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Välkommen till Hylte13!

Hylte13 är en tidning som skickas 
ut till dig som bor i Hylte kommun. 
Detta är ett sätt för oss som arbe-
tar i kommunen att visa vad vi job-
bar med. Tidningen skickas ut en 
gång om året till alla hushåll. Vare 
sig det rör sig om äldreomsorg, 
skola eller avfall så har vi alltid nå-
got nytt på gång att berätta om. 
Välkommen att ta del!

Kommunchef Per Borg

175 möjligheter till jobb!
Inom Hylte kommun finns 175 olika yrken. De när-
maste 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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Kontakta kommunen
Kommunens växel: 0345-180 00
E-post: kommunen@hylte.se
Adress: Storgatan 8, 314 80 Hyltebruk
Webbplats: hylte.se
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 synpunkter 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, ar-
betsplats 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!

Turismen är tillbaka!
Från den första januari 2013 ansvarar kommunen åter 
igen för turismen. Organisatoriskt sett ligger turismen 
nu under Arbets- och näringslivskontoret istället för på 
föreningen Hylte Turist Inspiration. 

Under sommaren hittar du turistinformatörer på olika 
platser i kommunen och vill du redan nu läsa den nya 
turistguiden så finner du den i kommunens reception. 
eller på hylte.se/turism.

Dygnet runt, årets alla dagar arbetar brand-
männen i Hylte kommun. Deltidsbrandmän-
nen har beredskap var fjärde vecka och har en 
personsökare med sig som piper när larmet 
går. På fem minuter ska brandmännen vara på 
väg till dem som behöver hjälp. 

Är du intresserad av att arbeta som deltids-
brandman? Du får en gedigen utbildning som 
du har nytta av i livet, en extra inkomst samt 
glädjen i att få hjälpa någon i nöd. 

Anmäl intresse idag!

Kontakt:
Mikael Andersson stf. räddningschef 
Telefon: 0733-718 166
e-post: mikael.andersson@hylte.se

Vill du bli 
deltidsbrandman?

Hylte kommun lanserar e-tjänstportale 
För att förbättra servicen och öka tillgängligheten kom-
mer Hylte kommun under våren 2013 att lansera en e-
tjänstportal. Förenklat handlar det om att istället för att 
för att fylla i en blankett och posta den ska du kunna 
göra ärenden elektroniskt via kommunens webbplats. 
Det innebär att du som medborgare kan utföra ärenden 
på tider som passar dig bäst, oavsett vilken dag det är i 
veckan eller tid på dygnet. 

Vid lansering kommer det bland annat att finnas e-tjäns-
ter för synpunkter, felanmälan och föreningsbidrag. Vi 
kommer kontinuerligt att utveckla nya e-tjänster så att 
du som vill ska kunna sköta den största delen av din 
kommunikation med Hylte kommun via webben.

Från första januari 2013 tar kommunens nya avfallsen-
treprenör Sandahls hand om kundservicen. Om du inte 
fått ditt kärl tömt eller det är något annat som krånglar 
med hämtningen så ska du ringa direkt till företaget San-
dahls Entreprenad, telefon 0770-333 350. Du kan också 
mejla till sopor@sandahlsbolagen.se och få svar på dina 
frågor.

Vid flyttning och ägarbyten samt vid frågor kring faktu-
rering kontaktar du kommunen, telefon 0345-180 00.

Ny kundservice för sophämtning

N�� ����e�el�en �� 

�kt��iteten

Nya öppettider Borabo återvinninscentral

Måndag:  stängt
Tisdag:  11:00-19:00
Onsdag:  9:00-15:00
Torsdag:  11:00-19:00
Fredag:   9:00-15:00
Lördag:   9:00-15:00

Mer information på hylte.se/avfall
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2012

en åte�bli�k

Kommunens nya återvinningscentral i Borabo invigdes 
under hösten. Den nya återvinningsanläggningen har 
utökats till 18 avdelningar för olika material. Vid några 
av dem står dubbla containrar att sortera i. Dessutom är 
containrarna nu placerade på en lägre nivå vilket under-
lättar hanteringen för allmänheten.

Lennart Ohlsson, kommunråd inviger kommunens nya ÅVC.

Ny ÅVC invigdes

Hylte kommuns års-
redovisning för 2011 
är bäst i hela Sve-
rige. Det konstate-
rar revisionsbolaget 
PWC , Price Water-
house Cooper, som 
för 14:e året delar 
ut priset ”Bästa för-
valtningsberättelse”. 
Motiveringen lyder: 
”Årsredovisningen 

och förvaltningsberättelsen är informativ och väl-
strukturerad vilket gör den lättillgänglig. Rappor-
teringen av måluppfyllelsen i verksamheten är tyd-
lig och innehåller också analyser. Årsredovisningen 
är ett bra exempel på att också små kommuner kan 
utarbeta en mycket bra sådan. Den är därför en 
mycket god förebild för andra mindre kommuner 
som vill utveckla sin årsredovisning.”

Alexandra Ringström, ekonom, och Elin Lund-
gren, informatör, konstaterar att priset är en be-
kräftelse på att de lyckats med sitt arbete att skapa 
en redovisning som lockar till läsning. 

Du hittar årsredovisningen på hylte.se

Sveriges bästa årsredovisning!

Hylte kommun har den bästa tillväxten i 
Hallands län under 2012. Det är kreditupp-
lysningsföretaget Syna som delar ut pris till 
den kommun som har störst andel aktiebo-
lag som ökar omsättningen, nyanställer och 
går med vinst. 

- Jag är oerhört imponerad och stolt över 
företagen i Hylte kommun som två år i rad 
visat på bäst tillväxt i Halland. Detta speglar 
det jag möter vid kontakter med företagen, 
säger Näringslivsutvecklare Linda Wenner-
holm.

Hylte bäst på tillväxt 2012

Förra året uppmärksammades om-
sorgsnämndens verksamheter i under-
sökningen Öppna Jämförelser - Vård 
och omsorg om äldre 2011. I år ser 
siffrorna också bra ut. På frågan om 
hur nöjd man är med hemtjänsten i sin 
helhet svarar 99 % att de är ganska 
eller mycket nöjda, vilket ger Hylte 
kommun en andra plats i Sverige efter 
Lessebo kommun.

Resultaten är också mycket bra för fö-

rebyggande insatser i särskilt boende 
när det gäller trycksår, fallskador och 
undernäring och vård i livets slut, där 
vi är bäst i Halland.
- Vi arbetar aktivt med de här frågorna 
och det känns roligt att det ger resul-
tat, säger Cecilia Harley, medicinskt 
ansvarig sjuksköterska.

- Det är fantastiskt roligt och glädjande 
att Hylte även i år får så fina resultat 
i både hemtjänst och i särskilt boende, 

säger Berit Winbladh, omsorgschef. 
Det är  ett gott samarbete mellan alla 
i omsorgsnämndens verksamheter som 
ger de här resultaten,  alla medarbetare 
är  involverade.

Men Berit Winbladh påpekar dock att 
det är en ögonblicksbild som inte går 
att jämföra med förra årets resultat ef-
tersom stora delar av undersökningen 
är förändrad.

Omsorgsverksamheten i Hylte fortsätter att toppa listorna!
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Hallands läns mest generösa invånare bor i Hylte kom-
mun. Det konstaterar Sveriges Radio Halland efter täv-
lingen kommunkampen för Världens barn under hösten 
2012. Invånarna i Hylte kommun skänkte 4,65 kronor 
per person till P4 Hallands insamling och tilldelades 
därmed diplomet för hallands givmildaste kommunin-
vånare. 

Kommuninvånarna i Falkenbergs kommun knep andra 
platsen med 2,77 kronor per invånare och Laholm  tred-
je med 1,92 kronor. Invånarna i Varberg skänkte 1,54 
kronor, Halmstad 0,56 kronor och Kungsbacka 0,30 
kronor. Tillsammans lyckades hallänningarna samla in 
369 000 kronor.

Hylteborna länets mest generösa!

Kökspersonalen på Malmagården är bäst på mat i Hal-
land. Hallands Mat Akademi har bedömt maten, viljan att 
utvecklas och personalens bemötande och konstaterar att 
personalen driver Hallands bästa seniorrestaurang. Motive-
ringen lyder: "Med en medveten inriktning på att öka mat-
glädjen och höja kvaliteten på maten, serveras dagligen väl-
smakande måltider av en positiv och engagerad personal."

Elisabeth Bengtsson och kollegorna i köket på Malmagår-
den tog emot priset, ett diplom och 10 000 kr, på slottet i 
Halmstad i samband med kungaparets besök i Halland. 

- Ja, herregud, jag fick stå och nypa mig i armen när lands-
hövdingen ringde och sa att vi vunnit, och så prisutdelning 
med kungaparet på slottet. Det var speciellt, vi fick ett min-
ne för livet. Vi har också fått en morot att fortsätta arbeta 
för att hålla en hög kvalité på maten vi lagar. 

Elisabeth berättar att diplomet har fått en hedersplats och 
att pengarna ska användas till något trevligt i personalgrup-
pen.

Malmagården - bäst på mat 2012 Elisabeth Bengtsson, Malmagården

Nya lokaler för omsorgsverksamheter
I folktandvårdens gamla 
lokaler på Realgatan 8, har 
några av omsorgskontorets 
verksamheter flyttat in. 
Verksamheterna fanns ti-
digare på Skolgatan och på 
Vårdcentralen i Hyltebruk. 
Nu har personalen samlats 

på ett ställe. 
- Vi har fått bättre och 
rymligare lokaler som är 
anpassade till verksamhe-
terna, säger en nöjd Björn 
Andersson, enhetschef för 
omsorg i hemmet.
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Nu går miljö- och hälsoskyddsinspektören ut för att 
säkerställa att alla barn på kommunens förskolor 
har en bra miljö att vistas i. Fokus ligger på hygien, 
ventilation och städning.

Helen Nilsson arbetar som miljö- och hälsoskyddsin-
spektör på samhällsbyggnadskontoret. I februari inled-
de hon en inspektionsrunda på kommunens förskolor.
- Vi går runt i lokalen och ser vad personalen har att 
jobba med? Hur fungerar det i lokalen? Är det enkelt 
att hålla en god hygien? 
Tillsynen sker alltid i en dialog med personalen.
- Det är de som är experter. De kan berätta om verk-
samheten och peka på eventuella problemområden.
- Vi vill även ha med förskolechefen under inspektio-
nen. Vissa brister kan personalen inte göra något åt och 
då måste frågan upp på den nivån. 

Miljöenheten utövar tillsyn av förskolor, vårdlokaler, 
hotell, campingar, frisörlokaler, hyreslägenheter med 
mera. I det arbetet utgår de alltid från kundens eller i 
det här fallet barnens perspektiv. 
- Vi gör en bedömning om problemet är ringa eller kan-
ske tillfälligt. Vi tar alltid hänsyn till exempelvis aller-
gier. Det som inte är ett problem för dig och mig kan 
vara besvärligt för den som är känslig. 

Personalens arbetsmiljö ingår inte i Helens uppdrag.
- Vi får ofta frågor om arbetsmiljön utifrån personalens 
perspektiv men vår tillsyn gäller bara barnens hälsa på 
förskolorna, berättar Helen:
- Det är Arbetsmarknadsverket som har arbetsmiljö-
uppdraget. Först när barnen kommer upp i grundsko-
lan tittar man på elevernas och personalens gemensam-
ma arbetsmiljö. 
 I år kommer tillsynen av förskolorna att ske i projekt-
form. Det innebär att Helen kommer att besöka alla 
förskolor under februari och mars. Målet är att få en 
samlad bild av hälsoskyddet för att kunna jämföra oli-
ka förskolor och hitta eventuella samordningsvinster.
- Det blir enklare för oss att se orsaken till återkom-
mande problem. Om många skolor har liknande pro-
blem kan vi se om det är vår information som brister 
eller något annat som felar. Kanske är det en lednings-
fråga?
- Skolorna får också en möjlighet att jämföra sig med 
varandra och tipsa om olika lösningar. 

Inspektion med fokus på barnens hälsa

Kontakt
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Helen Nilsson
Telefon: 0345-182 95
E-post: helen.nilsson@hylte.se

Inspektion på Sörgårdens förskola.
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Föräldrar Emellan i Hylte startade våren 2012. Det är ett 
nätverk med representanter från Polisen, Räddningstjäns-
ten, Arbets- och näringslivskontoret, Familjecentralen, 
Barn- och ungdomskontoret, Biblioteket, Region Halland 
och Studieförbundet Vuxenskolan. 

Varför Föräldrar Emellan?
Syftet med nätverket Föräldrar Emellan är att ge stöd i för-
äldrarollen vilket kan leda till ökad kunskap, inspiration 
och trygghet. Att känna trygghet ger förutsättningar för att 
barnen ska vara trygga.

Vad gör Föräldrar Emellan?
Nätverket erbjuder föreläsningar av hög kvalité, som be-
rör ämnen som har med föräldraskapet att göra och frå-
gor som man kommer i kontakt med. Alla föreläsningar är 

kostnadsfria och ingen anmälan krävs. Nätverket arbetar 
tillsammans med att ta fram föreläsare, marknadsföring, 
utvärderingar och finansiering. Man har en bred represen-
tation med olika erfarenheter och kunskapsområden, vilket 
bidrar till varierad kompetens inom området. Ämnet för-
äldraskap får många infallsvinklar och ger många diskus-
sionsområden. 

Föreläsningar 2013
10/4 kl. 18:30-20:30 ”Ungdomar och droger” med Mattias 
Gullberg leg. Socionom.

12/8 kl. 18:30-20:30 ”Så får du ditt barn att må bättre och 
att lyckas i skolan” med Stefan Hertz, uppskattad förelä-
sare inom skolutveckling, barn och ungdomar.

Föräldrar Emellan - ett nätverk för och mellan föräldrar

Pyssel på Sörgårdens förskola
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Tony Ortenlöf arbetade tidigare 
som projektledare och säljare på ett 
privat husföretag. Idag arbetar han 
som byggnadsinspektör på Hylte 
kommun. Skillnaderna mellan att 
arbeta i offentlig sektor eller privat 
är ganska stora säger Tony men 
han trivs bra med att ha bytt inrikt-
ning.

Politiken
- När jag studerade till byggnadsingen-
jör var jag väldigt nyfiken på att jobba 
kommunalt. Det känns roligt att ha 
gjort både och. 

- Den stora skillnaden är beslutsgång-
en. I en politiskt styrd organisation tar 
det ganska lång tid att ta beslut och 
man kanske inte alltid får som man 
vill, men det positiva är att du slip-
per ta de tunga besluten själv, berättar 
Tony. Dock tar inte alla beslut lång tid. 
Tony har delegation på vissa typer av 
ärenden och då går handläggningen lite 
snabbare.

Han ser politiken som en väldigt spän-
nande del av jobbet. 

- Men det är stor skillnad på att ta fram 

underlag för en politisk nämnd och för 
en företagsstyrelse. I offentlig sektor är 
det viktigt att vara objektiv och saklig, 
medan det var lättare att påverka i en 
företagsstyrelse.

Service
-Många tror inte att mitt jobb är ett 
serviceyrke men det är det i högsta 
grad. Tony berättar att man i kom-
munen arbetar till exempel aktivt med 
att få ner handläggningstiderna för att 
underlätta för de sökande, men också 
sättet man presenterar ett beslut på. 
Vid negativa beslut försöker man alltid 
lägga fram alternativa lösningar, och 
det är viktigt för oss att ge den servicen 
till kommunens invånare.

”Att arbeta i en politisk 
organisation innebär att 
man kanske inte alltid 
får som man vill, men 
du slipper också ta de 
tunga besluten själv”.

Positivt bemötande
I sitt förra jobb hade Tony, tillsam-
mans med kunder, mycket kontakt 
med kommunen och dess byggnads-
inspektörer och bygglovshandläggare, 
och var inte alltid helt nöjd med det 
bemötande han fick.

- Då lärde jag mig att det är viktigt att 
vara positiv och trevlig även om man 
är representant för en myndighet. Tony 
ser den erfarenheten som väldigt bra i 
det nya jobbet.

- Det är skönt att veta hur man inte vill 
att det ska vara. Det är centralt med ett 
positivt bemötande.

Bäst med jobbet?
- Jobbet passar mig alldeles utmärkt, 
att få serva invånarna, det känns roligt. 
I Tonys arbetsuppgifter ingår bygglov, 
teknisk granskning och bostadsanpass-
ning.

- Det är ett brett arbetsområde och va-
rierande, det är väldigt positivt.

- Offentlig sektor 
eller privat företag

Hylte kommun i sociala medier
Hylte kommun finns nu på Facebook och Youtube. Detta är ett 
sätt för oss att nå ut med vår information genom fler kanaler. 
Följ oss gärna på Facebook för de senaste uppdateringarna om 
evenemang, nyheter och samhällsinformation.

www.facebook.com/hylte
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ta uppsägningen. Jag tänkte att något 
annat måste jag ju kunna göra. 

Utredningen av arbetsskadan visade 
att Lisbeth hade en arbetskapacitet på 
75 %. Tre månader efter uppsägningen 
ringde handläggaren på arbetsförmed-
lingen och berättade om ett vikariat 
som kommunvärdinna i kommunhu-
set. 

- Jag var intresserad men samtidigt 
nervös. Jag visste inte riktigt vad som 
förväntades av mig och kände egentli-
gen ingen som arbetade där.

Arbetsglädje
Välkomnandet var varmt och Lisbeth 
stortrivdes. När vikariatet tog slut er-
bjöds hon ett nytt som assistent med 
uppdraget att organisera kommunens 
avtal i en databas. Arbetsuppgifterna 
förr och nu är som natt och dag. 

- Här är jag en del av något större. Allt 
jag gör fyller en funktion. Mitt arbete 
betyder något för oss som jobbar här 
men också för människorna utanför.  

”Förr hörde man mycket 
om att de gör inget i 
kommunhuset, de vet 
inte hur de ska ha det 
och så kände nog jag 
också.”

Efter 19 år i verkstadsindustrin 
bytte Lisbeth Bäckman till ett ar-
bete som assistent på kommunled-
ningskontoret. 
- Jag ångrar inte en minut att jag 
tog uppsägningen och vågade 
chansa på något nytt.

Hon började inom verkstadsindustrin 
i slutet på 80-talet, direkt efter föräld-
raledigheten. Företaget erbjöd dag-
skift med bra lön och arbetet låg dess-
utom nära hemmet. De första tre åren 
arbetade Lisbeth vid en maskin som 
pressar delar till fordonsindustrin. 

- Jag lyfte en bit, satte den i maskinen 
och drog i en spak för att pressa den, 
sen tog jag nästa bit, och nästa. 

Verkstadsgolvet
Arbetet var monotont. Efter en tid 
gick Lisbeth vidare till en ny arbets-
plats inom industrin. Ett arbete som 
gav henne förslitningsskador som 
idag är klassade som arbetsskada. Det 
var en tuff tid på verkstadsgolvet.

- När jag började var vi bara två kvin-
nor i verkstaden. Jargongen var rå 
men hjärtlig. Som kvinna var man 
ofta tvungen att bevisa att man kan. 

Valde uppsägning

Åren i industrin slet på kroppen. Ef-
ter att ha varit sjukskriven på halvtid 
i två år valde Lisbeth att ta den upp-
sägning företaget erbjöd. 

- Jag hade valet att gå kvar eller våga 

Blåstället är utbytt till vanliga kläder. 
Lisbeth planerar det egna arbetet efter 
de riktlinjer och uppdrag hon får. Ar-
betsglädjen är tillbaka. Möjligheten att 
röra sig från arbetet vid skrivbordet är 
en gåva. 

- Den största vinsten är att jag fortfa-
rande kan arbeta. De kroppsliga pro-
blemen är kvar men de går att leva 
med. 

Medledarskap
Arbetsuppgifterna varierar och kräver 
nya kunskaper. Tiden och fusklappar-
na hjälper till.

- I början tänkte jag att hur ska jag 
reda ut alla avtal.  Allt var främmande. 
Men det okej att fråga, här hjälps alla 
åt. Det är lite fantastiskt att man kan 
gå in till kommunchefen eller kom-
munråden om råd och hjälp. Det finns 
alltid någon, det skapar trygghet.

Nyvunnen kunskap
Lisbeth konstaterar att utmaningen i 
arbetsuppgifterna och all nyvunnen 
kunskap förändrat henne som person. 

- Förr hörde man mycket om att de 
gör inget i kommunhuset, de vet inte 
hur de ska ha det och så kände nog jag 
också. Men idag kan jag förklara även 
om det som inte är mina frågor. Jag har 
lärt mig jätte mycket.  I dag vet jag hur 
kommunen fungerar och det är roligt 
att kunna förklara vad vi faktiskt gör 
och varför. 

- Från industri 
till kontor
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Hylte� �nga �ramti�

Landeryds skola
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”Hyltes unga framtid” är namnet på 
skolutvecklingsarbetet i Hylte kom-
mun. Ett arbete som nu pågått under 
två år, för att lyfta elever och höja be-
tygen i grundskolan.

- Skolan är samhällets största satsning på de unga. 
Utvecklingsarbetet handlar om de ungas framtid, 
men det handlar också om hela Hylte kommun. 

- Det handlar om hur vi kan vända befolkningsut-
vecklingen genom attraktionskraft. Våra unga ska 
vilja återvända efter studier. Då är skolan viktig!

Så beskriver Mikael Falk, barn- och ungdomschef 
arbetet med ”Hyltes unga framtid”.

Öppna jämförelser
Utvecklingsarbetet startade 2010 efter sviktande 
resultat i SKL:s undersökning Öppna Jämförelser 
2009. Det var betyg för årskurs 9 och behörighet 
till gymnasiet som visade brister.

- Betygen är inte allt, men det är ändå betygen som 
är kvittot på skolgången.

Eleven i fokus
När man började jobba med ”Hyltes unga fram-
tid”, var det med eleven i fokus.

- Det är elevens rättighet att kunna lyckas i skolan, 
och det är skolans sak att ge eleven möjligheter 
och verktyg att kunna lyckas.

Fokus låg på framtagen forskning. Det anordnades 
litteraturträffar där skolpersonal diskuterade rele-
vant forskning och nya metoder, för att på bästa 
sätt stödja elever.

Krav
Det pratas mycket om att det ställs höga krav på 
ungdomar idag. Mikael Falk tycker att det är bra.

- Det är okej att ställa krav! Men vi måste vara 
beredda att stötta ungdomarna och leda dem på 
vägen. Och om barnen inte är motiverade, då är 
det också vårt jobb att se till att de blir det.

Lyckas i ordinarie sammanhang
Ett av målen i arbetet med Hyltes unga framtid är 
att eleven ska lyckas i sitt ordinarie sammanhang. 
Det innebär att eleven inte ska plockas bort från 
klassen för att eleven är ”besvärlig”, istället plock-
as resurser in för att stötta eleven.

- Det är en rättighet för varje barn att lyckas i sko-
lan och att nå målen i alla ämnen. ”Hopplösa fall” 
finns inte! Alla ska lyckas och vara behöriga till 
gymnasiestudier.

Mikael Falk ser positivt på utvecklingen och man 
har kommit en bit på vägen men så klart är det 
fortfarande en del kvar.

- Vi har redan nått en stor attitydförändring, det 
känns bra. Vi har en lärarkår och skoledning som 
är på bettet och vill lyckas!

•	 Betygsmedelvärdet är nu över rikets medeltal.
•	 Hyltes elever tillhör de 20 % bästa i landet att slutföra sin gymnasieutbildning i tid.
•	 Gymnasieskolan i Hylte kommun är också med i utvecklingsarbetet, vilket de inte 

var från starten.
•	 Utvecklingsarbetet har bidragit till ett perspektivskifte - medvetenheten har ökat om 

att det handlar om lärarproffessionen inte eleven. 
•	 SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten har visat stort intresse för utveck-

lingsarbetet och följt Hyltes process från start. SPSM uttryckte det så här: ”Att få till 
denna attitydförändring på så kort tid är fantastiskt”

Vad har vi uppnått hittills?

Skolutvecklingen fortsätter
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Alexander Patsonen och Johanna Rasmusson går 
i klass 8E på Örnaskolan. De är båda aktiva i 
elevrådet och tycker det är viktigt att vara med 
och påverka.

-Jag vill vara med och påverka på skolan och se till att jag 
som elev och att alla andra elever får det så bra som möj-
ligt, säger Johanna Rasmusson.

Alexander Patsonen ser fram emot alla utmaningar som 
han möter i elevrådet.

-Det är roligt med utmaningar som till exempel Operation 
Dagsverke som vi jobbade med förra våren. 

Men elevrådet tar sig även an mindre projekt som att köpa 
in nya spel till uppehållsrummet till exempel.

-Det är viktigt att inte bara lärarna och rektorerna får 
bestämma. Det är roligt att få engagera sig och påverka ur 
elevernas synvinkel säger Johanna. 
 
Bilden av skolan 
Johanna berättar att man arbetar aktivt i elevrådet med att 
stärka bilden av skolan. 

-Vi ringer alltid till tidningen när det händer roliga saker.

 
Bäst med Örnaskolan 
Örnaskolan renoverades under 2010-2011 och efter det 
har skolan fått ett rejält uppsving. Dock är det inte de 
fysiska miljöerna som är viktigast för Alexander och  
Johanna. Alexander tycker att kompisarna är det bästa 
med skolan.

-Det är roligt att man blandas upp från alla olika orter i 
kommunen.

-Det bästa är att det är så mysigt här, säger Johanna. Alla 
känner alla.

”Det är roligt att få påverka” Vad gömmer sig i kommunarkivet?

Vilka skolämnen fick min far, min farmor och farmorsfar be-
tyg i? Hur gammalt är huset där jag bor? Hur stor var en 
kommunal budget på 1890-talet? Vilken personal jobbade 
för kommunen för 100 år sedan? Vilka var förtroendevalda? 
Vilka nämnder och styrelser fanns och vad beslutade de?
 
Svar på dessa frågor och oändligt många fler finner man 
i kommunarkivets handlingar. Men det är inte bara rik-
tigt gamla handlingar som återfinns i arkivet. Varje år tar 
kommunarkivet emot nya handlingar från de kommunala 
nämnderna. Därför kan man i senare års protokoll och dia-
rieförda handlingar med mera även se vad kommunen be-
slutar om idag och vilka uppgifter som utförs.  
    
Svensk demokrati och rättsväsende bygger på insynsrätt i 
myndigheternas verksamheter. I nästan 250 år har tryck-
frihetsförordningen garanterat att människor kan ta del av 
handlingar som kommer in till kommunen eller skapas i 
kommunens olika verksamheter. Detta är grunden till kom-
munarkivens funktion. Syftet med bevarandet är också att 
tillgodose behovet av information för rättskipning, förvalt-
ning och forskning. Att hålla kontakt med allmänheten och 
med de kommunala verksamheterna genom att svara på 
frågor och ge råd är en annan viktig del av arbetet.  

Är du intresserad av lokalhistorisk forskning så finns det 
bland annat protokoll, räkenskaper, korrespondens, och 
många andra spännande handlingar att ta del av. Äldre 
handlingar, från exempelvis Häradsrätt och Magistrat, för-
varas på Riksarkivet, Landsarkivet i Lund. 

I dagsläget förvaltar kommunen cirka 1,2 hyllkilometer 
arkivhandlingar. Hylte kommunarkiv förvaltar och vårdar 
även ett antal mindre så kallade enskilda arkiv från framfö-
rallt föreningar och företag i kommunen. 

Välkommen att höra av dig! 

Alexander Kurtz, Kommunarkivarie

Kontakt
Kommunarkivarie Alexander Kurtz
Tel: 0345-180 05/0733-71 80 05
E-post: alexander.kurtz@hylte.se     
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Nationella patientöversikten (NPÖ) är ett IT-stöd för sam-
manhållen journal. Det innebär att behörig hälso- och 
sjukvårdspersonal får möjlighet att läsa journaluppgifter 
elektroniskt från andra vårdgivare, t ill exempel sjukhuset i 
Halmstad. Idag har kommun och landsting/region inte sam-
ma journaler. Det är ett system som ökar säkerheten och 
vårdkvaliteten för patienterna, genom minskad risk för brist 
i överföring av information, från till exempel sjukhus till 
den kommunala hälso- och sjukvården.

Det är bara den hälso- och sjukvårdspersonal som deltar i 
din vård och som har behov av uppgifterna som får ta del av 
din journal i NPÖ efter att du har gett ditt samtycke. 

Införandet pågår under året och i september 2013 ska kom-
munens hälso- och sjukvårdspersonal kunna läsa journal-
uppgifter i NPÖ.

Vad i hela friden är NPÖ?

Framtidens hemsjukvård är ett samarbetsprojekt för att un-
dersöka och föreslå nya och bättre lösningar för hur hem-
sjukvården skulle kunna organiseras i framtiden. Syftet är 
att möta framtida behov, nyttja utveckling inom hemsjuk-
vården och förbättra för patienten.

Kommunerna i Halland och Region Halland har sedan flera 
år tillbaka haft ett samarbetsavtal när det gäller samverkan 
i hälso- och sjukvårdsfrågor. Detta avtal reglerar respektive 

organisations ansvar för hemsjukvården. När ett nytt avtal 
skrivs 2014 så vill man att det görs med nyttan för patienten 
i fokus.

För att möta framtida behov och inom hela Halland och er-
bjuda en optimal, enhetlig och sammanhållen hemsjukvård 
utifrån tillgängliga resurser krävs att de halländska kommu-
nerna och Region Halland gemensamt hittar och kommer 
överens om nya bättre lösningar.

För mer information, besök hylte.se eller regionhalland.se

För mer information besök inera.se/vardtjanster/npo | skl.se | socialstyrelsen.se

Framtidens hemsjukvård

Vad gömmer sig i kommunarkivet?
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Örnahallens Hälsocenter erbjuder ett nytt gym med 
toppmodern utrustning, funktionellt och bra för 
alla. Utöver det erbjuds ett stort gruppträningsut-
bud och en simhall med allt ifrån motionssim och 
vattenträning till babysim och simskolor.

Oavsett om du är van idrottare eller aldrig har trä-
nat förut, kan vi erbjuda dig bra och varierad trä-
ning. 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 
föreningar. Vi hjälper gärna till med föreläsningar, 
hälsodagar, hälsoanalyser, coachning, prova på trä-
ning och mycket annat. Hör av er om era önskemål. 
Alla företag och föreningar har minst 10 procent 
rabatt på alla kort!

Nyheter
Du har väl inte missat att det lagts till nya gruppträ-
ningspass i vårt utbud? Nyheter för året är Yogala-
tes, Aqua och MRL - Mage Rumpa Lår. Du hittar 
schemat på hylte.se/ornahallen.

Under året kommer en planerad renovering av Ör-
nahallen att genomföras. Det är simhall och recep-
tion som står först på tur. Under tiden som simhallen 
är stängd för renovering kan du frysa ditt tränings-
kort, men vill du fortfarande träna i gymmet och 
gå på pass, kan du bli kompenserad för utebliven 
simning på annat sätt. Under tiden som simhallen 
håller stängt kommer gruppträning och gym hålla 
öppet enligt ordinarie schema. Kontakta Örnahal-
lens Hälsocenter för mer information eller besök 
hylte.se/ornahallen.

Örnahallens Hälsocenter

Pulsklubben på Örnahallens Hälsocenter

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

Idrottsskolan är ett samarbete mellan olika idrottsföreningar 
och Hylte Kommun. Syftet är att uppmuntra till rörelseglädje. 
Idrottsskolan riktar sig till alla barn som går i årskurs 2 och 
bor i kommunen. Barnen får under ett läsår prova på olika 
idrotter som föreningarna bedriver. 

Med Idrottskolan vill vi ge alla barn möjlighet att prova på 
många olika idrotter, till en mindre summa pengar (läsåret 
2012/2013 kostar det 150 kr att vara med i Idrottsskolan, 
då ingår en T-shirt, vattenflaska, och ett nyckelband). Idrott-
skolan är också ett sätt för alla barn att vara med, oavsett 
förutsättningar att skaffa utrustning. Det handlar också om 
att ge alla barn den allsidiga träning som behövs som grund 

om man vill bli riktigt duktig i någon idrott. Men också att 
ge alla barn en idrott som innebär utmaningar, stimulans, 
utveckling, självkänsla och glädje! Barnen får chansen att 
leka och ha roligt, samtidigt som de tränar viktiga bitar som 
motorik, teknik, samarbete, hänsyn, relationer och så vi-
dare. Via leken utvecklas barnet fysiskt, socialt, emotionellt 
och intellektuellt.  

På detta sätt kan barnen få en starkare självkänsla och ett 
starkt självförtroende, samtidigt som barnet får idrotta i 
en blandad grupp med flickor och pojkar. Detta är även en 
möjlighet för föreningar i kommunen att visa upp sin verk-
samhet.

Idrottsskolan i Hylte

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

Nytt system på bibblan - bättre för besökaren

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 
m.m.
Våra bibliotek erbjuder också:
Musik på CD & DVD, Hyrfilm, 
Trådlöst internet, Släktforsk-
ning, Databaserna Genline & 
Svar, Dagstidningar & tidskrifter, 
Databasen Global Grant om sti-
pendiefonder, 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. 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

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!

Hyltebiblioteken byter under året bib-
liotekssystem till det fria datasyste-
met, Koha. Hyltebiblioteken är först 
ut bland de offentliga biblioteken i 
Sverige. 

För biblioteksbesökaren blir det många 
förbättringar genom Koha:

Anpassning för mobiler och surfplattor – 
Kohas publika del anpassar sig nu till den 
enhet man använder utan att man ens be-
höver komma ihåg en särskild adress eller 
installera någon app. 

Du kan få service på flera olika språk.

Det är enklare att se vad som finns – Koha 
gör det möjligt att bara visa böcker som 
faktiskt finns att låna. Dessutom slipper 
man klicka in sig på varje enskild bok för 
att se lånestatus då det visas direkt i träff-
listan. 

Användaren kan själv organisera sitt bib-
liotek – Istället för att behöva ”finna sig 
i” den ordning som biblioteket använder. 
Användaren kan själv sätta ämnesord 
(taggar) på böckerna och sedan använda 
det taggmoln som över tid växer fram för 
att hitta böcker och andra medier. 

Användaren kan skriva egna kommenta-
rer och recensioner på böcker. 

Biblioteket får resurser över till att ut-
veckla en högre servicenivå. Till exempel 
kan det införas SMS-tjänster där lånta-
garen får ett meddelande om att den re-
serverade boken nu finns på plats, men 
också en påminnelse när lånetiden håller 
på att ta slut.

Systemet kommer att införas under se-
nare delen av 2013. Följ utvecklingen på 
Hylte.se/bibliotek.
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Sång, gemenskap och natursköna upplevelser i Hylte

Kontakt
Webb: körgillet.se | facebook.com/korgillet
Projektledare: Daniel Sanjay Hansson
Telefon: 0735-088 177
E-post: korgillet@hylte.se

Körgillet i Hylte är ett helt nytt evenemang som kom-
mer att gå av stapeln i Hylte kommun mellan den 5 
och 8 september, i samband med tågdagarna i Lande-
ryd. Under dessa dagar kommer det besökare till Hyl-
te kommun som ska sjunga i kör tillsammans med en 
körledare som är rikskändis. Körgillet avslutas under 
söndagen med en stor gratiskonsert i Landeryd. 

Dubbla omsättningen
Enligt nya riktlinjer från Regeringen ska omsättningen 
av besöksnäringen i Sverige dubblas. Då krävs det större 
evenemang som Körgillet - som bidrar till en ökning av tu-
rismkonsumtionen.

Under de fyra dagarna som kördeltagarna tillbringar i kom-
munen kommer de att hitta på olika aktiviteter för rekrea-
tion. Det kan till exempel röra sig om fiske, brödbakning 
eller yoga. 

- Vi åker runt hela världen på semestrar för att hitta lugnet. 
Men hela Hylte kommun andas detta som vi idag efterfrå-
gar, säger Linda Wennerholm, näringslivsutvecklare i Hylte 
kommun. 

Påminner detta om Körslaget?
- Viss inspiration av tv-programmet körslaget finns i själva 
idén, med en kändis som körledare men istället för tävling 
vill vi skapa en feelgood aktivitet med körsång i centrum. 
Det är under fyra dagar som deltagare från hela Sverige 
sjunger och tillbringar tid tillsammans och upplever trevliga 
saker i vår kommun, berättar Linda.

Daniel Sanjay Hansson är projektledare och fyller i:

- Körsången är det som förenar människorna som kommer, 
med det är viktigast att se möjligheten att visa upp Hylte 
kommun som besöksmål, bostadsort och arbetsplats.

Amatörer och proffs
Körgillet beskrivs som en feelgood-helg med körsång i 
centrum. Projektet finansieras genom Hylte kommun och 

Region Halland och arrangeras under samma vecka som 
Tågdagarna i Landeryd. På så sätt kan projekten dra nytta 
av varandra.

- Det är ett väldigt stort och spännande projekt, berättar 
Daniel som själv sjunger i kör.  Jag har sjungit i kör sedan 
jag var barn och sjunger fortfarande. 

- Körerna kommer att bestå av allt från amatörer till proffs 
som tillsammans med sin kändis som körledare får en week-
end de sent ska glömma, menar Daniel.

Det finns ett stort intresse för körsång i Sverige med ca 
600 000 registrerade körsångare. Övningsplatsen för körer-
na kommer att vara i orternas kyrkor runt om i kommunen.

Hur kan man som invånare i kommunen delta i Körgillet?
- Man kan vara med i en kör! Alla kördeltagare betalar en 
summa för en weekend fylld med upplevelser och körsång, 
berättar Daniel.

- Man kan även bidra med kreativa lösningar, till exempel 
erbjuda kördeltagare en sovplats på loftet, eller vad som 
helst, alla idéer är välkomna, säger Linda. Föreningar, fö-
retag och privatpersoner är alla välkomna att höra av sig.

- Den 8 september ska man ju så klart besöka avslutnings-
konserten i Landeryd, det kommer att bli mäktigt! Självklart 
är konserten gratis tillägger Daniel, så ta med hela familjen.

Nu till det vi alla undrar. Vilka körledare blir det?
- Ja, vi har till exempel Micke Syd Andersson från Gyllene 
tider och hans fru Helena Andersson. Och så har vi gospel-
sångarna Åsa och Ulf Nomark, berättar Daniel.

Följ gärna uppdaterinagar kring Körgillet på Facebook och 
på körgillet.se.

Göran Fritzon, projektledare för Tågdagarna i Landeryd och Daniel Sanjay 
Hansson, projektledare för Körgillet diskuterar.
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Bygdegårdsförening  
Drängsereds Samhälls- & 
Bygdegårdsförening
Anders Nickel
Sme Ellens väg 2, 314 98  Torup
0345-310 08 / 0734-42 52 49
anders.nickel@telia.com
www.drangsered.se

Nyarps Bygdegårdsförening
Eva Larsson
Norra Fagerhult, 314 92  Långaryd
0371-430 49 / 070-214 65 72
fagerhult2010@hotmail.com
www.langaryd.nu/bygdegarden

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

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

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

Fiske               
Hylte Sportfiskeklubb
Jonas Carlsson
Nissaryd 403, 314 93  Hyltebruk
jcnissaryd@telia.com
www.hyltesfk.se

Folkets hus         
Brännö Folkets Hus och 
Parkförening
Agneta Karlsson
Björkåsvägen 25, 314 97  Torup
0345-30631 / 0723-151529
agge_carola_k@hotmail.com
www.brännögård.se

Rydö Folkets Husförening
Micael Arnström

Nissadalsvägen 59, 314 42  Rydöbruk
0345-208 06
micael.arnstrom@hylte.se

Friluftsliv         
Friluftsfrämjandet Torups 
Lokalavdelning
Anna Johansson
Strandvägen 10A, 314 41  Torup
070-619 61 72
annaljoh84@hotmail.com

Fröslida SMU
Lisbet Magnusson
Fröslida Lindbacken 1, 314 96  Torup
035-630 57
lisbet.moss@telia.com

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

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

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

Femsjö Hembygdsförening
Ann-Christin Zell
Mickedalavägen 25, 302 35  Halmstad
035-10 15 66 / 0708-323 117
aczell47@gmail.com

Hylte Hembygdsförening
Bo Westman
Byås Smedjebacken, 314 91  
Hyltebruk
0345-130 90 / 0730-21 90 50
bossebus213@hotmail.com
www.hembygd.se/halland/hylte

Hylte Hembygdskrets
Bo Westman
Byås Smedjebacken, 314 91  
Hyltebruk
0345-130 90 / 0730-21 90 50

bossebus213@hotmail.com
www.hembygd.se/halland/
hyltekretsen

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

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

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

Torups Hembygdsförening
Bengt-Åke Torhall
Bosgårdsvägen 2, 314 41  Torup
0345-202 87070-543 97 21
b.torhall@telia.com
www.hembygd.se/halland/torup

Unnaryds-Jälluntoftas 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

Unnaryd-Jälluntofta Röda 
Korskrets
Rune Bolmblad
Åkervägen 2, 310 83  Unnaryd
0371-600 20 / 0730-52 00 57

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

Deep Freezers MCC
Patrik Nilsson
Björkåsvägen 21, 314 97  Torup
0708-787 390
peggen@deepfreezers.se
www.deepfreezers.se

Hyltebygdens 
Motorcykelveteraner
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
Mattias Theander
Floras Kulle, Villa Ekebo, 314 31  
Hyltebruk
0345-212 88 / 0732-511 188
mattias.theander@home.se
www.btkhylte.com

I kommunens föreningsregister kan 
alla föreningar vara med. Det är ett 
bra sätt att marknadsföra sig.

Nancy Persson är fritidshandläggare 
och arbetar med olika typer av frågor 
som rör föreningslivet i Hylte kom-
mun.
- Föreningsregistret är ett bra sätt att 
visa upp sig och ett sätt att värva nya 
medlemmar.

- Det är bra för nyinflyttade till exem-
pel som vill se vilka föreningar som 
finns. En person kanske vill dansa line 
dance, då kan den personen hitta en 
passande förening som sysslar med 
just line dance, säger Nancy Persson.

Omkring 130 föreningar är anslutna 
till registret idag, men Nancy vet att 
det finns föreningar som inte är med 
än.
- Det är frivilligt att ansluta sig, så det 
är upp till varje förening. Men det är 
ju roligt om så många som möjligt vill 
vara med.

Hur ansluter man sig till registret?
- För att ansluta sig till föreningsregist-
ret surfar du in på hylte.se/forening. 
Där kan du även söka bland andra 
föreningar och se vad det finns för 
utbud i kommunen. Om din förening 
redan är ansluten är det viktigt att 
uppdatera om förändringar sker i kon-
taktuppgifterna.

Hur gör man om man vill starta en 
ny förening?
- Vill man starta en ny förening brukar 
jag hänvisa till SISU -  idrottsutbil-
darna eller något av studieförbunden, 
lite beroende på vilken typ av förening 
det rör sig om. Men där hittar man all 
information man behöver om hur man 
startar en förening.

Föreningsregister 2013

Kontakt
Fritidshandläggare Nancy Persson
E-post: nancy.persson@hylte.se
Telefon: 0345-180 10
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Bowlingklubben Turbo
Alf Backsten
Skolgatan 2, 314 31  Hyltebruk
072-56 22 378
fiintdu@hotmail.com

Eksätra Ryttarsällskap
Thomas Magnusson
Hästhults Gård, 314 91  Hyltebruk
0345-712 55 / 070-283 64 64
thomas@tmac.se
www.idrottonline.se/hylte/eksatrars-
ridsport

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

Handbollsklubben Hylte
Magnus Åman
Solhemsgatan 11, 314 31  Hyltebruk
0345-105 04 / 0733-71 81 65
aman.magnus@telia.com
http://www.laget.se/hkhylte/

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

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

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

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

Hylte Ryttarförening
Katja Larsson
Kollabo 101, 314 94  Torup
0345-305 95 / 0705-43 05 95
katja@kollabo.se
http://www.idrottonline.se/hylte/
hylteryttarforening-ridsport

Hyltebruks Gymnastikförening
Åsa Bergström
Bokkullegatan 14, 314 34  Hyltebruk
0345-177 00
asa.bergstrom.hylte@telia.com

Hyltebruks Idrottsförening
Jennie Cederholm
Box 32, 314 21  Hyltebruk
0345-150 01 / 0705-84 55 99
hyltebruksif@gmail.com
http://www3.idrottonline.se/
HyltebruksIF-Fotboll/

Hyltebruks Tennisklubb
Jan Malmberg
Liljevägen 16B, 314 34  Hyltebruk
0345-107 74 / 070-849 60 22
hyltetennis@gmail.com
www.idrottonline.se/hylte/
hyltebruksTK-tennis

IBK Nissan
Filip Johansson

Storgatan 49, 314 34  Hyltebruk
076-03 82 775
fille@ibknissan.se
http://www.idrottonline.se/hylte/
ibknissan-innebandy

Klubb Liften
Linn Marklid
Lindala, 310 83  Unnaryd
073-043 05 96
linn.marklid@hotmail.com

Landeryds GoIF
Fredrik Johansson
N.Åkershult 112, 314 94  Landeryd
0371-403 61 / 0730-71 03 61
fj40361@telia.com
http://www.laget.se/ll2005/start.html

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

Långaryds Idrottsförening
Thomas Magnusson
Hästhults Gård, 314 91  Hyltebruk
0345-712 55 / 070-283 64 64
thomas@tmac.se
www.langaryd.nu

Rydö Allmänna Sportklubb
Gunilla Abrahamsson
Lärkgatan 1, 341 34  Hyltebruk
0345-716 67 / 073-141 84 82
gunilla.abrahamsson@hylte.se
http://www3.idrottonline.se/rydoask-
friidrott

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

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

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

Rydögymnasterna
Helena Torhall
Strandvägen 9, 314 41  Torup
0345-101 04 / 070 33 09 257
helena.torhall@yahoo.se
http://www3.idrottonline.se/
ForeningenRydogymnasterna-
Gymnastik

Skidklubben Hylte
Gunnar Johansson
Amfrebo, 314 93  Hyltebruk
0345-300 79 / 0708-12 19 15
gunnar-contenta@tele2.se
www.idrottonline.se/hylte/skhylte-
skidor

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

Torup/Rydö FF
Camilla Berggren

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

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

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

Torups Skolidrottsförening
Carina Åhman
Solhemsgatan 11, 314 31  Hyltebruk
0345-105 04 / 070-680 76 87
carina.aman@telia.com
www.idrottonline.se/hylte/torupsskol-
if-skolidrott

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

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

Zenshinkai Karate Klubb
Joel Haglund
Orregatan 1, 314 34  Hyltebruk
0345-711 20 / 070-235 59 59
joel@zenshinkai.se
www.zenshinkai.se

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

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

Hylte-Unnaryds Jaktvårdskrets
Stellan Mattila
Solhemsgatan 23, 314 31  Hyltebruk
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
Tord Andersson
Sahlinsväg 1, 314 41  Torup
0345-215 52 / 0708-22 55 20
info@azonprodukter.se
www.torupspistolklubb.org

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

Unnaryds Skytteförening
Lars Andersson
Rönnvägen 8, 310 83  Unnaryd
0371-606 89

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

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

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
Johnny Andersson
Knallhult, 310 38  Simlångsdalen
0345-120 95 / 0703-10 21 10
johnny.knallhult@telia.com
www.femsjö.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
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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
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 
Helnykterhetsförbund Hylte
Lisbeth Bengtsson
Storgatan 46, 314 34  Hyltebruk
0345-170 30 / 070-521 70 30
lars_lisbeth1783@hotmail.com
http://www.mhf.se

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

Pensionärsföreningar
Drängsereds Pensionärsförening 
SPF
Stig Johansson
Axet 305, 314 98  Torup
0345-311 39
0345axet@telia.com

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

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

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

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

Folkpartiet Liberalerna i Hylte
Niclas Erlandsson
Gjutängsvägen 4B 311 74 Falkenberg
070-216 66 92
niclas.erlandsson@folkpartiet.se
www.folkpartiet.se/hylte

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

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

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

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

Moderata Samlingspartiet Hylte
moderat.se/hylte

Sverigedemokraterna
hylte.sverigedemokraterna.se

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

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

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

Långaryds Samhällsförening
Anna Roos
Vägaholmsvägen 2, 314 92  Långaryd
0371-462 92 / 070-6623552
sockerpajen77@hotmail.com

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

Torups Samhällsförening
Hasse Karlsson
Lärkvägen 2, 314 41  Torup
0345-211 24 / 070-574 86 84
hkar@telia.com
http://www.bygdegard.net/torup/
bygdegarden

Unnaryds Samhällsförening
Anders Lillieberg

S. Hesta SB, Toget 3, 310 83  Unnaryd
070-230 72 72
anders.lillieberg@
sodrahestrasparbank.se

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

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

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

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

Hallands Stamningsförening
Gun Ahlm
Vinkelgränd 4, 305 60  Harplinge
035-13 14 40
gun.ahlm@mbox301.swipnet.se
www.stamning.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
Kerstin Johansson
Axet 305, 314 98 Torup
0345-311 39
axet@telia.com

Lions Club Torup
Sören Karlsson
Sahlins gata 5, 314 42  Torup
0345-302 04
kinnareds.bilverkstad@telia.com

NÝSIR
Petra Holstein
Storgatan 2, 314 31  Hyltebruk
0345-715 50
info@nysir.se
www.nysir.se

Reumatikerföreningen Hylte
Bodil Gunnarsson
Löparstigen 1B, 314 34  Hyltebruk
0345-102 49
0705-30 59 60
loparstigen@hotmail.com

Svenska Celakiföreningen i 
Halland
Susanne Grave
Strandvallen 140 B, 302 57  Halmstad
0708-79 54 12
halland@celiaki.se

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

Föreningen Landeryds 
Järnvägsmuseum
Jonas Hjelm
Videstigen 4, 313 32  Oskarström
0371-57 03 51
kontakt@landeryd.org
www.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
Inger Ekelund
Fröslida, Pershultsv. 102, 314 96  
Torup
035-630 21
0731-418 491
ingerekelund@hotmail.com
www.bilkaren.se

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 Samverkan
Anna Roos
Vägaholmsvägen, 314 92  Långaryd
0371-46292
070-662 35 52
sockerpajen77@hotmail.com
www.langaryd.nu

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

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



I Långaryd ligger det särskilda bo-
endet Höstro som kan stoltsera 
med en egen kör. En ovanlig kör 
vars medlemmar är omsorgsta-
gare, seniorer från byn, anhöriga 
och personal från boendet. 

Kören startades hösten 2012.
- Jag fick idén när vi var på inspira-
tionsdag om kultur för äldre hösten 
2011, berättar Christel Johansson, 
rehabiliteringsassistent på Höstro. 
- Där träffade jag Halim som berät-
tade om möjligheterna med att ha en 
kör. Han är  nu vår körledare.

Men vilka skulle då vara med i den 
nystartade kören?

- Jag funderade lite på vilka jag kän-
de som tycker om att sjunga och så 
kontaktade jag dem. Sen har någon 
tagit med sig någon så det har fallit 
sig naturligt vilka som valt att vara 
med, säger Christel.

Totalt är det cirka 20 personer som 
är med i kören. En av dem är Maj-
ken Carlsson. Hon bor i en av senior-
lägenheterna som ligger i anslutning 
till Höstro.

- Förut bodde vi på gården där borta, 
säger hon och pekar, nu har vi flyt-
tat in på andra sidan Höstro. Vi trivs 
väldigt bra här i området.

Maja Ericsson sjunger också i kören. 
Hon bor på Höstro sedan många år 

tillbaka och berättar att hon arbeta-
de på boendet under sitt yrkesverk-
samma liv.

- Jag började jobba här på Höstro 
när jag var 18 år gammal. Det är mer 
än 70 år sedan, konstaterar hon med 
ett leende.

Svårt att hålla tonen
Både Majken och Maja har varit ak-
tiva i kyrkokör sedan tidigare, men 
för Christel är det nytt. Hon har ald-
rig varit intresserad av att sjunga:

- Jag har lite svårt att hitta tonen, 
så då får Maja ta ton så får jag följa 
henne. Men det kommer väl, det är 
bara att träna.

Sysselsättning för de gamla
I arbetet som rehabiliteringsassistent 
arbetar Christel mycket för att få in 
mer kulturaktiviteter i verksamheten. 
Kören är idag en självklar aktivitet 
men det är viktigt att även skapa nya 
aktiviteter. De som bor på det sär-
skilda boendet i Långaryd kommer 
inte iväg så ofta, berättar Christel:

- Nu kommer istället folk hit och vi 
sjunger tillsammans. Det är trevligt.
Vi kommer även att ha en målarverk-
stad under våren. 

- Det är ett bra sätt att sysselsätta 
de gamla fyller Majken i och får 
medhåll av Maja:
- Bara att det händer något är vik-

tigt. De som annars inte kan göra så 
mycket kan sitta med i sina rullsto-
lar och vi kan sjunga tillsammans.

Konserter
Körledaren för Höstrokören bekos-
tas genom Hallands Bildningsför-
bund och genom pengar från Hen-
noch Johanssons donationsfond.

Som en motprestation arrangerar 
kören två konserter om året. Före jul 
2012 anordnades en julkonsert på 
Höstro. Det blev en festlig tillställ-
ning då ett 50-tal  personer kom och 
lyssnade till sången.

Fler och fler
Allt fler har fått upp ögonen för kö-
ren och vill vara med. 

- Vi blir fler och fler så lokalen börjar 
bli lite liten för oss. Men att se alla 
glada och nöjda när de går härifrån 
det ger jättemycket, det är trångt 
men hjärtligt säger Christel. 

Vad betyder kören för er?
- Kören är för min del jätterolig, och 
för dem som inte har några egna be-
sök betyder det väldigt mycket berät-
tar Maja.

- Ja det är en glädjens kör, säger 
Christel och får medhåll av Majken: 
- Ja så är det, man kan inte vara arg 
och sjunga.

”De� �� �läd�en� k��!”
Majken Carlsson, Christel Johansson och Maja Ericsson är alla med i Höstrokören.
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