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Välkommen till HYLTE16!

Våren är här och kommuntidningen 
HYLTE16 har återigen kommit i brevlå-
dan. Kommunen har alltid någonting 
på gång och tidningen är ett sätt att ge 
er en liten inblick i vad som är aktuellt. 

Hylte kommun är en av de kommuner i 
Sverige som procentuellt ökar sin befolk-
ning mest, detta innebär att vi för när-
varande har rejäl växtvärk inom främst 
skola och förskola. Vi ökar både när det 
gäller födelseöverskott, inflyttning från 
övriga riket och inflyttning från utlandet. 
Vår stora utmaning nu är att lyckas orga-
nisera kommunen tillräckligt snabbt för 
att ge bästa möjliga service. En satsning 
är kommunens kontaktcenter som nu 
börjar ta form. Läs gärna mer om kon-
taktcentret på sidan 14.

Per Borg
Kommunchef

Tidningen HYLTE16  
HYLTE16 är en informationstidning 
som ges ut av Hylte kommun en 
gång per år. Tidningen distribueras 
till kommunens samtliga hushåll. 
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HÄNDER I HYLTE 2016
Ett axplock av vad som

hylte.se/evenemang

Mars
Hylte konst & hantverksrunda 
Påskhelgen 25−28 mars 
Hylte konstnärer och hantverkare håller 
verkstäder och ateljéer öppna.

April
Seniormässa  
Fredag den 15 april 
Aktiviteter och information för seniorer 
i Gamla Hallen, Hyltebruk

Älglöpet 
Söndag den 17 april 
Löpartävling runt Skärshultssjön, 5km 
eller 10 km, start vid campingen.

Kommunfullmäktige 
Torsdag den 28 april kl. 18.30 
Allmänheten är välkommen att närvara 
vid mötet.

Maj 
Vårkonsert 
Söndag den 1 maj kl. 11.00 
Kulturskolan bjuder på musik för boen-
de och allmänheten på Malmagården, 
Hyltebruk. 

Torups vårmarknad 
Fredag den 6 maj 
Knallemarknad med anor ända från 
1700-talet.

Kulturskolans dag 
Lördag den 28 maj kl. 10.00 
Maratonkonsert, bildutställning och 
korv- och fikaförsäljning på Lindekullen, 
Hyltebruk.

Juni
Turista Hemma 
5-6 juni  
Ge dig ut och upptäck Hylte - många 
besöksmål och verksamheter håller  
öppet med roliga aktiviteter.  

Nationaldagsfirande 
Måndag den 6 juni kl. 14.00 
Traditionellt firande på Lindekullen, 
Hyltebruk. Tal av landshövding Lena 
Sommestad och musik av musikkåren 
Lyran.

Skolavslutning  
Fredag den 10 juni 
Skolavslutningsfirande runt om på 
kommunens skolor. 

 
 
 

Kommunfullmäktige 
Torsdag den 16 juni kl. 17.00 
Allmänheten är välkommen att närvara 
vid mötet. 

Juli 
Unnarydsdagen 
Onsdag den 13 juli 
Stor marknad med massor av knallar 
och aktiviteter i samhället. 

Bolmendagen 
Lördag den 30 juli 
Aktiviteter runt sjön Bolmen. Utom- 
husmässa och fritt fiske hela dagen. 

Augusti
Långaryd gammeldags marknad 
Söndag den 28 augusti 
Marknad i gammeldags stil, med un-
derhållning och aktiviteter för alla.

September
Tågdagarna i Landeryd  
3-4 september 
Kom och åk veterantåg, med under-
hållning och servering i olika former.

Torups höstmarknad 
Lördag den 3 september 
Knallemarknad med anor från 1700- 
talet.

Oktober
Kommunfullmäktige 
Torsdag den 20 oktober kl. 18.30 
Allmänheten är välkommen att närvara 
vid mötet.

November
Kommunfullmäktige 
Torsdag den 24 november kl. 15.00 
Allmänheten är välkommen att närvara 
vid mötet.

Julmarknad i Torup 
Lördag den 26 november kl. 14.00 
Julmarknad i Sjögårdsparken, Torup.

Julskyltning i Hyltebruk 
Söndag den 27 november kl. 14.00 
Traditionell julskyltning med tomten 
och minimässor.

December
Julbasar i Långaryd 
Lördag den 3 december kl. 14.00 
Julbasar i Nyarps bygdegård med Lucia, 
tomte ,mat, blommor, hantverk m.m.
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AKTUELLT i Hylte

E-TJÄNSTER

Risa, rosa eller ge tips?
Vi vill gärna veta vad du tycker om kom-
munens verksamheter. Ta därför chansen 
att lämna förslag till förbättringar eller ha 
synpunkter på olika saker. Du kan också 
ställa frågor eller ge beröm.

Du kan lämna dina synpunkter via en  
e-tjänst eller en blankett på hylte.se, eller 
hämta en folder att fylla i. Foldern hittar du 
på kommunhuset i Hyltebruk eller på något 
av våra bibliotek. Du kan själv välja om du 
vill vara anonym, och om du vill få ett svar.   

            Tack för din hjälp!

STATSBIDRAG

Felanmäl när du vill på dygnet
Under 2016 satsar kommunen på att utveckla fler smidiga e-
tjänster för digital ärendehantering i kommunen. Det är ett led i 
kommunens arbete med att bli än mer tillgänglig. Målet är, att du 
som kommuninvånare och företagare, ska kunna sköta den största 
delen av dina ärenden med Hylte kommun via webben när som. 

I vår självserviceportal hittar du som medborgare eller företagare 
alla kommunens e-tjänster och blanketter. Där kan du exempelvis 
göra en felanmälan, ansöka om förskoleplats, eller anmäla din för-
ening till föreningsregistret.      
                                    service.hylte.se

Mer pengar till  
föreningarna
Som ett resultat av statsbidraget på 
48 miljoner vill Hylets lokalpoliti-
ker bland annat stimulera förening-
arnas och civilsamhällets arbete.  

− Vi har ett engagerat föreningsliv 
och civilsamhälle som gör och 
har gjort stora insatser inom 
integrationen. Det vill vi stimu-
lera varför vi bland annat ökar 
det lokala föreningsstödet med 
70 procent, det vill säga cirka 
2 miljoner kronor, under en 
tre årsperiod, berättar Ronny 

Löfquist (S) kommunstyrelsens 
ordförande.

Föreningar i Hylte kommun kan an-
söka om ett lokalt aktivitetsstöd två 
gånger om året, 28 februari och 31 
augusti. Stödet baseras på antalet 
grupptillfällen under året och an-
talet stödberättigade medlemmar. 
Ansökan om lokalt aktivitetstöd 
sker på samma sätt som tidigare, 
men med skillnaden att förening-
arna kommer att beviljas en högre 
summa under kommande tre år.

FÖRENINGSLIV48 miljoner till Hylte
I december 2015 beslutade riksdagen om ett extra 
statsbidrag på totalt 48 miljoner kronor till Hylte 
kommun. Statsbidraget ska stödja de kommuner 
som tagit ett stort ansvar för flyktingmottagandet 
de senaste åren, däribland Hylte. Ett politiskt ge-
mensamt beslut har arbetats fram som resulterar i 
att totalt 32,7 miljoner kronor ska satsas extra på 
skola, jobb samt föreningsliv och civilsamhälle un-
der de kommande tre åren. Resterande 15,2 miljoner 
avsätts som en reserv för 2016. 

4
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AKTUELLT i Hylte

MENTORSKAPSPROGRAM

Nu kan du som är född 1984-1996 få en 
push i arbetslivet med stöd av en mentor. I 
ett nystartat mentorskapsprogram matchar 
Boost Hylte efter bästa förmåga ihop dig 
med en lämplig mentor beroende på vilken 
bransch det är du vill veta mer om. Det är 
helt gratis och enkelt att anmäla sitt intres-
se. Skicka e-post med några rader om dig 
och vilken bransch du är intresserad av till 
boost@hylte.se 

  Läs mer på boosthylte.se

ÅTERVINNINGSCENTRAL (ÅVC)

På Borabo avfallsanläggning finns Hylte 
kommuns återvinningscentral och deponi. 
Som privatperson kan du där kostnadsfritt 
lämna det avfall som uppstår i hemmet för 
återvinning. 

Öppettider
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

Anläggningen är stängd alla helgdagar och 
aftnar. Du hittar ännu mer info på hylte.se

%

100% fler feriejobb 2016
De kommunala sommarjobben ska utökas 
till 50-60 platser för sommaren 2016, vilket 
är dubbelt så många fler feriejobb än tidi-
gare år. Det är ytterligare ett resultat av ex-
trabidraget som kommunen beviljades från 
riksdagen. Elever som har gått ut första eller 
andra året på gymnasiet och är folkbokförda 
i Hylte kommun är välkomna att ansöka om 
feriejobb. Jobben innebär arbete under några 
veckor inom olika kommunala verksamheter, 
som exempelvis inom omsorg om äldre och 
funktionshindrade, barnomsorg och turism. 
Feriejobben utannonseras på webben i början 
av april.         

  
        hylte.se

SOMMARJOBB

10 544 invånare 
Hylte kommun hade i februari 2016 

ökat till 10 544 invånare  
(uppskattning baserad på data från Skatteverket).  

Under förra året ökade antalet  
invånare med totalt 236 personer.  

Ökningen beror på födelseöverskott 
och inflyttning från  
in- och utlandet.
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- viktigt för kommunens snöröjning
I början av januari föll den första 
snön för året i Hylte, och då blev 
det dags att så snabbt som möj-
ligt röja undan snön på kommu-
nens största vägar. Den magiska 
gränsen för om snöplogarna ska 
åka ut går vid minst 8 cm snö. 
Varje dag under vinterhalvåret 
tar kommunen emot en väder-
prognos för att kunna vara för-
beredd för eventuellt snöväder.

– Turordningen är den att först ska 
stora vägar och de viktigaste gång- 
och cykelvägarna röjas. Därefter 
röjs i centrum, på bussterminaler 
och matargator, det vill säga gator 
som exempelvis samlar upp tra-
fiken från ett bostadsområde till 
större huvudgator. Därefter kom-
mer busslinjer och parkeringsplat-
ser, berättar Anita Zukanovic som 
är ansvarig chef för park- och gata-
enheten i Hylte kommun. 

Kommunen har tre olika entre-
prenörer som plogar gatorna för 

kommunens räkning. Varje större 
samhälle i kommunen har totalt 
en maskin till sitt förfogande. Det 
innebär att plogningen inte ser ex-
akt likadan ut överallt i kommu-
nen, och att det är svårt att säga 
exakt vid vilken tidpunkt en plog-
bil kommer till ett visst område. 
Entreprenörerna har 14 timmar på 
sig att hinna med snöröjningen på 
kommunens vägar. I ett visst områ-
de kan det innebära att bilen kom-
mer först på kvällen. 

– Kommunen ansvarar inte för 
snöröjningen på alla vägar. 
Vissa är Trafikverkets ansvar. 
Genomfartsleden, väg 26, är ett är 
ett sådant exempel. På vår webb-
plats finns det kartor som visar vil-
ka vägar som kommunen ansvarar 
för, så är man intresserad kan man 
titta närmare på det där.

Vanligaste frågan om snöröjning?
– En vanlig fråga är om plogbi-
len måste lägga upp vallar vid 

tomtinfarterna, och ja, tyvärr mås-
te snön ta vägen någonstans. För 
plogbilen finns inget annat rimligt 
alternativ när vägen ska plogas. Att 
röja undan snön för en infart är 
fastighetsägarens ansvar, även om 
snövallen har skapats av plogbilen.   

Parkering kan underlätta
Anita förklarar att det även är 
fastighetsägarens ansvar att skotta 
rent framför brevlådor och sopkärl 
så att brevbärare och avfallsbolag 
kan utföra sina uppdrag. Genom 
att parkera din bil på en redan plo-
gad plats, eller om möjligt parkera 
på egen mark, så hjälper du till att 
underlätta snöröjningen ytterligare.

– I år har vi ju inte fått så myck-
et snö, så det har varit ett relativt 
lugnt snöröjningsår. Men med väd-
ret vet man ju aldrig, vissa år är lug-
nare medan andra är mer intensiva, 
avslutar Anita Zukanovic. 

Hjälp med snöskottning vid särskilda behov
Vet du om att kommunen, efter individuell 
prövning, kan erbjuda hjälp med snöskott-
ning? Personer som bor i eget hus och som 
har särskilda behov skulle kunna ha rätt till 
hjälp och kan ansöka om tjänsten.Det kan 
exempelvis vara att få hjälp att skotta trappen 

och en gång till postlådan, eller skotta fram-
för sin parkering för permobilen. Hjälp med 
snöskottningen sker på vardagar och varje 
tillfälle kostar 100 kr. Kontakta kommunens 
omsorgskontor om du vill veta mer eller göra 
en ansökan om prövning. 

SAMHÄLLE

8 cm och 14 timmar
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"Personifierar själva idén om 
ett porlande källvatten."

Carolina Storberg, VA-chef, är stolt över Hyltes vatten.

Hyltes vatten är bland det 
bästa i Sverige
I höstas deltog Hylte kommun i 
tävlingen Sveriges godaste kran-
vatten 2015, och Hylte lyckades 
bli en av de 18 kommuner som fick 
åka upp till Stockholm och tävla i 
den stora riksfinalen. Med sig hem 
fick Hylte det hedrande omdömet 
att vårt vatten ”personifierar själva 
idén om ett porlande källvatten". 

Carolina Storberg, VA-chef, 
tycker det är självklart att kom-
munen ska tävla med sitt vatten.   
– Vi har ett fint kranvatten som vi 
är stolta över. Vi behöver inte be-
handla det eftersom det inte inne-
håller höga halter av metaller eller 
andra föroreningar. Det enda vi 
gör är att vi höjer PH-värdet något, 
berättar Carolina Storberg.  

Vattnet som det tävlades med i hös-
tas togs från vattentäkten i Torup, 

vilket är den som förser även 
Kinnared, Brännö och Rydöbruk 
med vatten. Vattnet till Hyltebruk 
tas från en vattentäkt i Långaryd. 
Eftersom Hylte är till ytan sett en 
stor kommun blir det många me-
ter ledning för vatten och avlopp 
som ska täckas, samtidigt som det 
är färre abonnenter som delar på 
kostnaden. Därför får invånare i 
landsbygdskommuner ofta betala 
något mer för vattnet än exempel-
vis de som bor i tättbebyggda stä-
der. Positivt för Hyltes del är att 
kommunen inte behövs lägga yt-
terligare medel på att rena vattnet 
eftersom det redan från början är 
av mycket god kvalité.

Vinnare av den stora riksfinalen 
blev Bromölla kommun. 

Juryns omdöme:

Gatubelysning 
- ett återkommande ämne
Drygt 3000 gatlampor lyser upp vår kom-
mun på kvällar och nätter. När vi frågar i 
kommunens reception om vilket ämne de 
tar emot mest telefonsamtal om, så hamnar 
gatubelysning i topp. 

Gatubelysningen i kommunen tänds och släcks 
via ett ljusrelä som styrs av hur ljust alternativt 
mörkt det är utomhus. Två gånger om året, inn-
an vintern och på våren, kontrolleras all gatu-
belysning som kommunen ansvarar för. Trasiga 
lampor byts då ut och andra eventuella skador 
repareras. Vid dessa arbeten är gatubelysningen 
tänd även på dagen.

Kommunen äger och ansvarar för belysning på 
gator, gång- och cykelvägar och motionsspår, 
medan det generellt sett är Trafikverket som an-
svarar för de större vägarna. Om du upptäcker 
en trasig gatubelysning och är osäker på vem 
som ansvarar för underhållet kan du titta efter 
om stolpen är uppmärkt. Gul tejp och märk-
ning innebär att det är Trafikverkets stolpe och 
att felanmälan ska ske dit. Saknas gul tejp och 
märkning ska anmälan göras till kommunen.
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INTEGRATION 

Miljontals människor flyr sina 
hem. För att möta flyktingström-
men, med barnens skolgång i fo-
kus, påbörjades innan årsskiftet 
uppbyggandet av en ny enhet 
för nyanlända elever i Hylte kom-
mun. 

– Målet är att de här barnen ska få 
en likvärdig skolgång som svenska 
barn samtidigt som vi samordnar 
våra resurser så att vi kan avlasta och 
stödja våra verksamheter, berättar 
Tommy Fock som är enhetschef för 
den nya enheten. Tommy går från 
att ha varit rektor på Örnaskolans 
högstadium och är därmed väl insatt 
i skolans resurser och utmaningar.

Fokus för Enheten för nyanlända 
är att stötta skolor och rektorerna 
i deras arbete med mottagande. 
Dessutom ska man arbeta med kart-
läggning av elevens tidigare skolbak-
grund, och skapa ett likvärdigt möte 
och enhetlig väg in i skolan för varje 
elev.

Stort personalbehov
I december 2015 beslutade riksda-
gen om ett extra statsbidrag på totalt 
48 miljoner kronor till Hylte kom-
mun eftersom kommunen har tagit 
ett stort ansvar för flyktingmotta-
gandet de senaste åren. Några må-
nader senare meddelade politikerna i 
Framtid Hylte och Hyltealliansen att 
de gemensamt arbetat fram en plan 
på hur totalt 32,7 miljoner kronor 
av statsbidraget ska fördelas. En stor 
del går just till satsningar inom sko-
lan, där de ser ett stort behov av att 
rekrytera lärare och andra vuxna.

Redan nu har det anställts studie-
handledare och modersmålslärare. 
I det arbetet har enheten stor hjälp 
av arbetsförmedlingen som har lyck-
ats hitta människor från olika län-
der med pedagogisk bakgrund som 
i sin tur kan komma ut i praktik. 

Rekryteringen kommer att fortsätta 
under hela våren. 

– Jag ser människorna som en till-
gång. Småskolorna får fler elever 
och kommunen nya invånare. Och 
via praktiken kanske vi kan lösa 
delar av vårt rekryteringsbehov av 
personal framöver. Jag ser det som 
en vinn-vinn-situation för alla, säger 
Tommy Fock. 

Inventering pågår
Linnéa Rosengren är förstelärare på 
den nya enheten och hon berättar att 
arbetet är i full gång med att förbe-
reda inför starten som sker i mitten 
av mars. Då ska de allra flesta lärar-
na vara på plats, plus de två studie-
handledarna. Arbetet med kartlägg-
ning av de elever som väntar på att 
få börja skolan kan då sättas igång. 

– De integrationsvärdar som an-
ställdes i början av februari är nu 
ute i verksamheterna på kommu-
nens förskolor, och deras uppdrag 
är att stötta de nyanlända barnen på 

Tommy Fock är enhetschef för Enheten för nyanlända. 

"− Jag ser det som  
en vinn-vinn- 

situation för alla."

Ny enhet skapad

Samordnat mottagande av barn och ungdomar
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förskolan. Men de ska även underlätta 
den viktiga samverkan med föräldrarna 
genom att bygga språkliga broar mel-
lan föräldrarna och personalen, berät-
tar Linnéa Rosengren.

Ytterligare en del i arbetet är att hjälpa 
barnen att förstå sammanhanget och 
vardagen på förskolan, samtidigt som 
integrationsvärdarnas arbete är att föl-
ja och stötta den ordinarie planeringen.

Mål: utbildning och jobb 
för vuxna nyanlända
Hälsa och sysselsättning är i fokus när Hylte kommun 
tillsammans med de andra halländska kommunerna, 
Arbetsförmedlingen och Högskolan i Halmstad star-
tade projektet Integration Halland i höstas. Hylte 
kommun är projektägare och ansvarar för de nästan 
25 miljoner kronor som Europeiska socialfonden be-
viljade till projektet.

Hej Emma Gröndahl, projektledare för Integration 
Halland, berätta lite mer om projektet! 
– Projektet syftar till att göra det enklare för våra nyanlän-
da att ta sig in på arbestmarknaden. Samverkansparterna 
ordnar aktiviteter som riktar sig till de personer med 
permanent uppehållstillstånd och kommunplacering. 
Aktiviteterna innehåller allt från mentorskap och studie-
vägledning, till arbetsplatskultur och kartläggningsverk-
tyg. Aktiviterna ska hela tiden vara lokalt anpassade efter 
de utmaningar vi har just här i Halland.

– Parallellt som aktiviteterna genomförs för deltagare ska 
en lärplattform byggas upp. I lärplattformen ska goda 
exempel kunna spridas, men också ge möjligheter för 
samverkansparterna, näringsliv och det civila samhället 
att samarbeta mer över sina organisationsgränser. Vi ska 
även ha ett internationellt utbyte för att ta del av erfaren-
heter  i liknade arbete utanför Sveriges gränser. 

Vad är målet med projektet?
– Projektets övergripande mål är att bidra till att korta 
vägen till utbildning och anställning för den primära mål-
gruppen. Projketet ska också öka den andel nyanlända 
som efter att ha deltagit i etableringsinsatser kan övergå 
till utbildning och anställning. 

Fakta om Integration Halland 
Projektet Integration Halland ägs av Hylte kommun och 
drivs som ett samverkansprojekt mellan de sex kom-
munerna i Halland. Samverkan med Arbetsförmedlingen 
är en förutsättning för att projektet ska kunna fungera. 
Högskolan i Halmstad är också en del av projektet. Re-
gion Halland och Länsstyrelsen är en del av styrgruppen. 
Projektet kunde starta hösten 2015 efter att Europeiska 
socialfonden beviljade 24,9 miljoner kronor. Projektet 
pågår fram till och med den 31 augusti 2018.

    Läs gärna mer på integrationhalland.se

Linnéa Rosengren förklarar att integrationsvärdarnas 
arbetet är viktigt för att bygga språkliga broar. 
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RESULTAT I KOMMUNEN

Gott bemötande i telefon, för-
bättrade svarstider för e-post 
och nöjda omsorgstagare inom 
särskilt boende är värt att lyfta 
fram när Hylte kommun jämför-
des med resten av landet förra 
året.

Hylte kommun deltar sedan år 
2013 i Kommunens Kvalitet i 
Korthet, ett jämförelseprojekt som 
kort och gott förkortas KKiK.

– KKiK startade för tio år sedan av 
Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL). Varje år undersöks kommu-
nens kvalitet ur fem olika perspek-
tiv för att ge medborgare, politiker 
och andra intresserade en indika-
tion på hur kvalitén på kommunens 
olika tjänster upplevs, berättar 
Oscar Åström som är organisa-
tionsutvecklare i Hylte kommun.

– I den årliga undersökningen kan 
du som medborgare ta hjälp av 
ett antal nyckeltal för att jämföra 
Hylte kommuns service med unge-
fär 230 andra kommuner i Sverige. 
På så sätt kan det bli tydligt hur ef-
fektivt medborgarnas skattemedel 
används, och hur kvalitén är på 
servicen som kommunen levererar. 

Exempel på ett nyckeltal 
– Exempelvis kan ett nyckeltal 
visa på hur långa väntetider vissa 
verksamheter i kommunen har, el-
ler vad det kostar att ha ett barn i 
förskolan. Flera av nyckeltalen vi-
sar vad man som kommuninvånare 
får för sina pengar, berättar Oscar 
Åström.

De fem områdena som undersöks i 
jämförelseprojektet är:

  Tillgänglighet

  Trygghet

  Information och delaktighet

  Effektivitet

  Samhällsutveckling

2015 års resultat
Under ett antal år i rad har flera av 
Hylte kommuns resultat hamnat 
högt upp i rankingen. Bland annat 
har hemtjänst, särskilt boende och 
bemötande utmärkt sig i topplis-
torna. 

Resultatet för 2015 visar bland an-
nat att Hylte återigen har ett väldigt 
gott bemötande i telefon, att kom-
munens svarstider kring e-post för-
bättrats och att omsorgstagare är 
nöjda med servicen inom särskilt 
boende. Några utvecklingsområ-
den att förbättra är synen på skolan 
bland eleverna och att öka behö-
righeteten till gymnasieskolan för 
elever i årskurs 9.

Nytt verktyg för enklare jämförelse
Under våren lanseras dessutom ett 
nytt verktyg på webben som gör det 
enklare att på egen hand jämföra 
service mellan kommunens olika 
tjänster. Med hjälp av nyckeltal 
jämförs resultat mellan exempelvis 
olika skolor eller särskilda boenden 
i kommunen.  En del av resultaten 
kommer också att kunna jämföras 
med snittet från närliggande kom-
muner, och med medelvärdet för 
alla landets kommuner.

– Vi hoppas att detta verktyg blir 
ett tydligt sätt för kommuninvånar-
na att skaffa sig en överblick över 
olika alternativ av tjänster som 
finns i kommunen. Och självklart 
kunna jämföra med andra kommu-
ner så man har ett riktmärke att gå 
på, förklarar Oscar Åström.  

Är du intresserad av att veta mer 
om jämförelser och kommunens 
resultat så hittar du mer informa-
tion på hylte.se 

Hur bra är Hylte?

 Blir enklare att jämföra med andra kommuner
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BARNOMSORG

Självservice underlättar för vårdnadshavare
Strax innan årsskiftet införde Hylte 
kommun e-tjänster inom förskola 
och fritidshem. Det innebär att den 
som är vårdnadshavare nu enkelt 
ansöker om barnomsorg, ändrar 
schema, inkomstuppgifter och kon-
taktuppgifter via webben. Med e-
tjänster sköter man sina ärenden 
den tid på dygnet som det passar en 
själv.

– E-tjänster är en efterlängtad för-
ändring, både för föräldrar och för 

oss som arbetar administrativt med 
barnomsorgen. All kommunikation 
går fortare och vi får in fler full-
ständiga ansökningar som inte be-
höver kompletteras, berättar Maria 
Valfridsson som jobbar som skolas-
sistent i kommunen. 

I samband med att de här e-tjäns-
terna lanserades infördes även ser-
vicen delad faktura. Det innebär att 
vårdnadshavare med delad vårdnad 
får faktura rörande barnomsorgen 

oavsett om man bor på samma 
folkbokföringsadress som sitt barn 
eller inte. 

– Delad faktura är också något som 
underlättar för vårdnadshavare och 
ger dem bättre överblick över sin 
barnomsorg. Fakturan baseras på 
båda hushållens inkomster och för-
delas procentuellt utifrån dessa.

 

C E-tjänsten hittar du på 
service.hylte.se

FÖRSKOLA

Byggstart för utbyggnad av Sörgården
Nu byggs Sörgårdens förskola i 
Hyltebruk ut med två nya avdel-
ningar.

- Det är första gången på ganska 
lång tid  som vi bygger som ett 
resultat av att kommunen växer. 
Det känns positivt, säger Ronny 
Löfquist (S), kommunstyrelsens 
ordförande.

De senaste två åren har det fötts 
257 barn i Hylte kommun. Just 
nu visar statistiken ett födelseöver-
skott på 50 personer. Lägg därtill 
att kommunen haft en stor inflytt-
ning vilket medfört att efterfrågan 
på plats i skolor och förskolor ökat. 
För ett år sedan beslöt fullmäktige 
att bygga ut Sörgårdens förskola 
med ytterligare två avdelningar till 
totalt sex avdelningar. Nu är det 
första spadtaget taget.   

- Det känns jättebra. Behovet är 
stort och utöver satsningen här på 
Sörgården ser vi även över beho-
vet på andra orter. Vi växer så det 
knakar och utöver det har vi även 
en politisk inriktning på att mins-
ka antalet barn i grupperna, så vi 
bygger för framtiden, säger Ronny 
Löfquist (S).

Med en budget på totalt 8,4 mil-
joner kronor byggs ytterligare 
ett hus om 440 kvadratmeter på 

Sörgårdens stora utegård. Huset 
byggs samman med den befint-
liga fastigheten och hela förskolan 
får en ny gemensam entré. Bygget 
beräknas vara klart efter somma-
ren med inflyttning i augusti. För 
byggnationen ansvarar företaget 
Kenneths Bygg AB från Torup. 

- Det känns extra roligt att vi har 
fått en lokal entreprenör, säger 

Ronny Löfquist (S) och berättar att 
den totala kostnaden för bygget be-
räknas hamna på cirka 9 miljoner.  

- Vi kommer att ansöka om till-
läggsanslag i fullmäktige i mars ef-
tersom vi även vill förse förskolan 
med solpaneler som ska producera 
el till fläktar med mera, berättar 
Ronny Löfquist (S).

I februari togs det första spadtaget av representanter för Kenneths Bygg AB och Hylte kommun.
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VÅRD OCH HÄLSA

Råd och stöd under ett och samma tak
Under hösten 2015 flyttade tre av kommunens stödverksamheter in under ett och samma tak på 
Storgatan 4B i Hyltebruk. Anhörigstödet, frivilligverksamheten och demensteamet har det gemensam-
ma målet att stödja och stimulera människor med omsorgsbehov och deras anhöriga.

– Att dela lokal med demensteamet, 
anhörigföreningen och frivillig-
verksamheten ger oss nya möjlighe-
ter att samverka och lokaliserai tid  
de personer som verkligen behöver 
stöd. Det är alltid någon som be-
höver eller känner någon som är i 
behov av hjälp och stöd. Vi blir mer 
synliga och kan sprida information 
om vad vi kan erbjuda. Vi vinner på 
att samla kompetensen och arbeta 
som ett team, säger anhörigkonsul-
tent Veronica Lagerkvist.  

– Samordningen och samarbetet 
med demensteam och anhörigstöd 
gör att vi kan minska risken för sår-
barhet och att någon ”faller mellan 
stolar”, detta genom att vi känner 
varandras arbetsområden och kan 
stötta och ersätta varandra, berät-
tar Bengt Hansson som jobbar som 
demenssamordnare. 

Kommunens demensteam arbetar 
med frågor relaterade till minnes-
störningar och demenssjukdomar. 
Teamet ger, vid misstanke om en 
minnessjukdom, råd och vägled-
ning till anhöriga, drabbade och 
personal som arbetar med personer 
med demenssjukdom. 

Kommunens frivilligverksamhet 
går under namnet Guldkanten och 
gruppen består av ett 40-tal per-
soner som valt att engagera sig i 
ideellt socialt arbete. Gruppernas 
insatser riktar sig till människor i 
behov av hjälp och stöd, vilket kall-
las väntjänst.

– Bland annat  stödjer verksamheten 
våra särskilda boenden genom att 
exempelvis servera på olika evene-
mang, vi följer med de äldre till fris-
san, vi samtalar, tar en promenad 

eller som denna sommar ordnar 
sommarcafé på Malmagården, be-
rättar Kristina Svensson Kamstedt, 
frivilligsamordnare på Guldkanten.

 
Har du frågor och funderingar om 
hur du kan få råd och stöd? Kon-
takta gärna verksamheterna. All 
rådgivning är kostnadsfri.

Anhöriglinjen (dygnet runt) 
Telefon: 0340-154 40
 
Demensteamet 
Telefon: 0345-182 04

Frivilligsamordnare 
Telefon: 0345-184 13
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Boka informationsträff!

Vill du eller din förening veta mer 
om någon av verksamheterna anhö-
rigstödet, frivilligverksamheten eller 
demensteamet? Just nu erbjuds infor-
mationsträffar för de som är intresse-
rade. Boka gärna in en föredragning 
på omkring 30 minuter. Är ni intres-
serade av ett specifikt område kan 
informationen skräddarsys utefter 
behoven som finns. Som privatper-
son kan du också boka ett hembesök.  
 
Tveka inte att höra av dig om du vill 
boka en träff eller har andra frågor! 
Ring på telefon 0345-180 41.

Seniormässa för 8:e gången
Fredagen den 15 april öppnas dörrarna till Gamla Hallen för årets 
Seniormässa i Hyltebruk. 

Hej, Mona Adolfsson, mässansvarig, vem vänder sig mässan till?
– Mässan välkomnar alla som känner sig som en senior, men även 
de som är nyfikna på vad seniorer kan ha för intressen. Har man 
någon granne eller bekant som är senior så ta gärna med honom el-
ler henne. Fokus är på allt som har med hälsa och träning att göra, 
smarta lösningar och säkerhet för att klara sin vardag, och lite flärd, 
samvaro och andra aktiviteter för seniorerna här i kommunen.

Vad händer på mässan i år?
– Likt tidigare år så kommer en mängd olika utställare att finnas på 
plats. Förra året var det ett 40-tal. Det blir mingel, fika och möjlig-
het att träffa nya och gamla vänner och få matnyttig information 
för att förgylla livet. Modevisning med vårnyheter från lokala bu-
tiker brukar vara ett populärt inslag, så det blir det självklart i år 
också. Inledningstal hålls av kommunstyrelsens ordförande Ronny 
Löfquist. Förra året kom det ungefär 400 besökare och vi hoppas det 
kommer minst lika många i år.

Seniormässa 2016

15 april
13.00-16.00

 
 

Gamla Hallen 
H y l t e b r u k

Missa inte!

Styrketräning för dig 65+
På Örnahallens Hälsocenter i Hyltebruk finns det 
möjlighet för dig som är 65 år eller äldre att träna le-
darledd styrketräning. Seniorpassen fokuserar på trä-
ning i styrketräningsmaskiner och sker i grupp. I varje 
grupp ingår cirka 8-10 personer som träffas en gång i 
veckan. Inga förkunskaper behövs. 

Är du intresserad eller har frågor så kontakta 
Örnahallens Hälsocenter på telefon 0345-180 97.
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I vår påbörjas bygget av Hylte 
kommuns kontaktcenter i kom-
munhusets bottenplan. Med en 
ny entré i markplan skapas en 
tillgänglig lokal med utökad ser-
vice.

– Det ska vara enkelt för alla att ut-
rätta sina ärenden hos Hylte kom-
mun, säger Per Borg kommunchef:

– Kommunhuset har en bra place-
ring i centrala Hyltebruk men be-
sökarna måste idag leta upp recep-
tionen på andra våningen. Vårt mål 
är att skapa en välkomnande och 
tillgänglig lokal med en entré direkt 
från Storgatan. 

Från reception till kontaktcenter
Runt om i landet väljer allt fler 
kommuner att gå från en traditio-
nell reception och växel till ett kon-
taktcenter. Undersökningar visar 
att 70 procent av de frågor som 
kommer in till ett kontaktcenter 
kan besvaras direkt, istället för att 
medborgaren ska kopplas vidare el-
ler tvingas återkomma eller vänta 
på besked. 

Kontaktcentret i Hylte bemannas 
med flera kommunvägledare som 
tar emot besökande vid receptions-
disken och bistår med informa-
tion, råd och praktisk hjälp med 
exempelvis ansökningsblanketter, 
e-tjänster med mera.

– Vår förhoppning är att kunna ge 
våra kommuninvånare och andra 
besökare en ännu bättre service ge-
nom att flytta hanteringen av utval-
da ärenden från våra verksamheter 
till vårt kontaktcenter, berättar Per 
Borg.  

Byggstart i vår
Byggstart planeras till våren. 
Lokalritningen har granskats av 
kommunledning och fackliga or-
ganisationer. Kommunens ritnings-
granskningsgrupp och kommunala 
tillgänglighetsrådet har tittat på 
ritningarna ur tillgänglighetssyn-
punkt. Tillgänglighetsrådet består 
av representanter från politiken och 
från Hörselskadades riksförbund, 
Reumatikerföreningen, Hylte an-
hörigförening, Dyslexiförbundet 
och Föreningen för barn och ung-
domar med utvecklingsstörning.

– Vi tycker att det ser lovande ut. 
Lokalen har en bra placering på 
markplan och jobbar man med ljus, 
ledstråk, färgsättning och andra 
faktorer som underlättar för alla 
besökare, med eller utan funktions-
nedsättning, så kommer det att bli 
riktigt bra, säger Krister Mattsson 
(S), ledamot i tillgänglighetsrådet 
och sammankallande i ritnings-
granskningsgruppen. 

Planerar för inflyttning i höst
Projektledare för byggnationen 
Hanneli Dahl berättar att kom-
munhuset får en ny ingång vid hör-
net Storgatan/Fabriksgatan med 
en inglasad utbyggnad och ramp. I 
lokalen byggs även ett samtalsrum 
där besökare och handläggare kan 
sätta sig och prata ostört om det be-
hövs. Kontaktcentret planeras vara 
inflyttningsklart senare i höst.

– Vi har inte spikat något inflytt-
ningsdatum än. Först måste hant-
verkarna få sin tid och sedan ska 
verksamheten också hinna komma 
på plats. Vi öppnar när vi känner 
att vi kan ge en god service och ta 
emot våra besökare på ett bra sätt.

Tillgängligt kontaktcenter underlättar för alla

Kommunens kontaktcentret kommer att ha en tillgänglig entré i markplan med ramp.

KOMMUNSERVICE
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Hylte folkbibliotek, Fabriksgatan 1A 
Tel: 0345- 181 56 
E-post: biblioteket@hylte.se
 
Torups bibliotek, Bosgårdsvägen 12 
Tel: 0345- 184 84 
E-post: biblioteket.torup@hylte.se
 
Unnaryds bibliotek, Norra vägen 3 
Tel: 0345- 184 27 
E-post: biblioteket.unnaryd@hylte.se

Meröppet ger oss 
tillgängligare bibliotek
Under 2016 införs självservicen meröp-
pet på kommunens alla tre bibliotek. 
Meröppet innebär att biblioteket är till-
gängligt för besökare mellan kl. 7.00–
22.00 alla dagar, även när det inte finns 
bibliotekspersonal på plats. Det betyder 
att du har fler möjligheter att hitta tider 
som passar just dig!

För att kunna ta del av servicen måste du 
först registrera dig som meröppetanvända-
re. Det gör du på ditt bibliotek under be-
mannad öppettid. Du måste vara minst 18 
år och ha med dig din legitimation. Du får 
då en elektronisk passertag som du kan an-
vända i en läsare vid entrédörren för att låsa 
upp under tiderna för meröppet. 

Det här kan du göra under meröppet
Du kan enkelt låna och återlämna i auto-
materna, följ bara instruktionerna på skär-
men. Du kan även hämta ut reservationer. 
Dessutom kan du använda datorer och bib-
liotekets trådlösa internet, och använda lo-
kalen som läs- och studieplats.

Meröppet bygger på att du klarar dina ären-
den själv. Om du behöver hjälp av personal 
är du välkommen till biblioteket under be-
mannade öppettider.

Kulturaktiviteter i fokus
100 000 kronor per år för att satsa mer på kulturaktivi-
teter i kommunen. Det glädjande beskedet fick kultur-
chef Monica Falk när budgeten var satt. Förutom mark-
nadsföring kommer pengarna att användas till ökad 
tillgänglighet och att främja integration.

Vad är det för aktiviter som kan få stöd? 
– Kulturföreningar, det vill säga en hembygds-, samhälls- 
eller kulturförening, kan ansöka om ekonomiskt stöd för 
kulturaktiviteter. Aktiviteterna ska arrangeras inom kul-
turformer som musik, teater, föreläsningar, dans, littera-
tur, bildkonst, film, slöjd, konsthantverk eller kulturarv. 
Dessutom måste aktiviteten vara öppen för allmänheten för 
att kunna marknadsföras av kommunen, förklarar kommu-
nens kulturchef Monica Falk.

Har du något exempel på vad ni stödjer i år?
– Sveriges Hembygdsförbund firar 100 års-jubileum under 
2016 och det ska uppmärksammas under hela året, och då 
kan vi stötta med extra pengar. En annan aktivitet är gui-
dade turer på svenska och arabiska i Ödegärdets naturreser-
vat i Unnaryd som kan erbjuda busstransport av deltagarna 
tack vare stödet. Sen finns det självklart mer traditionella 
behov, så som Hylte konst- och hantverksrunda som använ-
der sitt stöd till annonser och annat marknadsmaterial för 
sin aktivitet under påskhelgen. 

– Vi kommer att använda inarbetade kanaler som kommu-
nen redan idag har för att nå ut. Kommunens evenemangs-
kalender på webben är en bra och levande informationsväg. 
En enkel folder till alla hushåll att sätta på kylskåpet är en 
annan kanal, berättar Lena Hagman Bogren som är turist-
koordinator i Hylte. 

– Vår ambition är att samarbetet mellan kommunen och 
kulturföreningar framöver även ska kunna omfatta studie-
förbund, och att det ska kunna stötta vissa evenemang som 
fria kulturskapare eller företag arrangerar.

Monica Falk utgör tillsammans med Lena Hagman Bogren 
den styrgrupp som ansvarar för konceptet Kulturaktiviteter 
i Hylte. Är en förening intresserad av samarbete och få stöd 
kring kulturaktiviteter är det till dem man ska vända sig.

Monica Falk och Lena Hagman Bogren utgör styrgruppen för Kulturaktiviteter i Hylte.
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NÄRINGSLIV I HYLTE

Många företag tog emot under Elevens val
Under hösten genomfördes 
Elevens val för Örnaskolans 
högstadieelever. Ett alternativ 
som de erbjöds var att under 
fem dagar gå bredvid och skug-
ga arbetsgivare i deras arbete. 
Runt 150 elever tog chansen och 
Decon Wheel var en av de första 
att visa intresse för att ta emot 
elever.

Vi tog oss en pratstund med Walter 
Kranendonk, marknads- och ex-
portansvarig på Decon Wheel i 
Hyltebruk som tog emot två elever 
i sin verksamhet.

Hur ser Decon Wheel på att ta 
emot elever i sin verksamhet?
− Vi tycker att det är otroligt vik-
tigt att göra det. Företag i kom-
munen måste ta sitt ansvar för att 
guida och ge eleverna en rättvis 

bild av vad de kan vänta sig ute i 
arbetslivet när de kommer dit. Vår 
förhoppning är att genom att vi tar 
emot elever så är vi med och bidrar 
till att bygdens barn får en bredare 
referensram kring vad man kan ar-
beta med som vuxen. Det är svårt 
att hitta personal så det gäller att ti-
digt fånga upp resurserna som finns 
i vår kommun.

Vad har eleverna fått arbeta med 
hos er?
− Då de är för unga för att få an-
vända våra maskiner har de fått 
hjälpa till med andra sysslor. De 
har exempelvis hjälpt till med att 
assimilera adaptersatser, packa om 
däckslangar i mindre förpackning-
ar och gjort mindre monteringsar-
beten. Eleverna var jätteduktiga! 
De hade en bra inställning, vågade 
fråga och tog för sig.

Vad ser ni att man bör ha för 
egenskaper och färdigheter för att 
få anställning hos er?
Det är viktigt att man har rätt in-
ställning till vad arbete handlar om. 
Med det menar jag att du bör vara 
mångsidig, flexibel och pålitlig. 
Det är inte nödvändigt att du har 
en hög teknisk utbildning, men du 
måste ha bra grundutbildning, ett 
intresse för teknik och en känsla för 
det du gör.

Tack Decon Wheel och alla andra 
företag som ställde upp och tog 
emot elever på era arbetsplatser i 
höstas!

Evelina & Emma rapporterar
Kommunens näringslivsenhet och yrkes- 
och studievägledning satsar extra mycket 
på samarbete mellan Hyltes företagare och 
skolan. Detta har resulterat i projekt som 
Företagsambassadören där företagare och elev-
er i årskurs 8 gör ett arbete tillsammans som 
mynnar ut i en mässa. Under hösten 2015 kun-
de dessutom kommunens högstadieelever för 
första gången välja ämnet Elevens val. Elevens 

val genomförs vid fem tillfällen och eleverna 
kan välja på två nya alternativ; antigen välja 
att skugga en arbetsgivare i dess vardag, eller 
starta ett eget fiktivt företag. Vi skickade ut 
initiativtagarna Evelina Samuelsson, närings-
livsutvecklare i Hylte kommun, och Emma 
Vari, Örnaskolans studie- och yrkesvägledare 
för att rapportera om just satsningen som på-
gick under Elevens val.

Kort om företaget
Vad tillverkar ni?
Vi tillverkar hjul till rullstolar. För personer som saknar kraft att själva 
köra sina rullstolar tillverkas även hjul med inbyggda elmotorer.

Hur många anställda har ni?
Vi är 15 anställda.

Hur mycket omsatte ni 2015?
Förra året omsatte vi 38 miljoner. Vi levererar till ett flertal länder i Europa 
och de nordiska länderna.

Hur ser ni på framtiden? 
Vi har vuxit mycket på sista tiden och kommer att fortsätta göra det. Den 
demografiska utvecklingen i världen spelar oss i händerna och det finns 
andra indikatorer som pekar på en fortsatt god tillväxt för oss i branschen.

Walter Kranendonk.
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NÄRINGSLIV I HYLTE

   Kul fakta näringslivsåret 2015
• Under 2015 startades det 66 nya företag i kommunen  

– totalt så finns det 1230 företag registrerade fördelat på 
240 branscher.

• En näringslivsstrategi har tagits fram i syfte att systematise-
ra arbetet kring frågor som i hög grad påverkar näringslivet 
i Hylte kommun.

• Satsningarna för att få igång ett samarbete mellan närings-
liv och skola har redan burit frukt. Utbildningar som sedan 
många år haft dalande eller obefintligt antal ansökningar, 
såsom teknik och industriprogrammet har i år visat på en 
positiv trend där ansökningstalen i vissa fall fördubblats.

Hallå där....
Charlie Gedda, 9C, som var en av två 
elever som var hos Decon Wheel under 
Elevens val. 

Vad var roligast med att få komma ut 
och jobba lite?
Allt var roligt! Men att tvätta ringar 
och spruta luftfilter var kanske inte så 
roligt men det är bra att vi får lära oss 
hur det är att vara ute och arbeta. Det är 
också bra att vi får se hur det är ute på 
till exempel en industri innan vi ska ut i 
arbetslivet.

Vad fick du för arbetsuppgifter?
Jag fick göra allt som den ordinarie 
personalen gjorde, vilket var roligt. 
Men det jag gjorde var bland annat att 
tvätta luftfilter, tvätta ringar, sätta ihop 
fjärrkontroller, sätta ihop bromsar och 
kränga däck.

Varför valde du just Decon Wheel?
En kompis mamma jobbar där och jag 
har varit där och hälsat på en gång ti-
digare och tänkte att jag ville prova på 
det.

Lärde du dig någonting nytt under de 
fem dagar som du var hos dem?
Ja absolut! Speciellt att man får veta hur 
det är att vara ute i arbetslivet. Jag fick 
även en bekräftelse på att jag kan tänka 
mig att jobba inom industrin i framti-
den.

Skulle du rekommendera andra att 
förlägga sin tid under Elevens val hos 
Decon Wheel?
Nej, för det är mitt jobb! Haha, jo men 
det skulle jag absolut. Jag trivdes väldigt 
bra!

Starta företag på Elevens val 
– ett nytt inslag för Örnaskolans högstadieelever 

Ett annat alternativ som 
Örnaskolans elever gavs var 
att starta eget på Elevens val. 
Vid fem tillfällen under hösten 
och vintern erbjöds sex grupper 
med totalt 15 högstadielever 
möjligheten att prova på livet 
som egen företagare. 

Initiativet genomfördes i samar-
bete med kommunens näringslivs-
enhet, Nyföretagarcentrum, Ung 
Företagsamhet och Coompanion.

Eleverna kom raskt på sina idéer 
och erbjöds sedan stöd i de olika 
faserna som sker initialt när man 
vill starta ett företag. Vi är myck-
et imponerade över hur snabbt  
snabbt eleverna kom igång. Dag ett 
hade eleverna bildat grupper och 
kommit på affärsidéer.

Företagsidéerna bestod bland an-
nat av smaksatt kaffe, IT-support, 
tv-spelsutveckling, vidareutveck-
ling av en flyttkartong, produktut-
veckling av en använd gevärskula 
samt ett trädgårdsskötselföretag.

Vid det sista tillfället pitchade elev-
erna sina företagsidéer för en nyfi-
ken jury. Jurydeltagarna bestod av

 
lokala företag i kommunen, såsom 
Stora Enso, Smurfit Kappa, Södra 
Hestra Sparbank, Länsförsäkringar 
och Ung Företagsamhet. Som slut-
giltig vinnare stod till sist Oscar 
Eliasson med sin mångsidiga och 
återvunna gevärskula Special Shot.

Jätteroligt att så många elever 
visade intresse för den här nya 
satsningen och vi är tacksamma 
för att så många företag ställde 
upp som jurydeltagare. Det blev 
en mycket lyckad satsning!

Oscar Eliasson.
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BRAND   SÄKERHET

Hur brandsäkert är ditt hem?

 Spisen och mysbrasan oftast boven i dramat
Det är nog många som tror att 
levande ljus är en av de största 
brandorsakerna i våra hem, 
men ljus står bara för några få 
procent av tillbuden medan den 
vanligaste brandorsaken i fler-
bostadshus är spisen i köket. 

− Du tänker nog till en extra gång 
när det gäller att blåsa ut ljusen när 
du går hemifrån, men värre kan det 
vara att komma ihåg kastrullen på 
spisen när du går ner i tvättstugan. 
Genom att skapa säkerhetsrutiner 
för sig själv och sin familj kan man 
förebygga många brandincidenter, 
säger Jonas Aronsson, insatsledare 
på Räddningstjänsten i Hylte.

− Det är en billig livsinvestering att 
sätta upp minst en brandvarnare på 
varje våning, gärna seriekopplade 
så alla i hemmet har en chans att 
reagera snabbt och ta sig ut. Man 
kanske även hinner släcka, för en 
handbrandsläckare borde idag 
vara lika självklart i varje hem som 
brandvarnare. Med en brandsläck-
are kan du själv släcka en mindre 
brand och rädda ditt hem från total 
förödelse. 

Sexkilos pulversläckare
För boenden i lägenhet, villa 
och fritidshus rekommenderar 
Räddningstjänsten i första hand att 
investera i sexkilos pulversläckare. 
Sådana hittar man nuförtiden i de 
flesta varuhus och stormarknader 
för bara 300-400kr. Brandfiltar, 
som är bra att ha nära till hands 
om kläder eller möbler skulle råka 
ta fyr, hittar man oftast på samma 
ställen för 100-200kr.

Några andra tips för att undvika 
brand i sitt hem är att hålla rent 
bakom tv, vitvaror och tvättma-
skin, att inte använda disk- och 
tvättmaskin då du inte är hemma, 
att rengöra spisfläkten från fett med 
jämna mellanrum, och inte täcka 
över eller bygga in exempelvis tv, 
digitalboxar och datorer vilka mås-
te ha tillgång till bra ventilation.

Brandorsaker i hemmet
Om spisen orsakar många bränder 
i flerbostadshus, så orsakar den 
älskade och mysiga brasan en stor 
andel av brandtillbuden som sker i 
villor. 

– Felaktig installation och att du 
eldar fel är vanliga brandorsaker 
när det kommer till exempelvis 
braskaminer. Det är viktigt att du 
följer eldningsinstruktionerna från 
tillverkaren, det är lätt hänt att 
elda under för lång tid och använda 
för mycket bränsle eftersom kami-
nerna ofta rymmer mer ved än vad 
skorstenen egentligen tål. Vill man 
ha en tumregel så ska du elda max 
3 kg bränsle per timme, och inte 
längre än 3-4 timmar, tipsar rädd-
ningschef Magnus Åman. 

Dåligt underhåll och sotning av eld-
staden är andra brandrisker i våra 
hem. Facktermen för braskamin, 
köksspis, kakelugn och öppen spis 
är lokaleldstad, och en lokaleldstad 

med tillhörande skorsten ska sotas 
minst en gång om året, om lokal-
eldstaden står för den huvudsakliga 
uppvärmningen av det rum där den 
står. Annars är det vart tredje år 
man behöver sota lokaleldstaden. 

Viktigt att ta hand om askan
När sotningen sen är gjord är det 
viktigt att ta hand om askan och 
sotrester på ett brandsäkert sätt. 
Det ska läggas i ett obrännbart kärl 
med ett tättslutande lock och place-
ras på ett obrännbart underlag. 

− Varje år sker det bostadsbränder 
där askan exempelvis har lämnats 
på en träveranda. Aska kan fort-
farande innehålla glödrester flera 
dagar efter att man har eldat och 
rengjort, förklarar Jonas Aronsson. 

Handbrandsläckare och brandfiltar är idag 
ofta en billig investering för ditt liv och hem.

"... det är lätt hänt  
att elda under för lång 

tid och använda för 
mycket bränsle..."
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SOS - nödsituation ........................ 112 
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Information vid olyckor och kris .... 113 13

Giftinformationscentralen ............. 08-33 12 31
Jourhavande Medmänniska .......... 08-702 16 80              

VIKTIGA TELEFONNUMMER

Utlåning av flytvästar:
Brandstationen Hyltebruk
0345-181 60               

Insatsledare Räddningstjänsten ... 0733-71 83 90 
Vatten & Avlopp (VA)-Jouren ...... 0733-71 83 41
Brandrisksupplysning .................. 0345-71850

Unnaryds Kiosk & Café
0371-603 98

Glöm inte din bygganmälan för brasan! 

Vet du om att du måste göra en bygganmälan till kommunen om du ska instal-
lera en ny eldstad, kakelugn, braskamin eller panna? En anmälan måste även gö-
ras vid byte av braskamin till öppen spis. Däremot behövs det ingen bygganmälan  
vid byte till likvärdig eldstad, till exempel från en braskamin till en ny braskamin.  
 
Skorstensfejarmästaren ger dig gärna goda råd innan du installerar en ny eller för-
ändrar en befintlig eldstad. Innan eldstaden sen tas i bruk måste den besiktigas och 
kontrolleras av sakkunnig.

Grillsäsongen närmar sig!
Under sommarmånaderna görs varje morgon en  
bedömningen av dagens aktuella brandrisk. 

Brandrisken är indelade i värden från 1 − 5, samt 
värdet "eldningsförbud". Den dagsaktuella brandsris-
ken hittar du på hylte.se, eller om du hellre vill ringa 
till Räddningstjänstens telefonsvarare för att få en 
brandriskrapport.  

Telefonsvarare: 0345-718 50

Ditt ansvar om något händer
Oavsett om du använder dig av en grillplats, gasol-, 
kol- eller engångsgrill för att värma på dina hambur-
gare så tänk på:

• Det är du som eldar eller grillar som ansvarar för 
elden och dess konsekvenser. 

• Elda aldrig i närheten av byggnader eller skog. 

• Det är inte tillåtet att elda i mörker eller stark vind. 

• Släckutrustning ska alltid finnas, samt möjlighet att 
larma 112. 

• Lämna aldrig elden utan uppsikt innan den är helt 
släckt. 

• Eldning måste ske så att ingen besväras av röken. 



I februari är det fortfarande tyst i 
bikuporna men när temperaturen 
stiger så börjar det hända saker. 
När termometern visar 12 grader 
kliver de ut på start- och landnings-
banan. Bakkroppen fylls med luft 
och iväg far de, säsongen för ho-
nungsbina har börjat och uppdra-
get är livsviktigt. Utan binas pol-
linering av både vilda och odlade 
växter och grödor skulle världen 
bli en fattig plats utan rikliga skör-
dar, frukt och bär och ängens alla 
blommor. Hobbybiodlare Håkan 
Gustavsson i Hyltebruk skulle bli 
utan den självklara honungssmör-
gåsen varje morgon. 

− I vart tredje tugga av allt vi äter 
har biet varit med och producerat 
på något sätt. De är ett av jordens 
viktigaste nyttodjur. 

Livscykel på 6-7 veckor
I familjen Gustavsson trädgård står 
sex bikupor. I varje bikupa finns 
under högsäsong ett samhälle med 
cirka 60 000 bin. Varje bi har sin 
roll. Drottningen flyger blott en 
gång i sitt liv till 1000 meters höjd 
där hon parar sig med flera drö-
nare. Det äventyret räcker för att 
producera ägg i 3-4 år i en takt av 
2000 ägg per dygn under somma-
ren. För drönaren tar livet slut efter 
parningen. I bikupan arbetar ar-
betsbiet, endast honor, som under 
sin livscykel på 6-7 veckor avance-
rar från städ- och amningsbi till att 
bygga celler av vax och agera vakt 
vid ingången till bikupan. 

Vid tre veckors ålder är titeln flyg-
ningsbi med uppdraget att hämta 
nektar, pollen, vatten och propolis 
till mat och produktionen av ho-
nung och vax. Livscykeln avslutas 
som spanare och dansbi. Med alla 
erfarenhet i bagaget flyger spanaren 

ut i trakten med en omkrets av två 
kilometer och letar upp var nekta-
ren finns. Tillbaka i kupan infor-
merar biet kamraterna om vilket 
vädersträck och hur långt de ska 
flyga för att hitta godsakerna. 

− Jag har sysslat med bin i 35 år och 
förundras fortfarande över deras 
organisation. Hade vi haft samma 
system i vårt samhälle där varje in-
divid är viktig hade världen sett an-
norlunda ut.  

Ska hanteras med respekt
Upp till 200 kg honung slungas vid 
en bra säsong på Tollsbo bigård. 
En ren naturprodukt fyllt av vita-
miner och antioxidanter. Delar av 
den säljs lokalt, andra burkar ham-
nar hos familj, goda vänner och 
grannar. Håkan berättar att drott-
ningarna i Tollsbos kupor är snälla 
vilket skapar en god stämning i ku-
pan. Det gäller dock att hantera de 
små djuren med respekt. 

− Kommer det ett bi är det ingen 
mening att börja vifta. Ett bi är sju 
gånger snabbare än människan. 
Lugn och tålmodig ska man vara. 
Kerstin, min fru, fick en bisvärm 
i huvudet förra sommaren när vi 
skulle fånga några tusen bin som 
svärmat i ett träd. Hon tog examen 
i stresshantering den dagen. 

− Det var bara att ta av sig kläderna 
och gå hem i bara underkläder, be-
rättar Kerstin. Det gick bra, jag fick 
ett par stick på ena handen. När bin 
svärmar har de fyllt magen med ho-
nung och då är de vänliga. 

Gemensam biodling på Lintalund
Förr fanns bikupor på varje gård. I 
Hylte kommun bildades fyra biod-
larföreningar. Idag är endast en för-
ening aktiv, Mellersta Nissadalens 
biodlarförening, med ett 20-tal 
medlemmar. Men medias upp-
märksamhet kring behovet av biets 
viktiga pollineringsarbete har blåst 
liv i det falnande intresset. 

− Vi är på rätt väg, vi blir fler för 
varje år. Föreningen har en gemen-
sam biodling på Lintalund, vid 
våffelstugan, där vi tar emot och 
visar hur biodling går till. Vi stäl-
ler också upp med en mentor under 
ett år till den som vill börja med bi-
odling. Det kan vara bra att få lite 
hjälp igenom sin första säsong. Är 
det någon som är nyfiken så är de 
välkomna. Vi träffas lördagar, från 
maj-augusti. 

Det krävs 10 000 resor för ett litet honungsbi innan hon har samlat 
ihop tillräckligt till produktionen av en slätstruken tesked med ho-
nung. I en villa i Tollsbo bor Håkan och Kerstin Gustavsson. I deras 
trädgård bor cirka 340 000 honungsbin, ett allt populärare husdjur.

 Människans bästa vän

Håkan Gustavsson har haft bin som hobby i 35 år.

Upp till 200 kg honung produceras en bra säsong.

 är ett honungsbi
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"− Det var bara att ta av  
sig kläderna och gå hem 

 i bara underkläder."



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

Föreningsregister 2016

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

Mjälahults Bygdegårds- 
förening
Torbjörn Johansson
Dalslätt 101
314 96 Torup
070-642 30 41
dalslatt@live.se
www.bygdegardarna.se/mjalahult

Nyarps Bygdegårdsförening
Eva Larsson
Norra Fagershult
314 92 Långaryd
0371-430 49
070-21 46 572
fagerhult2010@hotmail.com
www.langaryd.nu

Sofieslätts Bygdegårds- 
förening
Åke Nilsson
Sofieslätt 304
314 91 Hyltebruk
0345-150 54
070-650 50 54
sofieslattbygdegard@gmail.com
www.bygdegardarna.se/sofieslatt

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

Folkets hus
Brännö Folkets Hus och 
Parkförening
Viktoria Strand
Ågård 101
314 97 Torup
0345-21041
070-288 23 51
vic-beach@live.se
www.brannogard.se

Rydö Folkets Husförening
Micael Arnström
Nissadalsvägen 59
314 42 Rydöbruk
0345-208 06
076-104 24 52
034520806@telia.com
 
 
 
 

 

 

Friluftsliv
Friluftsfrämjandet i Hylte 
lokalavd.
Martin Boberg
Luzernvägen 8
314 34 Hyltebruk
070-5488626
0345-17733
0733-71 82 99
Facebook: Friluftsfrämjandet Hylte 
www.friluftsframjandet.se

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

Kinnareds 4H klubb
Ulrika Sporrsäter
Skogsgärde Station 303
314 97 Torup
0346-610 14
0708-87 95 30
ulrica.sporrsater@gmail.com

SMU i Södra Nissadalen
Margareta Björk
Majberget
313 92 Oskarström
035-541 50
070-625 96 98
maggan@majberget.se

Hembygdsföreningar
Drängsereds Hembygds- 
förening
Ulla Carlsson
Frillebo 110
314 98 Torup
0345-310 52
www.hembygd.se/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/hylte

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

Kinnareds Hembygdsförening
Claes Göran Östlund
Åmot Lönnhöjden
314 95 Kinnared
0345-305 96
073- 350 83 40
claesgoran.ostlund@gmail.com
www.hembygd.se/kinnared

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

Långaryds Norra Hembygds-
förening
Lennart Erlandsson
Hokhult 104
314 92 Långaryd
0371-470 20
070-524 70 60
hokhultsfarm@telia.com
www.langaryd.se

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

Unnaryd-Jälluntofta 
Fornminnes & hembygds-
förening
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
ericsson71640@outlook.com

Lions Club Torup
Stefan Melin
Sahlins gata 5
314 42 Torup

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
rune.bolmblad@hotmail.com

Hobby
Darkzone
Ivica Ivanovic
Bäckgatan 15A
314 32 Hyltebruk
0345-102 66
0761-35 32 23
ivica@dark-zone.se
www.dark-zone.se

Hyltebygdens MC veteraner
Ove R Melleroth
Källgatan 8
314 34 Hyltebruk
0345-109 30
0702-77 60 97
monica.melleroth@gmail.com
www.mcvhylte.se

Kinnareds Bridgeklubb
Bo Mattsson
Box 133
314 05 Kinnared
0345-300 58
b.mattson@hotmail.com

Stick och Väv
Gunnel Fabricius
Kanalgatan 12
314 31 Hyltebruk
0345-103 43
0736-86 67 84
gfstibgy@hotmail.com

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

Vävstugan i Unnaryd
Tegvägen 3
310 83 Unnaryd
0371-604 58
070-675 95 51

Idrott & Sport
Bordtennisklubben Hylte
Johan Larsson
Astervägen 1
314 34 Hyltebruk
0345-179 20
070-621 39 31
jotte.larsson@telia.com
www3.idrottonline.se/
BTKHylte-Bordtennis

Bowlingklubben Turbo
John Gustavsson
Staffansbo 202
314 91 Hyltebruk
073-580 20 24
john.gustavsson83@outlook.com
www.bkturbo.se

Drängsereds GoIF
Börje Breddahl
Drängsered, Lillhaga
314 98 Torup
0345-310 50
070-595 20 05
borje.breddahl@telia.com

Eksätra Ryttarsällskap
Sven-Olof Andersson
Braslyckevägen 4
314 98 Torup
0345-310 72
0706-42 02 27
svenneolof.andersson@gmail.com
www3.idrottonline.se/
EksatraRS-Ridsport

Gymmix Torup/Hylte
Åsa Bergström
Bokkullegatan 14
314 31 Hyltebruk
0345-177 00
0703-45 89 81
asa.bergstrom.hylte@telia.com
www3.idrottonline.se/
TorupsGF-Gymnastik

Handbollsklubben Hylte
Lars Sundberg
Box 39
314 21 Hyltebruk
0345-718 82
0730-32 43 00
hk_hylte@yahoo.se
www3.idrottonline.se/
HKHylte-Handboll

Hultagärdsbacken Skidklubb
Patrik Larsson
Perstorpsvägen 6
314 41 Torup
0345-212 31
smeagerda@telia.com
www.hultagardsbacken.se

Hylte Bouleklubb
Willy-Erling Carlsson
Skolgatan 3C
314 31 Hyltebruk
0345-712 46
0705-54 55 78
wecarlsson@gmail.com
www3.idrottonline.se/
HylteBK-Boule

Hylte Orienteringsklubb
Marie-Louise Nilsson
Enegatan 9
314 34 Hyltebruk
0345-719 95
0731-59 47 64
enegatan@telia.com
www.hylteok.se

Hylte Ryttarförening
Rakel Nilsson
Allén 6
314 42 Rydöbruk
0735 - 265 074
rakelnurse70@hotmail.se
www3.idrottonline.se/
HylteRyttarforening-Ridsport

Hylte Sportskyttar
Thore Carlsson
Norrgatan 5
314 33 Hyltebruk
0345-711 19
0706-03 85 42
ulla.thore@telia.com 
www.laget.se/hyltesportskyttar

Hylte/Halmstad Volley 
Bollklubb
Eva Alberti
Mossgatan 14 B
314 32 Hyltebruk
0706-71 48 83
eva.alberti@hyltevolley.se
www.hyltevolley.se
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Hyltebruks Idrottsförening
Mikael Andersson
Box 32
314 22 Hyltebruk
0733-71 81 66
hyltebruksif@gmail.com
www3.idrottonline.se/
HyltebruksIF-Fotboll

Hyltebruks Tennisklubb
Patrik Windefors
Solhemsgatan 4
314 31 Hyltebruk
0345-179 10
0706-77 91 20
hyltetennis@gmail.com
www3.idrottonline.se/
HyltebruksTK-Tennis

IBK Nissan
Anna-Maria Gedda
Mjelleryd 111
314 93 Hyltebruk
0345-460 60
0708-62 70 12
ordforande@ibknissan.se
www.ibknissan.se

Klubb Liften
Linn Marklid
Lindala
310 83 Unnaryd
0730-43 05 96
linn.marklid@hotmail.com

Landeryds GoIF
Peter Andersson
Box 87, Lindvägen 4
314 04 Landeryd
0727-44 01 60
peter_karl_andersson@hotmail.com

Landeryds Pingisklubb
Hans Holmqvist
Box 212
314 04 Landeryd
0706-94 00 44
faymiz@hotmail.com

Långaryds Idrottsförening
Thomas Magnusson
Hästhults Gård
314 91 Hyltebruk
0345-712 55
0702-83 64 64
thomas@tmac.se
www.langaryd.se

Rydö Allmänna Sportklubb
Gunilla Abrahamsson
Lärkgatan 1
314 34 Hyltebruk
0345-716 67
0731-41 84 82
rydoask@hotmail.com
www3.idrottonline.se/
RydoASK-Friidrott

Rydö Golfklubb
Ingvar Carlsson
Idrottsvägen 1
314 42 Rydöbruk
0705-24 60 23
info@rydogolf.se
www.rydogolf.se

Rydöbruks IF
Roger Andersson
Smålandsgatan 7
314 42 Rydöbruk
0345-208 34
0709-28 38 46
matsrogeralter@hotmail.se
www3.idrottonline.se/
RydobruksIF-Bordtennis

Rydöbruks Tennisklubb
Hans-Göran Svensson
Femsjövägen 15
314 42 Rydöbruk
0345-211 58
0706-46 75 22
hassesv@live.se

Rydögymnasterna
Helena Torhall
Strandvägen 9
314 41 Torup
0345-101 04
0703-30 92 57
helena.torhall@yahoo.se
www3.idrottonline.se/
ForeningenRydogymnasterna-
Gymnastik

Skidklubben Hylte
Klas Fritzell
Nygatan 1
314 32 Hyltebruk
0345-718 52
0706-54 60 34
klas.fritzell@telia.com
www3.idrottonline.se/
SKHylte-Skidor

Styrketräningsklubben 
Goliath
Roger Andersson
Stenhuggaregatan 3
314 32 Hyltebruk
0345-172 46
0708-38 46 65
roger.knasen@spray.se
www.stkgoliath.se

Torup/Rydö FF
Camilla Berggren
Tranabovägen 8
314 41 Torup
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
0705-43 97 21
b.torhall@telia.com
www3.idrottonline.se/
TorupsBK-Bandy

Torups Pistolklubb
Tord Andersson
Sahlins väg 1
314 41 Torup
0345-215 52
070-822 55 20
info@azonprodukter.se
www.torupspistolklubb.org

Torups Skolidrottsförening
Carina Åhman
Bosgårdsvägen
314 41 Torup
0345-105 04
0706-80 76 87
carina.aman@telia.com
www3.idrottonline.se/
TorupsSkol-IF-Skolidrott

Torups Sportskytteklubb
Agneta Bengtsson
Höghult 331
313 91 Oskarström
035-670 38
agneta_anders@hotmail.se

Torups Tennisklubb
Per Bengtsson
Flädervägen 7
314 41 Torup
0345-200 05
0722-00 33 22
per_bengtsson@swipnet.se

Unnaryds Boule
Britt Pettersson
Södra vägen 6
310 83 Unnaryd
0371-603 47

Unnaryds Dragkampklubb
Jesper Persson
Skavbogård 255
310 38 Simlångsdalen
035-750 41
070-552 12 96
skavbogard@spray.se
www.unnarydsdk.se

Unnaryds GoIF
Rickard Antonsson
Hjälmshult 202
310 83 Unnaryd
0371-630 60
0734-34 86 90
antonssonrickard@gmail.com
www.ugoif.se

Unnaryds Pistolskytteklubb
Agnetha Carlsson
Bryggerivägen 2
310 20 Knäred
agnetha@live.se
www3.idrottonline.se/
unnarydspsk-skyttesport

Unnaryds Skytteförening
Lars Andersson
Rönnvägen 8
310 83 Unnaryd
0371-606 89
unnarydsskf@hotmail.se

Unnaryds Sportskytteklubb
Harry Johansson
Lockabäck
310 83 Unnaryd
0371-603 68
harrysvapen@live.se
www3.idrottonline.se/
UnnarydsSPSK-Skyttesport

Zenshinkai Karate Klubb
Joel Haglund
Orregatan 1
314 34 Hyltebruk
0702-35 59 59
joel-haglund@spray.se
www.zenshinkai.se

Invandrarföreningar
IOGT-NTO SFHK
Anwar Omar Hassan
Sjövägen 1B
314 41 Torup
0762-59 77 91
anwarkaa@hotmail.com

Somaliska Kultur och 
Idrottsförening
Abshir Mohamed Abdi
Norra Industrigatan 7A
314 31 Hyltebruk
0767-43 88 81
somaliskahylte@hotmail.com

Jakt & Skytte
Hylte-Unnaryds Jaktvårds-
krets
Stellan Mattila
Solhemsgatan 23
314 31 Hyltebruk
0345-108 94
0703-92 75 14
stellan.nettebo@telia.com

Kambobanans Jaktskytte-
klubb
Mats Eliasson
Hinnakull
314 96 Torup
0345-207 06
0705-33 07 06
me_bygg@algonet.se

Torups Jaktskytteklubb
Mats Eliasson
Hinnakull
314 96 Torup
0345-207 06
0705-33 07 06
me-bygg@algonet.se

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

Kultur & Konst
Hylte Konstnärsförening
Kurt Johansson
Vallsnäs 304
310 83 Unnaryd
0371-604 22
0738- 52 70 14
krjsonvallsnas@tele2.se

Hylte Kulturförening
Urban Nordell
Videvägen 13
314 41 Torup
0345-214 73
0705-40 62 25
urban.nordell@gmail.com

Rydö Historiska Förening
Lennart Hildingsson
Nissadalsvägen 29
314 42 Rydöbruk
035-126319
072-5201390
lennart.hildingsson@hallandsposten.se

www.rydobruksmuseum.se

Stiftelsen Brunnsbacka 
Sågkvarn
Gunilla Kabell
Tryggsborg
310 83 Unnaryd
0371-604 71
0706-00 34 18
kabell@unnaryd.com

Stiftelsen Femsjö skola
Johnny Andersson
Knallhult 103
310 38 Simlångsdalen
0345-120 95
070-310 21 10
johnny.knallhult@telia.com

Musik & Körer
Hjärtans Lust
Willy-Erling Carlsson
Skolgatan 3C
314 31 Hyltebruk
0345-712 46
0705-54 55 78
wecarlsson@gmail.com

Hyltebygdens Manskör
Ulf Nordenson
Tredje Långgatan 37
413 27 Göteborg
0371-461 20
0705-77 16 60
kerstinoulf@hem.utfors.se

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

Musikkåren Lyran
Lena Carlberg Nielsen
Skolgatan 12
314 31 Hyltebruk
0345-715 59
0733-71 81 25
lenacarlbergnielsen@gmail.com

Musikmagasinet
Mathias Carlsson
Barkstigen 5
310 83 Unnaryd
0371-609 90
0703-70 85 29
mathias.carlsson@live.se

Omnicantus
Victoria Strand
Ågård 101
314 97 Torup
0345-310 41
0702-88 23 51
vic-beach@telia.com

Unnaryds Kyrkokör
Leif Gudmundsson
Skifthult 204
310 83 Unnaryd
63058@telia.com

Nykterhetsföreningar
Hyltebruk IOGT-NTO C0981
Totte Ljunggren
Skommagården N:a Saraböke
314 91 Hyltebruk
0345-121 12
0705-97 80 13
skommagarden@swipnet.se
www.iogthylte.se

IOGT-NTO Långaryd
Allan Algerbo
Karlsro 102
314 92 Långaryd
0371-460 86
0703-42 55 63
allan.algerbo@glocalnet.net

Motorförarnas Helnykter-
hetsförbund Hylte
Lisbeth Bengtsson
Storgatan 46
314 34 Hyltebruk
0345-170 30
0705-21 70 30
lars_lisbeth1783@hotmail.com
www.mhf.se

Södra Västbo MHF avd.
Lennart Bertilsson
Änggatan 16
310 83 Unnaryd
0371-602 92
0706-86 02 92
lennart.bertilsson.u@gmail.com
www.unnarydmhf.com
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Pensionärsföreningar
PRO Hyltebruk
Marianne Nilsson
Orregatan 4
314 34 Hyltebruk
0345-174 66
0760-365 109
marianne.nilsson47@gmail.com
www.pro.se/hyltebruk/

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

PRO Torup
Eivor Rasmussen
Nädhult 331
314 97 Torup
0345-302 34
0730-76 40 42

SPF Seniorerna Drängsered
Bernt Ljunggren
Äskhult 105
314 97 Torup
0345-310 31
askhult105@gmail.com

SPF Seniorerna Långaryd- Landeryd
Bengt-Åke Andersson
Gassljunga Västergård
314 92 Långaryd
0371-460 74
0705-44 60 74
bengtake.andersson@langaryd.nu
www.spf.se/default.asp?nodeid=10778

SPF Seniorerna Unnaryd-Jälluntofta
Christer Danielsson
Södra vägen 48
310 83 Unnaryd
0371-605 41
0703-82 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
0702-16 66 92
niclas.erlandsson@folkpartiet.se
www.folkpartiet.se/hylte

Hylte socialdemokratiska  
arbetarekommun
Gunnel Johansson
Storgatan 2
314 31 Hyltebruk
0706-38 56 35
hylte.socialdemokrater@telia.com
www.socialdemokraterna.se/hylte

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

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

Vänsterpartiet
Bo Wahlén
Nyebro Rävlyan
31096 Torup
0709-10 38 83
bo.wahlen@gmail.com

Religion
S. Unnaryd Missionsförsamling
Birgitta Strömblad
Södra Vägen 31
310 83 Unnaryd
0371-600 91
0706-43 40 08
wsd@telia.com

Samhällsföreningar
Jälluntofta Samhällsförening
Carina Johansson
Skipalt 105
310 83 Unnaryd
0371-720 33
0768-54 17 42
skipalt@forhult.com
www.jalluntofta.org

Landeryds Samhällsförening
Thomas Gustavsson
Applaryd Stensgård
314 94 Landeryd
0371-400 68
0705-97 44 95
thomas@vastbotransport.se

Långaryds Samhällsförening
Anna Roos
Vägaholmsvägen 2
314 92 Långaryd
0371-462 92
0706-62 35 52
anna.roos@langaryd.nu

Rydöbruks Samhällsförening
Patrik Jerlebo
Borgensvägen 3
314 42 Rydöbruk
0345-203 34
0705-84 11 41
patrik.jerlebo@telia.com
www.bygdegardarna.se/rydogarden

Torups Samhällsförening
Bengt-Åke Torhall
Bosgårdsvägen 2
314 41 Torup
0345-202 87
0705-43 97 21
b.torhall@telia.com
www.bygdegardarna.se/torup

Unnaryds Samhällsförening
Anders Lillieberg
S. Hesta SB, Toget 3
310 83 Unnaryd
0702-30 72 72
anders.lillieberg@sodrahestrasparbank.se

Studieförbund
ABF Syd Halland
Björn Malmqvist
Storgatan 2
314 31 Hyltebruk
0706-06 34 80
bjorn.malmqvist@abf.se
www.abf.se/halland/sydhalland

Studieförbundet Vuxenskolan
Carolin Andersson
Box 95
314 22 Hyltebruk
0352-60 33 93
Carolin.andersson@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 i Hylte
Istvan Balog
Nygatan 19
314 32 Hyltebruk
0345-713 37
070-581 70 73
istvan.balog@telia.com
www.dyslexi.org/hylte

Hallands Stamningsförening
Gun Ahlm
Vinkelgränd 4
305 60 Harplinge
035-507 31
0768-63 66 81
gun.ahlm@mbox301.swipnet.se
www.stamning.se

Handikappades förening Gnistan
Ann-Charlotte Persson
Smedjevägen 3 D
314 41 Torup
0345-212 76

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

Hörselskadades lokalförening  
i Hylte HRF
Kerstin Johansson
Axet 305
314 98 Torup
0345-311 39
axet@telia.com

NÝSIR
Storgatan 2
314 31 Hyltebruk
info@nysir.se
www.nysir.se

Personskadeförbundet Halland RTP
Thomas Adolfsson
Gyllenhammarsväg 3
302 92 Halmstad
035-366 43
0703-10 10 55
ceta@telia.com
www.rtp.se

Reumatikerföreningen Hylte
Bodil Gunnarsson
Löparstigen 1B
314 34 Hyltebruk
0345-102 49
loparstigen@hotmail.com

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

Övrigt
Buddhawajana
Emm Chariyarat
Smedjegatan 1
310 83 Unnaryd
0705-22 95 75
osl@cargoair.no

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

Föreningen Landeryds  
Järnvägsmuseum
Box 103
314 04 Landeryd
0371-57 03 51
kontakt@landeryd.org

Företagarna Hylte
Sören Carlsson
Box 48
314 05 Kinnared
0345-302 04
kinnareds.bilverkstad@telia.com

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

Hallands Bilkår
Magdalena Öhlander
Skattegård 206
314 92 Långaryd
0706-42 09 79
maggans.mail@spray.se
www.bilkaren.se

Hylte Bastubadarförening
Ingemar Lund
Akelejvägen 5
314 34 Hyltebruk
0345-716 81
0705-47 16 81
ingemar.lund@telia.com

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

Hylte Sport & Event
Anna Larsson 
V Industrigatan 4
314 32 Hyltebruk
info@hyltesportevent.se
www.hyltesportevent.se

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

Långaryd-Landeryd i Samverkan
Anna Roos
Vägaholmsvägen
314 92 Långaryd
0706-62 35 52
anna.roos@langaryd.nu
www.langaryd.se
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Följ oss gärna!

Med över 170 olika yrken så finns det inte många arbetsgivare som kan erbjuda större  
bredd än kommunen. Många pensionsavgångar och samtidigt en positiv befolkningsök-
ning gör att Hylte kommun är i behov av fler duktiga och nytänkande medarbetare. På 
kommunens webbplats annonseras alla lediga tjänster ut, så ta för vana att titta in där 
ibland. På webben kan du också fylla i ett formulär och lämna ditt intresse om att jobba 
i kommunen som timvikarie, både inom utbildning, barnomsorg, och omsorg inom LSS 
(Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Medarbetare berättar 
På webben kan du dessutom läsa flera korta intervjuer med några av våra medarbetare 
om vad de tycker om att jobba i Hylte kommun.

hylte.se/ledigajobb

Daniel Söderberg, deltidsbrandman i Hylte 
kommun och arbetsmiljötekniker på Stora Enso

Frida Gustavsson, omsorgshandläggare

Kommunen som arbetsgivare 
- är det kanske framtiden för dig?

"Det är också fantastiskt att ha möjlighet 
att påverka arbetsdagarnas innehåll, att 
ingen dag är den andra lik."

"Oavsett vad jag gör måste jag kunna 
släppa allt."

Annette Huttu, förskollärare

"Fördelen med att arbeta i Hylte är att 
jag har en bredare målgrupp än vad man 
har i större kommuner."Susana Gisselman, hälsoutvecklare

"Kontakten med människor är det roligaste 
med mitt jobb."


