken på gården eller tillagas i restaurangen. 
- När fisken lämnar gården ska den hamna i händerna på en kund 
berättar Vicky Ekwall, delägare.
Det är inga mellanhänder och inga återförsäljare. Vill man köpa 
fisken eller äta den så göra man det på plats i Tiraholm. Allt för 
att säkerställa kvalitén och matupplevelsen.

Vad kunden vill ha
Företaget utgår mycket från vilken efterfrågan som finns. Det är 
viktigt att erbjuda kunden det som kunden vill ha.
- Saker och ting har löpt på under åren av sig självt. Folk ville 
köpa vår fisk, då byggde vi en affär. Sen tyckte någon besökare att 
det var konstigt att man inte kunde få äta fisken här, då byggde vi 
en restaurang, berätta Vicky Ekwall.
- Sen märkte vi att alla inte vill äta utan bara ta något enkelt. Då 
öppnade vi ett glasscafé för badgästerna så att man ska kunna gå 
in och ta en glass på sommaren, tillägger Nisse Ekwall, delägare. 
Det är du som kund som bestämmer vad du vill ha.

Säsongsbundet
Restaurangen är säsongsbunden. Det innebär också att det är sto-
ra förändringar i personal under året. 
- Vi är fem som jobbar heltid året runt. Men på sommaren är vi ca 
30 personer som jobbar här berättar Vicky Ekwall.
Förhoppningen är att gården stannar kvar i familjen och att nästa 
generation tar vid när det är dags.

Setts på TV
Under januari 2014 var Tiraholms fisk med i TV programmet 
”Sveriges skönaste gårdar” i TV4. Något som de är mycket glada 
för.
- Det var en helt ny grej för oss och jätteroligt att man lyfter fram 
mat från olika landskap, berättar Vicky Ekwall. Vi vann inte, men 
många människor såg det på TV och det har varit en fantastisk 
marknadsföring för oss.
- Vi har ju något unikt här. Med vårt fantastiska läge på gården 
och vårt sätt att ta vara på fisket menar Nisse Ekwall. Det är vik-
tigt att se möjligheterna man har och det har vi gjort med fisket.

Tiraholms fisk utanför Unnaryd har varit i drift i över 30 
år och växt från fiskeverksamhet till butik, restaurang, 
pub och glasscafé. Allt på efterfrågan från kunderna.
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Efterfrågad utbildning drar igång under hösten
Under 2014 startar ett nytt utbildningsprogram i 
kommunen. Restaurang- och livsmedelsprogram-
met är ett samarbete mellan Vildmarksgymnasiet 
och Traineegymnasiet.

-Fokusområdet är nordiska smaker och det handlar om att 
ta vara på och vidareförädla den natur vi har med vilt, fisk 
och svamp & bär, berättar rektor Juha Rankinen.
Vildmarksgymnasiets vision är att alla utbildningar ska 
bygga på ett långsiktigt och hållbart tillvaratagande av na-
turen i någon form. Något som man hela tiden har med sig 
när man utvecklar verksamheten.

Efterfrågad utbildning
Denna typ av utbildning är efterfrågad ute i landet. Vild-
marksgymnasiet deltog i en matmässa i Malmö under förra 
året och genomförde då en marknadsundersökning och 
upptäckte att det fanns en stor efterfrågan på personal med 
denna kompetens.

Utbildningen löper under tre år och under den tiden ska 
eleverna ha praktik under halva utbildningen. Det finns två 
utgångar mot yrken: kock och styckare/charkuterist.
– Även vanliga gymnasieämnen ingår så att man ska ha 
möjligheten att studera vidare, berättar Juha Rankinen. 
Vi kommer att jobba för att eleverna tar högskolebehörig-
heten. Det finns väldigt mycket vidareutbildningar inom 
branscherna.

Start i höst
Utbildningen startar formellt under hösten 2014 under 
Traineegymnasiet,  men har sitt säte på Vildmarksgymna-
siet i Unnaryd med internatet alldeles intill. Praktiken och 
restaurangutbildning samordnas med Traineegymnasiet.
- På vildmark finns kompetensen för vilt, fisk och vidarefö-
rädling, medan man på Traineegymnasiet har kompetensen 
på restaurangområdet och praktik, menar Juha Rankinen. 
Det är en perfekt kombination.

Detta är utbildningen för dig som vill jobba med livsmedel som kött, 
fisk och fräscha råvaror. Kurserna i programmet ger dig grundlägande 
färdigheter för att möta de krav som arbetsmarknaden ställer. 

Yrkesutgång styckare/charkuterist har fokus på vidareförädling och 
styckning av närproducerat kött,vare sig det gäller att presentera lyx-
mat, en korrekt styckad gris eller charkprodukter av vilt!
Yrkesutgång kock har fokus på det nordiska skafferiet i formen av 
vilt, fisk, bär, svamp och växter o.s.v. som vi tillvaratar kring våra sjöar 
och skogar och som tillreds och förädlas för gäster. 

Minst halva studietiden är du ute på företag – din utbildning innehål-
ler både teori och praktik. Vårt kontaktnät inför din praktik är stort 
och omfattar alla delbranscher.Utöver de de programgemensamma 
kurserna och inriktningskurserna kommer du erbjudas möjlighet att 
läsa jägareexamen och teoretiska och praktiska kunskaper inom yr-
kesfiske.Efter avslutad utbildning kan du arbeta som styckare/charku-
terist eller kock.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet
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Bygdegårdsförening  
Drängsereds Samhälls- 
Bygdegårdsförening
Hemsida: www.drangsered.se
Kontaktperson: Anders Nickel
Adress: Sme Ellens väg 2, 314 98  
Torup
Tel. hem: 0345-310 08
Mobil: 0734-42 52 49
E-postadress: anders.nickel@telia.com

Mjälahults Bygdegårdsförening
Kontaktperson: Torbjörn Johansson
Adress: Dalslätt 101, 314 96  Torup
Mobil: 070-642 30 41
E-postadress: dalslatt@live.se

Nyarps Bygdegårdsförening
Hemsida: www.langaryd.se
Kontaktperson: Eva Larsson
Adress: Norra Fagerhult, 314 92  
Långaryd
Tel. hem: 0371-430 49
Mobil: 070-214 65 72
E-postadress: fagerhult2010@hotmail.
com

Sofieslätts Bygdegårdsförening
Hemsida: www.bygdegardarna.se/
sofieslatt/
Kontaktperson: Åke Nilsson
Adress: Sofieslätt 304, 314 91  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-150 54
Mobil: 070-650 50 54
E-postadress: ake.nilsson@n.lrf.se

Djur & Natur        
Mellersta Nissadalens 
Biodlarförening
Kontaktperson: Lisbeth Thörner
Adress: Femsjövägen 7, 314 92  
Rydöbruk
Tel. hem: 0345-211 04
Mobil: 070-351 63 00
E-postadress: lisbeth@thorner.se

Naturskyddsföreningen i Hylte
Hemsida: www.
naturskyddsforeningen.se/hylte
Kontaktperson: Anders Tullander
Adress: Box 208, 314 04  Landeryd
Tel. hem: 0371-400 10
E-postadress: anders@tullander.se

Fiske               
Hylte Sportfiskeklubb
Hemsida: www.hyltesfk.se
Kontaktperson: Jonas Carlsson
Adress: Nissaryd 403, 314 93  
Hyltebruk

Folkets hus         
Brännö Folkets Hus och 
Parkförening
Hemsida: www.brannogard.se
Kontaktperson: Agneta Karlsson
Adress: Björkåsvägen 25, 314 97  
Torup
Tel. hem: 0345-306 31
Mobil: 0723-15 15 29
E-postadress: agge_carola_k@hotmail.
com

Rydö Folkets Husförening
Kontaktperson: Micael Arnström
Adress: Nissadalsvägen 59, 314 42 
Rydöbruk
Tel. hem: 0345-208 06
E-postadress: 034520806@telia.com

Friluftsliv         
Friluftsfrämjandet - Treudden
Kontaktperson: Anders Agardsson
Adress: Soldatgatan 6, 314 34  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-713 22
Mobil: 070-54 88 626
E-postadress: kawaagge@yahoo.se

Friluftsfrämjandet Torups 
Lokalavdelning
Kontaktperson: Anna Johansson
Adress: Strandvägen 10A, 314 41  
Torup
Mobil: 070-619 61 72
E-postadress: annaljoh84@hotmail.
com

Fröslida SMU
Kontaktperson: Lisbet Magnusson
Adress: Fröslida Lindbacken 1, 314 
96  Torup
Tel. hem: 035-630 57
E-postadress: lisbet.moss@telia.com

Kinnareds 4H
Kontaktperson: Frida Samuelsson
E-postadress: frida.samuelsson@
hallands4h.se

Hembygdsföreningar  
Drängsereds Hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/
drangsered
Kontaktperson: Ulla Carlsson
Adress: Frillebo 110, 314 98  Torup
Tel. hem: 0345-310 52

Femsjö Hembygdsförening
Kontaktperson: Ann-Christin Zell
Adress: Mickedalavägen 25, 302 35  
Halmstad
Tel. hem: 035-10 15 66
Mobil: 0708-323 117
E-postadress: aczell47@gmail.com

Hylte Hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/halland/
hylte
Kontaktperson: Bo Westman
Adress: Byås Smedjebacken, 314 91  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-130 90
Mobil: 0730-21 90 50
E-postadress: bossebus213@hotmail.
com

Hylte Hembygdskrets
Hemsida: www.hembygd.se/halland/
hyltekretsen
Kontaktperson: Bo Westman
Adress: Byås Smedjebacken, 314 91  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-130 90
Mobil: 0730-21 90 50
E-postadress: bossebus213@hotmail.
com

Kinnareds Hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/halland/
kinnared
Kontaktperson: Bengt Svensson
Adress: Kollabo 102, 314 97  Torup
Tel. hem: 0345-300 46
Mobil: 070-216 67 01
E-postadress: kollabo@tele2.se

Långaryds Hembygdsförening
Hemsida: www.langaryd.nu
Kontaktperson: Birgitta Holmén
Adress: Nissaryd Gallagård 207, 314 
93  Hyltebruk
Tel. hem: 0345-130 10
Mobil: 070-377 30 10
E-postadress: birgitta.holmen@
langaryd.nu

Långaryds Norra 
Hembygdsförening
Hemsida: www.langaryd.nu
Kontaktperson: Lennart Erlandsson
Adress: Hokhult 104, 314 92  
Långaryd
Tel. hem: 0371-470 20
Mobil: 070-524 70 60
E-postadress: hokhultsfarm@telia.com

Torups Hembygdsförening
Hemsida: www.hembygd.se/torup
Kontaktperson: Bengt-Åke Torhall
Adress: Bosgårdsvägen 2, 314 41  
Torup
Tel. hem: 0345-202 87
Mobil: 070-543 97 21
E-postadress: b.torhall@telia.com

Unn-Jäll Fornminnes- och 
hembygdsförening
Kontaktperson: Ove Benjaminsson
Adress: Äsphult 103, 310 83  Unnaryd
Tel. hem: 0371-640 41
E-postadress: 
hembygdsforening@unnaryd.com

Hjälporganisationer 
Hyltebruks Röda Korskrets
Kontaktperson: Susanna Birgersson
Adress: Soldatgatan 6, 314 34  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-713 22
E-postadress: susbi03@yahoo.se

Kinnareds Röda Korskrets
Kontaktperson: Ulla Ekstrand
Adress: Box 81, 314 05  Kinnared
Tel. hem: 0345-301 41

Lions Club Hyltebruk
Kontaktperson: Våge Ericsson
Adress: Hallonvägen 5, 314 32  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-716 40
Mobil: 070-566 04 87
E-postadress: ericsson71640@outlook.
com

Torups Röda Korskrets
Kontaktperson: Ingegerd Torhall
Adress: Bosgårdsvägen 2, 314 41  
Torup
Tel. hem: 0345-202 87
Mobil: 070-592 03 11
E-postadress: ingegerd.torhall@
lthalland.se

Unnaryd-Jälluntofta Röda 
Korskrets
Kontaktperson: Rune Bolmblad
Adress: Åkervägen 2, 310 83  
Unnaryd
Tel. hem: 0371-600 20
Mobil: 0730-52 00 57
E-postadress: rune.bolmblad@hotmail.
com

Hobby               
Hyltebygdens 
Motorcykelveteraner
Kontaktperson: Lennart Larsson
Adress: Bokkullegatan 12, 314 31  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-711 38

Stick och Väv
Kontaktperson: Gunnel Fabricius
Adress: Kanalgatan 12, 314 31  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-103 43
Mobil: 0736-866 784
E-postadress: gfstibgy@hotmail.com

Unnaryds Vävstuga
Kontaktperson: Gun Persson
Adress: Fjällandsnäs, 310 83  Unnaryd
Tel. hem: 0371-601 63

Idrott & Sport      
Bordtennisklubben Hylte
Hemsida: www3.idrottonline.se/
BTKHylte-
Bordtennis
Kontaktperson: Johan Larsson
Adress: Astervägen 1, 314 34  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-179 20
Mobil: 070-621 39 31
E-postadress: jotte.larsson@telia.com

Bowlingklubben Turbo
Hemsida: www.bkturbo.se
Kontaktperson: John Gustavsson
Adress: Staffansbo 202, 314 91  
Hyltebruk
Mobil: 073-580 20 24
E-postadress: john.gustavsson83@
outlook.com

Eksätra Ryttarsällskap
Hemsida: www3.idrottonline.se/
EksatraRS-Ridsport
Kontaktperson: Thomas Magnusson
Adress: Hästhults Gård, 314 91  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-712 55
Mobil: 070-283 64 64
E-postadress: thomas@tmac.se

Gymmix Torup/Hylte
Kontaktperson: Anchi Eriksson
Adress: Hasselvägen 1, 314 41  Torup
Tel. hem: 0345-210 90
Mobil: 070-296 61 12
E-postadress: anchi_eriksson@hotmail.
com

Handbollsklubben Hylte
Hemsida: www.laget.se/hkhylte
Kontaktperson: Magnus Åman
Adress: Solhemsgatan 11, 314 31  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-105 04
Mobil: 0733-71 81 65
E-postadress: hk_hylte@yahoo.se

Hultagärdsbacken Skidklubb
Hemsida: www.hultagardsbacken.se
Kontaktperson: Patrik Larsson
Adress: Perstorpsvägen 6, 314 41  
Torup
Tel. hem: 0345-202 31
E-postadress: smeagerda@telia.com

Hylte Bouleklubb
Hemsida: www3.idrottonline.se/
HylteBK-Boule
Kontaktperson: Willy-Erling Carlsson
Adress: Skolgatan 3C, 314 31  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-712 46
Mobil: 070-55 45 578
E-postadress: wecarlsson@gmail.com

Hylte Orienteringsklubb
Hemsida: www.hylteok.se
Kontaktperson: Annika Marthinsson
Adress: Åker Kullen, 314 92  Långaryd
Tel. hem: 0345-130 32
E-postadress: marthinsson@live.se

Hylte Ryttarförening
Hemsida: www.idrottonline.se/hylte/
hylteryttarforening-ridsport
Kontaktperson: Katja Larsson
Adress: Kollabo 101, 314 94  Torup
Tel. hem: 0345-305 95
Mobil: 0705-43 05 95
E-postadress: katja@kollabo.se

Hylte Sportskyttar
Kontaktperson: Thore Carlsson
Adress: Norrgatan 5, 314 33  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-711 19
Mobil: 070-603 85 42
E-postadress: ulla.thore@telia.com

I kommunens föreningsregister kan alla föreningar vara med. Anslut dig och din förening på hylte.se/forening

Föreningsregister 2014
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Hylte/Halmstad Volley Bollklubb
Hemsida: www.hyltevolley.se
Kontaktperson: Leif Nilsson
Adress: Mossgatan 14B, 314 31  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-177 91
E-postadress: eva.alberti@hyltevolley.
se

Hyltebruks Idrottsförening
Hemsida: www3.idrottonline.se/
HyltebruksIF-Fotboll
Kontaktperson: Ingemar Lund
Adress: Akelejvägen 5, 314 34  
Hyltebruk
Mobil: 0705-47 16 81
E-postadress: hyltebruksif@gmail.com

Hyltebruks Tennisklubb
Hemsida: www.idrottonline.se/hylte/
hyltebruksTK-tennis
Kontaktperson: Jan Malmberg
Adress: Staffansbo 101B, 314 91  
Hyltebruk
Mobil: 073-986 86 53
E-postadress: hyltetennis@gmail.com

IBK Nissan
Hemsida: www.ibknissan.se
Kontaktperson: Linnea Johansson
Adress: Landerydsvägen 20, 314 33  
Hyltebruk
Mobil: 073-08 51 965
E-postadress: ordforande@ibknissan.
se

Klubb Liften
Kontaktperson: Linn Marklid
Adress: Lindala, 310 83  Unnaryd
Mobil: 073-043 05 96
E-postadress: linn.marklid@hotmail.
com

Landeryds GoIF
Kontaktperson: Fredrik Johansson
Adress: N. Åkershult 112, 314 94  
Landeryd
Tel. hem: 0371-403 61
Mobil: 0730-71 03 61
E-postadress: fj40361@telia.com

Landeryds Pingisklubb
Kontaktperson: Hans Holmqvist
Adress: Box 212, 314 04  Landeryd
Tel. hem: 0371-405 45
Mobil: 070-694 00 44
E-postadress: faymiz@hotmail.com

Långaryds Idrottsförening
Kontaktperson: Thomas Magnusson
Adress: Hästhults Gård, 314 91  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-712 55
Mobil: 070-283 64 64
E-postadress: thomas@tmac.se

Rydö Allmänna Sportklubb
Hemsida: www3.idrottonline.se/
rydoask-friidrott
Kontaktperson: Gunilla Abrahamsson
Adress: Lärkgatan 1, 341 34  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-716 67
Mobil: 073-141 84 82
E-postadress: gunilla.abrahamsson@
hylte.se

Rydö Golfklubb
Hemsida: www.rydogolf.se
Kontaktperson: Stefan Eliasson
Adress: Idrottsvägen 1, 314 42  
Rydöbruk
Tel. hem: 0345-206 43
Mobil: 0708-94 54 34
E-postadress: info@rydogolf.se

Rydöbruks IF
Hemsida: www.idrottonline.se/hylte/
rydobruksif-bordtennis
Kontaktperson: Roger Andersson
Adress: Smålandsgatan 7, 314 42  
Rydöbruk
Tel. hem: 0345-208 34
Mobil: 0709-28 38 46
E-postadress: matsrogeralter@
hotmail.se

Rydöbruks Tennisklubb
Kontaktperson: Hans-Göran Svensson
Adress: Femsjövägen 15, 314 42  
Rydöbruk
Tel. hem: 0345-211 58
Mobil: 070-646 75 22
E-postadress: hassesv@live.se

Rydögymnasterna
Hemsida: www3.idrottonline.se/
ForeningenRydogymnasterna-
Gymnastik
Kontaktperson: Helena Torhall
Adress: Strandvägen 9, 314 41  Torup
Tel. hem: 0345-101 04
Mobil: 070 33 09 257
E-postadress: helena.torhall@yahoo.se

Skidklubben Hylte
Hemsida: www.idrottonline.se/hylte/
skhylte-skidor
Kontaktperson: Klas Fritzell
Adress: Nygatan 1, 314 32  Hyltebruk
Tel. hem: 0345-718 52
Mobil: 070-654 60 34
E-postadress: klas.fritzell@telia.com

Styrketräningsklubben Goliath
Hemsida: www.stkgoliath.se
Kontaktperson: Roger Andersson
Adress: Box 27, 314 27  Hyltebruk
Tel. hem: 0345-179 46
Mobil: 0708-38 46 65
E-postadress: roger.knasen@spray.se

Torup/Rydö FF
Hemsida: www.laget.se/TYR
Kontaktperson: Camilla Berggren
Adress: Tranabovägen 8, 314 41  
Torup
Tel. hem: 0345-214 32
Mobil: 0708-44 71 72
E-postadress: ollan_74@hotmail.com

Torups Bandyklubb
Hemsida: www.torupsbandy.se
Kontaktperson: Bengt-Åke Torhall
Adress: Bosgårdsvägen 2, 314 41  
Torup
Tel. hem: 0345-202 87
Mobil: 070-54 39 721
E-postadress: b.torhall@telia.com

Torups Pistolklubb
Hemsida: www.torupspistolklubb.org
Kontaktperson: Tord Andersson
Adress: Sahlinsväg 1, 314 41  Torup
Tel. hem: 0345-215 52
Mobil: 0708-22 55 20
E-postadress: info@azonprodukter.se

Torups Skolidrottsförening
Hemsida: www.idrottonline.se/hylte/
torupsskol-if-skolidrott
Kontaktperson: Carina Åhman
Adress: Solhemsgatan 11, 314 31  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-105 04
Mobil: 070-680 76 87
E-postadress: carina.aman@telia.com

Torups Sportskytteklubb
Hemsida: www3.idrottonline.se/
TorupsSpSk-Sportskytte
Kontaktperson: Agneta Bengtsson
Adress: Höghult 331, 313 91 
Oskarström
Tel. hem: 035-670 38
Mobil: 0708-35 04 74
E-postadress: agneta_anders@
hotmail.se

Torups Tennisklubb
Kontaktperson: Per Bengtsson
Adress: Flädervägen 7, 314 41  Torup
Tel. hem: 0345-200 05
E-postadress: per_bengtsson@
swipnet.se

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

Unnaryds Dragkampklubb
Hemsida: www.unnarydsdk.se
Kontaktperson: Jesper Persson
Adress: Skavbogård 255, 310 38  
Simlångsdalen
Tel. hem: 035-750 41
Mobil: 070-552 12 96
E-postadress: skavbogard@spray.se

Unnaryds GoIF
Hemsida: www.ugoif.se
Kontaktperson: Rickard Englund
Adress: Vallsnäs, 310 83  Unnaryd
Tel. hem: 0371-607 11
Mobil: 070-312 75 59
E-postadress: info@vallsnascamping.
se

Unnaryds Pistolskytteklubb
Hemsida: www3.idrottonline.se/
unnarydspsk-skyttesport
Kontaktperson: Agnetha Carlsson
Adress: Bryggerivägen 2, 31020 
Knäred
Tel. hem: 0430-108 53
Mobil: 0738-12 65 60
E-postadress: agnetha@live.se

Unnaryds Skytteförening
Kontaktperson: Lars Andersson
Adress: Rönnvägen 8, 310 83  
Unnaryd
Tel. hem: 0371-606 89
E-postadress: unnarydsskf@hotmail.
com

Unnaryds Sportskytteklubb
Hemsida: www3.idrottonline.se/
UnnarydsSPSK-Skyttesport/
Kontaktperson: Harry Johansson
Adress: Lockabäck, 310 83  Unnaryd
Tel. hem: 0371-603 68
E-postadress: harrysvapen@tele2.se

Zenshinkai Karate Klubb
Hemsida: www.zenshinkai.se
Kontaktperson: Joel Haglund
Adress: Orregatan 1, 314 34  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-711 20
Mobil: 070-235 59 59
E-postadress: joel-haglund@spray.se

Jakt & Skytte       
Hylte-Unnaryds Jaktvårdskrets
Kontaktperson: Stellan Mattila
Adress: Solhemsgatan 23, 314 31  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-108 94
Mobil: 070-392 75 14
E-postadress: stellan.nettebo@telia.
com

Kambobanans Jaktskytteklubb
Kontaktperson: Mats Eliasson
Adress: Hinnakull, 314 96  Torup
E-postadress: me_bygg@algonet.se

Torups Jaktskytteklubb
Kontaktperson: Mats Eliasson
Adress: Hinnakull, 314 96  Torup
E-postadress: me-bygg@algonet.se

Torups Jaktvårdskrets
Kontaktperson: Karl-Erik Johansson
Adress: Krokagård, 314 96  Torup
Tel. hem: 035-630 03
Mobil: 0705-33 36 92

Kultur & Konst      
Hylte Konstnärsförening
Kontaktperson: Angelica Johansson
Adress: Hedvägen 7, 314 33  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-719 57
Mobil: 073-54 12 430
E-postadress: angelica.mattisborgen@
hotmail.com

Hylte Kulturförening
Kontaktperson: Urban Nordell
Adress: Videvägen 13, 314 41  Torup
Tel. hem: 0345-214 73
E-postadress: urban.nordell@gmail.
com

Rydö Historiska Förening
Kontaktperson: Roger Andersson
Adress: Smålandsgatan 7, 314 42  
Rydöbruk
Tel. hem: 0345-208 34
Mobil: 0709-28 38 46
E-postadress: matsrogeralter@
hotmail.se

Stiftelsen Brunnsbacka Sågkvarn
Kontaktperson: Gunilla Kabell
Adress: Tryggsborg, 310 83  Unnaryd
Tel. hem: 0371-604 71
Mobil: 070-600 34 18
E-postadress: kabell@unnaryd.com

Stiftelsen Femsjö skola
Kontaktperson: Johnny Andersson
Adress: Knallhult, 310 38  
Simlångsdalen
Tel. hem: 0345-120 95
Mobil: 0703-10 21 10
E-postadress: johnny.knallhult@telia.
com

Musik & Körer       
Hjärtans Lust
Kontaktperson: Willy-Erling Carlsson
Adress: Skolgatan 3C, 314 31  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-712 46
E-postadress: wecarlsson@gmail.com

Hyltebygdens Manskör
Kontaktperson: Alf Jansson
Adress: Gassljunga Marknadsgården, 
314 92  Långaryd
Tel. hem: 0371-461 20
Mobil: 070-577 16 60
E-postadress: alf.jansson@
ajekonomitjanst.se

Landeryds-Långaryds Kyrkokör
Kontaktperson: Anita Carlsson
Adress: Nissaryd Norregård 405, 314 
93  Hyltebruk
Tel. hem: 0371-461 03
Mobil: 070-624 61 03
E-postadress: anita.carlsson@spray.se

Musikkåren Lyran
Kontaktperson: Lena Carlberg Nielsen
Adress: Skolgatan 12, 314 31  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-715 59
Mobil: 0733-71 81 25
E-postadress:lena.carlberg-nielsen@
hylte.se

Omnicantus
Kontaktperson: Victoria Strand
Adress: Ågård 101, 314 97  Torup
Tel. hem: 0345-310 41
Mobil: 070-288 23 51
E-postadress: vic-beach@telia.com

Unnaryds Kyrkokör
Kontaktperson: Leif Gudmundsson
Adress: Skifthult 204, 310 83  
Unnaryd
E-postadress: 63058@telia.com

Nykterhetsföreningar
Hyltebruk IOGT-NTO C0981
Kontaktperson: Totte Ljunggren
Adress: Skommagården N:a 
Saraböke, 314 91  Hyltebruk
Tel. hem: 0345-121 12
E-postadress: skommagarden@
swipnet.se

IOGT-NTO Långaryd
Kontaktperson: Allan Algerbo
Adress: Karlsro 102, 314 92  
Långaryd
Tel. hem: 0371-460 86
Mobil: 0763-79 33 74
E-postadress: allan.algerbo@
glocalnet.net
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Motorförarnas 
Helnykterhetsförbund Hylte
Hemsida: www.mhf.se
Kontaktperson: Lisbeth Bengtsson
Adress: Storgatan 46, 314 34  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-170 30
Mobil: 070-521 70 30
E-postadress: lars_lisbeth1783@
hotmail.com

Södra Västbo MHF avd.
Kontaktperson: Lennart Bertilsson
Adress: Änggatan 16, 310 83  
Unnaryd
Tel. hem: 0371-602 92
Mobil: 070-609 43 04
E-postadress: lennart.bertilsson1@
telia.se

Pensionärsföreningar
Drängsereds Pensionärsförening SPF
Kontaktperson: Stig Johansson
Adress: Axet 305, 314 98  Torup
Tel. hem: 0345-311 39
E-postadress: 0345axet@telia.com

PRO Hyltebruk
Kontaktperson: Lisa Fahlén
Adress: Bälhult 112, 314 94  
Landeryd
Tel. hem: 0371-401 45

PRO Rydöbruk
Kontaktperson: Rune Abrahamsson
Adress: Hallandsgatan 11, 314 42  
Rydöbruk
Tel. hem: 0345-207 74
Mobil: 0705-12 07 74
E-postadress: runeabrahamsson@
telia.com

SPF Långaryd- Landeryd
Kontaktperson: Lilly Holmen
Adress: Nissaryd Gallagård 203, 314 
92  Långaryd
Tel. hem: 0371-130 12

Unnaryd-Jälluntofta SPF
Hemsida: www.spf.se
Kontaktperson: Christer Danielsson
Adress: Södra vägen 48, 310 83  
Unnaryd
Tel. hem: 0371-605 41
Mobil: 070-382 95 41
E-postadress: christerd@telia.com

Politik             
Centerpartiet
Kontaktperson: Marianne Nygren
Adress: Skolgatan 1, Box 95, 314 22  
Hyltebruk
E-postadress: hyltecentern6@telia.
com

Folkpartiet Liberalerna i Hylte
Hemsida: www.folkpartiet.se/hylte
Kontaktperson: Bengt-Åke Torhall
Adress: Bosgårdsvägen 2, 314 41  
Torup
Tel. hem: 0345-202 87
Mobil: 070-54 39 721
E-postadress: b.torhall@telia.com

Hylte socialdemokratiska 
arbetarekommun
Hemsida:www.socialdemokraterna.
se/hylte
Kontaktperson: Silva Hafström
Adress: Storgatan 2, 314 31  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-101 86
Mobil: 070-627 11 84
E-postadress: hylte.socialdemokrater@
telia.com

Miljöpartiet de Gröna i Hylte
Kontaktperson: Elisabeth Falkhaven
Adress: Bästhult, 314 98  Torup
Tel. hem: 0346-77 20 56
E-postadress: falkhaven@telia.com

Moderata Samlingspartiet Hylte
Kontaktperson: Kjell Wåxnäs
Adress: Furuvägen 9, 314 41  Torup
Tel. hem: 0345-207 98
E-postadress: anacapa@telia.com

Vänsterpartiet
Kontaktperson: Bo Wahlén
Adress: Nyebro Rävlyan, 31096 Torup
E-postadress: bo.wahlen@u.halmstad.
se

Religion            
S. Unnaryd Missionsförsamling
Kontaktperson: Birgitta Strömblad
Adress: Södra Vägen 31, 310 83  
Unnaryd
Tel. hem: 0371-600 91
Mobil: 070-643 40 08
E-postadress: wsd@telia.com

Samhällsföreningar  
Långaryds Samhällsförening
Kontaktperson: Anna Roos
Adress: Vägaholmsvägen 2, 314 92  
Långaryd
Tel. hem: 0371-462 92
Mobil: 070-66 23 552
E-postadress: anna.roos@langaryd.nu

Rydöbruks Samhällsförening
Hemsida: www.bygdegardarna.se/
rydogarden
Kontaktperson: Patrik Jerlebo
Adress: Borgensvägen 3, 314 42  
Rydöbruk
Tel. hem: 0345-203 34
Mobil: 0705- 84 11 41
E-postadress: patrik.jerlebo@telia.com

Torups Samhällsförening
E-postadress: urban.nordell@gmail.
com
Hemsida: http://www.bygdegardarna.
se/torup
Kontaktperson: Urban Nordell
Adress: Videvägen 13, 314 41  Torup
Tel. hem: 0345-214 73
Mobil: 0705-40 62 25
E-postadress: urban.nordell@gmail.
com

Unnaryds Samhällsförening
Kontaktperson: Anders Lillieberg
Adress: S. Hesta SB, Toget 3, 310 83  
Unnaryd
Mobil: 070-230 72 72
E-postadress: anders.lillieberg@
sodrahestrasparbank.se

Studieförbund       
ABF Syd Halland
Hemsida: www.abf.se/halland/
sydhalland
Kontaktperson: Björn Malmqvist
Adress: Storgatan 2, 314 31  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-712 98
E-postadress: bjorn.malmqvist@abf.se

Studieförbundet Vuxenskolan
Hemsida: www.sv.se/hylte
Kontaktperson: Eli By Nilsson
Adress: Box 95, 314 22  Hyltebruk
Tel. hem: 0345-717 07
E-postadress: eli.by.nilsson@sv.se

Stödorganisationer  
Bröstcancerföreningen Johanna i 
Halland
Hemsida: www.bro.org.se
Kontaktperson: Margareta Andersson
Adress: Skaftgången 1, 302 44  
Halmstad
Tel. hem: 035-12 82 84
E-postadress: margareta.linnea@
tele2.se

Dyslexiförbundet FMLS
Kontaktperson: Kathe Nylén
Adress: Storgatan 52, 31432 
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-103 42
E-postadress: kathe_nylen@hotmail.
com

Hallands Stamningsförening
Hemsida: www.stamning.se
Kontaktperson: Gun Ahlm
Adress: Vinkelgränd 4, 305 60  
Harplinge
Tel. hem: 035-13 14 40
E-postadress: gun.ahlm@mbox301.
swipnet.se

Hylte Anhörigförening
Kontaktperson: Monika Albrecht
Adress: Pensévägen 13B, 314 34  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-172 52
Mobil: 0730-44 67 65
E-postadress: monika.albrecht@
hotmail.com

Hylte Astma/Allergiförening
Kontaktperson: Mia Edbertsson
Adress: Sahlinsväg 2, 314 41  Torup
Tel. hem: 0345-212 68
Mobil: 073-216 50 81
E-postadress: maria.edbertsson@
skola.hylte.se

Hörselskadades Riksförbund 
Hyltebruk HRF
Kontaktperson: Kerstin Johansson
Adress: Axet 305, 314 98  Torup
Tel. hem: 0345-311 39
E-postadress: axet@telia.com

Lions Club Torup
Kontaktperson: Sören Karlsson
Tel. hem: 0345-302 04
E-postadress: kinnareds.bilverkstad@
telia.com

NÝSIR
Hemsida: www.nysir.se
Kontaktperson: Petra Holstein
Adress: Storgatan 2, 314 31  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-715 50
E-postadress: info@nysir.se

Reumatikerföreningen Hylte
Kontaktperson: Bodil Gunnarsson
Adress: Löparstigen 1B, 314 34  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-102 49
Mobil: 0705-30 59 60
E-postadress: loparstigen@hotmail.
com

Svenska Celakiföreningen i 
Halland
Hemsida: www.celiaki.se
Kontaktperson: Susanne Grave
Adress: Strandvallen 140B, 302 57  
Halmstad
Mobil: 0708-79 54 12
E-postadress: halland@celiaki.se

Övrigt              
Forum Bio Hylte
Hemsida: www.forumhylte.se
Kontaktperson: Mona-Lisa Djärv
Adress: N. Industigatan 1, 314 31  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-107 10
E-postadress: mona-lisa.djärv@bofast.
se

Föreningen Landeryds 
Järnvägsmuseum
Hemsida: www.landeryd.info/
Kontaktperson: Jonas Hjelm
Adress: Videstigen 4, 313 32  
Oskarström
Tel. hem: 0371-57 03 51
E-postadress: kontakt@landeryd.org

Företagarna Hylte
Kontaktperson: Sören Carlsson
Adress: Box 48, 314 05  Kinnared
Tel. hem: 0345-300 24
E-postadress: kinnareds.bilverkstad@
telia.com

God Livsmiljö i Hylte
Kontaktperson: Gert Björklund
Adress: Eldshult, 314 91  Hyltebruk
Tel. hem: 0345-150 23
E-postadress: gertbjorklund@telia.
com

Hylte Bastubadarförening
Kontaktperson: Ingemar Lund
Adress: Akelejvägen 5, 314 34  
Hyltebruk
Tel. hem: 0345-716 81
Mobil: 070-547 16 81
E-postadress: ingemar.lund@telia.com

Hylte Bilkår
Hemsida: www.bilkaren.se
Kontaktperson: Inger Ekelund
Adress: Fröslida, Pershultsv. 102, 314 
96  Torup
Tel. hem: 035-630 21
Mobil: 0731-418 491
E-postadress: ingerekelund@hotmail.
com

Hylte Hemvärnsområde
Kontaktperson: Rickard Nordell
Adress: Bosgårdsvägen 14, 314 41  
Torup
Tel. hem: 0345-202 02
E-postadress: rickard.nordell@telia.
com

LO-facken Hyltebruk
Kontaktperson: Ove Gustavsson
Adress: Storgatan 2, 314 31  
Hyltebruk
E-postadress: LO.Hylte@telia.com

LRF Hylte Kommungrupp
Kontaktperson: Kjell-Åke Källén
Adress: Knallhult, 310 38  
Simlångsdalen
Tel. hem: 0345-120 90
Mobil: 0709-38 64 16
E-postadress: pensionat@sagknorren.
se

Långarydsföreningar i Samverkan
Hemsida: www.langaryd.nu
Kontaktperson: Anna Roos
Adress: Vägaholmsvägen, 314 92  
Långaryd
Tel. hem: 0371-462 92
Mobil: 070-662 35 52
E-postadress: anna.roos@langaryd.nu

Toetapping Linedancers
Hemsida: www.toetapping.se
Kontaktperson: Sussann Wibäck
Adress: Hasselvägen 11, 314 41  
Torup
Mobil: 070-377 11 14
E-postadress: sussann.w@toetapping.
se
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Hylte kommun fyller 40 år! 1974-2014

40-års jubileum
I år, 2014, fyller Hylte kommun 40 år. Detta ska så klart firas! 
Lördagen den 30 augusti är inledningen på en vecka då det hän-
der mycket runt om i Hylte kommun. Startskottet går i Långaryd 
där det arrangeras guidade turer i Långarydsläktens fotspår och 
fortsätter med Långaryds gammeldagsmarknad på söndagen. 
Veckan avslutas med Tågdagarna i Landeryd helgen efter. Un-
der hela veckan kommer det hända en hel del olika saker i hela 
kommunen. Vi ses!

Följ planeringen på hylte.se/jubileum
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