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Välkommen till HyLtE15!

De senaste 20 åren har Hylte kommun 
minskat sin befolkning med ett fåtal 
personer nästan varje år. Detta har inne-
burit att vi har blivit bra på att minska 
vår kostym när intäkterna har minskat. 
Därför är det med stor förvåning och 
stor glädje som vi nu istället ser att vår 
befolkning ökar med nästan 300 per-
soner 2014. Vi ökar både när det gäller 
födelseöverskott, inflyttning från övriga 
riket och inflyttning från utlandet. 

Från att ha varit specialister på att krym-
pa måste vi nu bli specialister på att växa, 
vilket kan vara nog så utmanande. Även 
om det stundtals kan vara jobbigt att 
växa är det ett positivt arbete och vi gör 
det på bästa sätt, vi gör det tillsammans. 

Per Borg
Kommunchef

Vad tycker du?
Ta chansen att tycka till om kommunens verk-
samheter. 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. Foldern 
hittar du på kommunkontoret i Hyltebruk eller 
på något av våra bibliotek.

Skriv det du vill framföra och vilken verksamhet, 
arbetsplats eller ställe det gäller. 

Lämna foldern i närmaste brevlåda. Inom två 
veckor ska du få svar om du anger detta. Du kan 
även välja att vara anonym.          

            

530 000 nya medarbetare
I Hylte kommun arbetar över 900 personer 
inom 175 olika yrken, och varje medarbetare 
har en betydelsefull roll i organisationen. Men 
nya beräkningar från Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) visar att det skulle behövas 
närmare 530 000 nya medarbetare den närmas-
te tioårsperioden för att ersätta dem som går i 
pension och för att möta ökade behov av välfärd 
när befolkningen växer och blir äldre. 

Ta för vana att hålla utkik på kommunens 
webbplats. Där läggs alla vakanta tjänster ut. 
De närmaste åren kommer vi att behöva anställa 
bland annat tekniker, lärare, kockar och medar-
betare inom omsorg.

        hylte.se/ledigajobb 
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HYLTE 2015guiden

NJUT AV LIVET HOS OSS I HYLTE!ENJOY LIFE WITH US IN HYLTE!GENIESEN SIE DAS LEBEN BEI UNS IN HYLTE!

Hämta ditt ex!
Hylteguiden 2015 landade i broschyrställen i slutet av januari 
så välkommen in hos Hylte turistinformation för att hämta 
ett inspirerande exemplar, eller beställ via tourist@hylte.se. 
En av nyheterna för i år är en stor, utvikbar kommunkarta i 
slutet av guiden.

turista Hemma 2015 
På nationaldagen den 6 juni är det dags för alla 
Hyltebor att ge sig ut och utforska Hylte! Vare sig du 
är trogen invånare eller nyinflyttad är Turista Hemma 
ett ypperligt tillfälle att upptäcka och se din hemkom-
mun med nya ögon.

Under Turista Hemma-dagen 6 juni har en rad olika 
besöksmål och verksamheter öppet. Du kan upptäcka 
nya smultronställen eller besöka ett gammalt guldkorn 
på hemmaplan. Den här dagen kan du också ta del av 
specialerbjudanden och delta i olika tävlingar. 

Program med tävlingstalong för Turista Hemma 2015 
Från och med den 4 maj kan du hämta programmet 
på Hylte Turistinformation, i kommunens reception, 
på Hylte Folkbibliotek, hos deltagande företag eller 
ladda ner det från www.hylte.se. Det går också bra att 
beställa via telefon eller e-post. 

Hylte Turistinformation - kontakt och öppettider 
Fabriksgatan 1B (bottenplan), i centrala Hyltebruk. 
Telefon: +46(0)345-180 94   E-post: tourist@hylte.se
Perioden 8 juni till den 20 augusti är det  
öppet måndag till fredag kl. 10.00-16.00.

Övrig tid hänvisar vi till Turistserviceplats i ingång 1A. 
Där finns broschyrer och kartor för självservice. Öppet 
måndag till fredag mellan kl. 08.00-18.00

LEDIga joBB DIn åSIKt

Tidningen HYLTE15  
HyLtE15 är en informationstidning 
som ges ut av Hylte kommun en 
gång per år. tidningen distribueras 
till samtliga hushåll. 

Produktion och redaktion:  
Informationsenheten,  
Hylte kommun
 

SoCIaLa mEDIER 

twitter: @hyltekommun 

Facebook: facebook.com/hylte 

youtube: youtube.com/hyltekommun

innEHåLL            sida

 tack för din hjälp!
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akTuELLT i Hylte akTuELLT i Hylte

nu är vi 10 278 personer
Under 2014 ökade Hylte kommuns invånar-
antal med 277 personer vilket gör att det to-
tala invånarantalet i kommunen blev 10 278 
personer. Det är en betydande ökning och inte 
sedan 2007 har kommunen haft så många in-
vånare. Ökningen beror på att det dels föds 
fler barn, och att det sker inflyttning både från 
övriga Sverige och från utlandet.

FoLKÖKnIng

gymnaSIEVaLEt 2015

unika gymnasieskolor i Hylte
Du vet väl om att under namnet Hylte Gymnasieskolor 
finns tre unika gymnasieprogram; Vildmarksgymnasiet, 
Traineegymnasiet och Introduktionsprogrammet. De 
båda första gymnasieskolorna hittas i Unnaryd, medan 
Introduktionsprogrammet finns i Hyltebruk. 

Vildmarksgymnasiet erbjuder flera olika utbildningar. 
Naturbruksprogrammet med inriktning Jakt- och viltvård, 
Vildmarksliv eller Fiske- och vattenvård, och Barn- och 
fritidsprogrammet med utomhuspedagogiskt ledarskap 
som profil. Dessutom finns Restaurang- och livsmedels-
programmet som leder till yrken som styckare/charkute-
rist eller kock, med fokus på nordiska smaker - ett samar-
bete mellan Vildmarksgymnasiet och Traineegymnasiet.

Traineegymnasiet har nyligen flyttat till lokaler i Unnaryd 
och erbjuder lärlingsutbildning inom samtliga yrkespro-
gram. Huvuddelen av lärlingsutbildningen sker på en ar-
betsplats, oftast i närheten av elevens bostad.

Introduktionsprogrammet utformar program efter den 
enskilde elevens egna behov, och är förlagt till Hyltebruk.

SoCIaLa mEDIER

åtERVInnIngSCEntRaLEn

Krav på synligt avfall 
Nya nationella krav på bättre sortering gör att 
återvinningscentralen från och med hösten 2014 
bara kan ta emot avfall som lämnas i genom-
skinliga säckar eller öppna lådor. Andra typer 
av säckar, som inte är genomskinliga, ska vara  
förberedda för att kunna öppnas.

Öppettider Borabo återvinningscentral

Tisdag   11.00-19.00 
Onsdag   09.00-15.00 
Torsdag   11.00-19.00 
Fredag   09.00-15.00 
Lördag    09.00-15.00 

Anläggningen är stängd helg- och röda dagar.

Vi vill vara där ni är!
Sociala medier är inte bara något ungdomar 
håller på med, och det är mycket mer än foton 
på vad folk äter. Syftet med att Hylte kommun 
finns med i flera olika sociala mediekanaler är 
framförallt att vi vill vara där ni medborgare är. 
Användandet av sociala medier har det senaste 
året fortsatt att öka och 72 procent av svenskar-
na är enligt rapporten ”Svenskarna och internet 
2014” med i ett socialt nätverk. Ökningen gäller 
främst bland de äldre i åldern 46–75 år. 

Hylte kommun använder sociala medier som ett 
komplement till andra traditionella kontaktvä-
gar så som telefon och e-post, och för att skapa 
en dialog mellan kommunen och medborgaren. 
De sociala medierna uppdateras också med ak-
tuell kommuninformation om bland annat ser-
vice, tjänster och evenemang. Vid ett eventuellt 
krisläge blir sociala medier en viktig kanal för 
informationsspridning.

BooSt Hylte fortsätter även 
under 2015
Efter ett lyckat första år med projektet Boost Hylte har 
Region Halland och Hylte kommun beslutat att det 
blir en fortsättning även under 2015. Boost Hylte syf-
tar till att skapa inspirerande aktiviteter för att unga 
kommuninvånare ska trivas, må bra och se vilka möj-
ligheter som finns på hemmaplan. 

Som tidigare är det unga vuxna, födda 1984-1996, 
som är huvudfokus men övriga är välkomna att delta 
i mån av plats. Med föreläsningar, workshops, studie-
besök på företag och i föreningslivet erbjuder projek-
tet ett smörgåsbord av aktiviteter där deltagarna väljer 
de delar som inspirerar just dem. 

boosthylte.se | facebook.com/boosthylte

1.

Ett urval ur Boost Hylte-aktiviteterna 2014
1. Äventyraren Renata Chlumska. 2. Kanotpaddling, vandring och 
matlagning. 3. gladiatorn och Hyltetjejen jenny ”Kitsune” adolfs-
son. 4. joe jobe från Bounce. 5. Fotoworkshop. 6. Hiphoparen Petter. 

2.

3. 4.

5. 6.

Varning i telefon och SmS
Nu kan du få VMA - Viktigt meddelande till all-
mänheten - till din telefon. Det är SOS Alarm 
som har fått i uppdrag att komplettera varnings-
systemet som ljuder för allmänheten vid olyckor 
och allvarliga händelser. 

Från och med 1 februari 2015 är det möjligt att 
i skarpt läge sprida VMA via talmeddelande till 
fast telefon och som SMS-utskick till mobiltele-
foner. Ett SMS skickas till mobiltelefoner som 
har ett abonnemang registrerat hos en mobilo-
peratör och en gatuadress kopplat till abonne-
manget, vilket innebär att exempelvis mobiler 
med kontantkort inte kommer att få något SMS. 
Fasta telefoner kommer att ringas upp och när 
man lyfter på luren läses ett meddelande upp. 
Som medborgare behöver du inte registrera dig 
någonstans för att ta del av dessa kompletteran-
de varningsfunktioner.

Varningssystemet VMA testas fyra gånger om 
året den första helgfria måndagen i mars, juni, 
september och december, genom att en signal 
ljuder i Hyltebruk klockan 15.00. Vid testerna 
sänds inte något talmeddelande ut till fasta tele-
foner eller SMS. Då sänds endast ljudsignal och 
det ges information i radions P4.

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

Svara! 
Du kan vara i

fara.
Nu kan du få VMA via telefon.

Hylte kommun finns på Facebook, twitter och youtube.

gymnasieskola.hylte.se 

Följ oss
!
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inTEgraTion
nu går halländska aktörer samman i projekt 
integration Halland för att gemensamt arbeta för 
ett bättre mottagande av nyanlända. i det arbetet 
är Hylte föregångare. 

Beskedet om att Stora Enso skulle dra ned på perso-
nal skapade oro i samhället våren 2013. På initiativ 
av Hylte kommun gick flera aktörer samman i pro-
jektet Utveckling Hylte för att stödja arbetssökande 
och utveckla förutsättningarna för Hyltes näringsliv. 
Resultatet blev över förväntan, idag är flertalet av de 
varslade i arbete. 

– Vi tappade många arbetstillfällen och även om det 
har gått bra för många som drabbades av nedskär-
ningen så har det blivit tuffare för andra grupper.  
Vi ställde oss frågan hur vi kan jobba för de här grup-
perna och startade projekt Integration Hylte i sep-
tember 2014, berättar Christer Grähs, arbets- och  
näringslivschef i Hylte kommun.

Arbetsmetod som ger resultat
I projektet Integration Hylte arbetar man efter samma 
modell som man gjorde med Utveckling Hylte. Det 
handlar om att samla alla aktörer som jobbar med 
gruppen nyanlända, exempelvis Arbetsförmedlingen, 
Migrationsverket, studieförbunden, Svenska kyrkan, 
representanter för näringslivet och det lokala fören-
ingslivet. Gemensamt diskuteras vad som behöver gö-
ras och hur. 

– Vi ser det som något positivt att vi har en befolk-
ningstillväxt över tid.  Hade vi inte den riskerar vi att 
behöva lägga ned verksamheter som exempelvis våra 
skolor eftersom underlaget är för litet. Sen kunde man 

En stor andel av de människ-
or som nu kommer till sverige 
flyr krig och förföljelse och 
har starka skyddsskäl.

• I slutet av år 2015 räknar 
migrationsverket med att ha 
totalt 90 000 asylsökande 
inskrivna i mottagnings-
systemet. ungefär 60 % av 
dem som söker asyl i Sverige 
brukar få uppehållstillstånd. 

• under 2014 valde 256 
personer som fått uppe-
hållstillstånd av flyktingskäl 
att flytta till Hylte kom-
mun. ytterligare cirka 450 
personer är placerade av 
migrationsverket i Hylte 
kommun i väntan på beslut. 

• om man får permanent 
uppehållstillstånd har man 
rätt att bo, arbeta och leva 
här på samma villkor som 
alla andra som är bosatta i 
Sverige och kan själv välja 
bostadsort.

• uppehållstillstånd kan 
man få på grund av att man 
som flykting är rädd för 
förföljelse på grund av ras, 
nationalitet, religiös eller po-
litisk uppfattning, kön, sexu-
ell läggning eller tillhörig-
het till viss samhällsgrupp. 
Fattigdom eller arbetslöshet 
är inte orsaker nog för att få 
uppehållstillstånd.

dagersättning 
Dagsersättning ser olika 
ut beroende på om 
den asylsökande bor på 
migrationsverkets anlägg-
ning eller i eget hushåll.

• På migrationsverkets 
anläggning ingår fri mat 
och då utgår dagsersättning 
enligt nedan: 

- 24 kr/dag för vuxna en-
samstående  
-  19 kr/dag per person för 
vuxna som delar hushåll 
- 12 kr/dag för barn till och 
med 17 år (fr.o.m tredje barnet 
halveras bidraget) 

- 24 kr/dag för ensamkom-
mande ungdomar 

• om man har eget hushåll 
och köper mat själv är dags-
ersättningen: 
- 71 kr/dag för vuxna en-
samstående 
- 61 kr/dag per person för 
vuxna som delar hushåll 
- 37 kr/dag för barn 0-3 år 
- 43 kr/dag för barn 4-10 år 
- 50 kr/dag för 11-17 år

• Ersättningen ska räcka 
till mat (ingår för boende på 
migrationsverkets anläggning), 
kläder, skor, sjukvård, medi-
cin, tandvård, hygienartik-
lar. Pengarna ska även räcka 
till förbrukningsvaror och 
fritidsaktiviteter.

önska att tillväxten skedde långsammare så vi hinner 
med att organisera mottagandet med förskoleplatser 
och skola för barnen. Nu får vi ingen förvarning ef-
tersom flertalet placeras här från Migrationsverket i 
väntan på besked om uppehållstillstånd. Det är också 
stor rörlighet i gruppen så det är svårt att förutsäga 
hur många som väljer att bo kvar. 

– De närmaste fem - tio åren ser vi också ett arbets-
kraftsbehov inte minst inom omsorgen om äldre. Vi 
har många som går i pension som vi måste ersätta. Vi 
har också ett positivt näringsliv som det går bra för. 
Vårt ansvar är att rigga oss på bästa sätt för att folk 
ska komma ut i jobb, det ger en bra integration. 

Projektet har tre huvudmål
1) Att fler kommer i egen försörjning genom bland 
annat att stimulera näringslivet till praktikplatser och 
nystartsjobb, men också främja nyföretagande 

2) Överbrygga kulturella skillnader genom att sprida 
kunskap när olika kulturer möts i exempelvis skolor, 
föreningar, företag med mera 

3) Samordna samhällets organisationer för att för-
bättra dialog och samhällsinformation för nyanlända

Hylte har visat vägen
Intresset i övriga Halland för kommunens arbete är 
stort. Kommunen har under årens lopp lyckats väl 
med integrationsarbetet vilket bland annat gav utmär-
kelsen Årets Integrationskommun 2010. 

– Vi har tagit initiativet till en gemensam ansökan till 
Europeiska socialfonden i dialog med de övriga hal-
ländska kommunerna. Integrationen är något som be-
rör oss alla så vi väljer att samarbeta.

SnaBBFaKta  

17 olika nationaliteter med olika kunskaps- 
nivåer men med det svenska språket gemensamt. 
i örnaskolan studerar cirka 340 elever. några 
av dem pluggar intensivsvenska för att komma 
ikapp sina klasskamrater.

Som nyanländ elev på Örnaskolan, med ett annat 
modersmål än svenska, placeras du från dag ett i en 
svensktalande klass. Du läser ämnen som engelska, 
franska, matte, bild, hemkunskap och idrott tillsam-
mans med dina svensktalande klasskamrater. Ämnen 
som kräver goda kunskaper i svenska läser du i en 
språkgrupp med stöd av lärare i svenska som andra 
språk och studiehandledare på ditt eget modersmål. 
Linnea Rosengren, Klara Brånäs, Aida Alagic och 
Sanna Svensson arbetar som lärare i språkgruppen. 

– Det är en pedagogisk utmaning 
att anpassa undervisningen efter 
elevens behov och tidigare kun-
skaper. Vi lägger mycket tid på att 
kartlägga kunskapsnivån och på 
att hitta adekvat undervisnings- 
och stödmaterial. 

Idag får ett 30-tal elever på Örnaskolans högstadium 
intensivundervisning i det svenska språket. De är in-
delade i åldersanpassade grupper vilket underlättar 
samarbetet med ämneslärarna i den ordinarie under-
visningen. Antalet timmar som eleven läser i språk-
gruppen varierar beroende på elevens studieförmåga. 

– Många av våra elever är oerhört studiemotiverade. 
De siktar högt i sin utbildning och vill gärna lära sig. 

Undervisningen i språkgrupper startade 2013 och ut-
vecklingen har gått fort. Klara och Linnéa berättar om 
en verksamhet som gått från att vara en förberedelse-
klass där berörda språklärare haft ett tydligt ansvar 
för dessa elever till en verksamhet som inkluderats i 
den ordinarie verksamheten. Skolledningens och öv-
riga kollegors engagemang är viktigt. 

– Det är en utmaning att undervisa någon som inte 
behärskar språket men samarbetet med klasslärarna 
går jättebra. Undervisningen sker i hela skolan och 
elevernas kontaktytor har blivit större. Det är oerhört 
värdefullt för dem att få känna sig delaktiga i sin skola 
och tala med sina svensktalande klasskamrater. 

– Våra fritidsledare gör också 
ett jättefint jobb med att inklu-
dera våra elever och få med dem 
på olika aktiviteter. 

I språkgruppen arbetar även 
studiehandledarna Abdiasiis 

Diiriye Dahir och Abdelhak Lahouaichri som talar 
arabiska och somaliska. De stöttar även upp i kontak-
ten med föräldrarna.

- Nu är det mycket lättare att nå föräldrarna och ge 
dem en chans att förstå det svenska skolsystemet. De 
har ofta väldigt höga förväntningar på sina barn. I 
hemlandet kanske barnet var nummer ett i sin årskurs, 
vägen var utstakad. Det är viktigt att vi får dem att 
förstå hur lång tid det faktiskt tar att lära sig ett nytt 
språk tillräckligt väl för att man ska ha en chans att få 
de där höga betygen igen, berättar Linnéa. 

Även Örnaskolans låg- och mellanstadium arbetar 
efter samma modell med inkluderande undervisning. 
I februari startade ytterligare en förberedelseklass på 
Örnaskolan som vänder sig till asylsökande barn och 
ungdomar vars familj ännu inte fått uppehållstillstånd 

eller kommunplacering. 

– Migrationsverkets beslut i asylprocessen 
går ofta väldigt fort. Det kommer barn 
till oss och plötsligt flyttar de igen. Ibland 
kan det gå på två dagar. Vi hinner varken 
ta emot dem eller säga adjö på ett bra sätt. 
För att möta detta har vi startat en under-
visning för barn och ungdomar från års-
kurs 1-9. De kommer att få läsa i en egen 
grupp och får de ett uppehållstillstånd går 
de in i den ordinarie undervisningen.  

flerspråkiga klassrum 
- en pedagogisk utmaning

Klara Brånäs och Linnea Rosengren är två av fyra lärare i språkgruppen.

I mars invigdes förberedelseklassen för asylsökande barn och ungdomar.

tema:inTEgraTion

”– många av våra elever är 
oerhört studiemotiverade.  
de siktar högt i sin utbild-
ning och vill gärna lära sig.”

”– många av våra elever är 
oerhört studiemotiverade.  
de siktar högt i sin utbild-
ning och vill gärna lära sig.”
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En kan inte hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon 

God man
Som god man hjälper du en annan människa, barn eller 
vuxen, att bevaka sin rätt i samhället. Det kan exempel-
vis handla om att sköta en vuxen människas ekonomi 
eller att se till att ett barn som kommit ensam till Sverige 
får den omsorg och stöd hen behöver under sin första 
tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar 
utan fungerar som en företrädare för barnet i kontak-
ten med myndigheter under tiden för godmanskapet. I 
uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga vården 
och tillsynen av barnet, det ansvarar socialtjänsten för.

Kontaktfamilj och kontaktperson
En kontaktfamilj fungerar som ett extra socialt nätverk 
och tar emot ett barn eller ungdom i sitt hem, en eller 
flera gånger i månaden. Orsaken till behovet kan vara 

att föräldrar behöver hjälp med avlastning, eller att 
ge barn miljöombyte och stimulans. En kontaktfamilj 
är uteslutande till för barn eller ungdomar, medan en 
kontaktperson däremot finns som stöd även för vux-
na. En kontaktpersons uppdrag kan se mycket olika 
ut beroende på den enskildes behov. Ofta handlar det 
om ett personligt stöd, men kan också handla om mer 
praktisk hjälp, någon eller några gånger i månaden. 

Familjehem
En större insats görs av ett familjehem. Ett familjehem 
är en familj som har tid och kraft över och som gärna 
vill hjälpa någon annans barn genom att låta barnet 
bo tillsammans med familjen. Familjehemmet kan be-
stå av vuxna som studerar eller arbetar, är gifta, sam-
manboende eller ensamstående och ha olika kulturella 
bakgrunder. Hur länge barnet bor i familjehemmet 
kan variera från en kortare period till hela uppväxten.

Olika erfarenheter en fördel
Ställer man upp och blir kontaktfamilj, kontaktper-
son eller familjehem så får man handledning och 

ekonomisk ersättning för omkostnader. Ersättningens 
storlek beror på uppdragets svårighetsgrad och hur 
ofta man träffas. Familjecentralen som ansvarar för 
uppdragen ser mycket till personlig lämplighet och 
försöker hitta personer som passar bra ihop. Familjer 
och personer med olika erfarenhet och förutsättningar 
är välkommet. Men gemensamt för de som ställer upp 
är att de ska vara trygga i sig själva, ha en stabil livssi-
tuation och ha känslomässigt utrymme kvar för andra 
medmänniskor. 

Anmäl ditt intresse
Kan du och din familj tänka sig att ställa upp och hjälpa 
en annan människa? Kontakta gärna Familjecentralen 
på telefon 0345-182 40 för att få veta ännu mer.

När det  gäller gode män och förvaltare samarbetar 
Hylte med kommunerna Laholm och Halmstad. Därför 
är du välkommen att kontakta Överförmyndarkansliet 
i Halmstad. Du når Överförmyndarkansliet i Halmstad 
på telefon 035-13 73 01.

tid över för något 
meningsfullt
kenneth Johansson har varit god 
man i snart 1,5 år. 

Uppdrag: Har tidigare varit god 
man till en svensk kvinna, en ensam-
kommande kille från Afghanistan 
och en romsk flicka. Idag god man 
för en ensamkommande flyktingtjej 
15 år från Somalia.

Varför blev du det?
–  Jag hörde att kommunen sökte 
gode män, det lät intressant. Jag 
kände att eftersom jag skulle gå i 
pension så ville jag göra något mer 
meningsfullt än att bara kratta löv. 

Vad innebär uppdraget?
- Först och främst att följa med på 
besök på migrationsverket,  ha kon-
takt med skolan och boendet, skaffa 
legitimation, se till att de får eventu-
ell sjukvård och hjälpa dem att pla-
nera sin ekonomi. 

Är det mycket jobb?
– Det är olika. Några av barnen bor 
hos släktingar och då har det varit i 
kontakten med myndigheter som de 
har behövt mitt stöd. Killen från 

Afghanistan bodde på ett gruppbo-
ende och var väldigt orolig för att 
inte få stanna så vi hade mer kon-
takt, vi var ute och gick, pratade om 
oron och så. Han blev avvisad sedan 
så det var hjärtslitande. 

Vad får du ut av uppdraget som 
god man?
– Det är väldigt intressant. Man får 
en helt annan inblick i deras lev-
nadsförhållanden och var de kom-
mer ifrån. Fördomarna om att de får 
allt kommer på skam när man står 
inför det. Det är roligt och intressant 
och det känns bra att hjälpa någon.

nytt perspek-
tiv för barnen
sofia Theander har 
öppnat upp sitt hem 
ensamkommande 17- 
årig kille från syrien.

Hur länge har ni varit 
familjehem?
– Sedan i december.

Hur kommer det sig att 
ni blev ett familjehem?
– Vi har alltid pratat om 
att vi någon gång skulle 
vilja vara behjälpliga till 
ett barn som behöver 
trygghet och stöd. Så vi 
anmälde vårt intresse 
för att gå på ett infor-
mationsmöte om olika 
former av uppdrag som 
familjecentralen arrang-
erade. Sedan fick vi en 
förfrågan. 

Har det varit en stor 
förändring?
– Vi har ju fått en familje-
medlem till så det är klart 

att det blev mycket nytt. 
Man måste anpassa livet 
efter den nya situationen 
med husets rutiner, mat, 
språk med mera men det 
har gått förvånansvärt 
enkelt. Vi har väldigt 
trevligt tillsammans.

– Vi trodde nog att det 
skulle ta mer tid från 
våra tre barn men så blev 
det inte. Han har fallit in 
naturligt i familjen och vi 
umgås mycket efter att 
de yngre somnat. 

Vilken är den största 
överraskningen?
– Att våra barn fått ett 
sådant perspektiv genom 
att ta del av hans berät-
telser och hans kultur. 
De får se att det livet vi 
lever inte är självklart, 
att vi alla har olika erfa-
renheter i bagaget. Det 
är lärorikt för hela famil-
jen. Vi får en helt annan 
förståelse för en annan 
kultur och kan även dela 
med oss av vår. 

Vad får du personligen 
ut av uppdraget?
– Det känns väldigt bra 
att kunna göra så mycket 
för någon annan genom 
något så enkelt som att 
upplåta sitt eget hem un-
der en tid.

Erbjuder lugn 
och rutiner
annette Huttu och 
hennes familj har ställt 
upp som kontaktfamilj 
åt barn flera gånger. 

Uppdrag: Kontaktfamilj 
åt en 9 -årig pojke fredag-
söndag, varannan helg. 
Tidigare även kontaktfa-
milj åt en flicka i de yngre 
tonåren, var tredje helg.

Hur kom det sig att ni 
blev kontaktfamilj?
– Vi blev tillfrågade av 
socialkontoret båda 
gångerna. Jag arbetar 
som förskolelärare och 
hade i min yrkesprofes-
sion varit i kontakt med 
dem. Flickan var en vän 
till familjen, pojken som 
bor hos oss nu kände vi 
inte sedan tidigare.

Var det ett enkelt beslut?
– Ja, för oss kändes 
det nog ganska enkelt. 
Eftersom det påverkar 

hela familjen så är det 
viktigt att man diskuterar 
tillsammans, att alla får 
var med och ta beslutet.

Vad gör ni de helger 
barnet är hos er?
– Vi gör vanliga saker. 
Tanken är ju inte att man 
ska hitta på ”flashiga sa-
ker” hela tiden utan leva 
ett vanligt familjeliv. Det 
handlar om att erbjuda 
en lugn och trygg tillvaro 
med rutiner och massor 
av familjetid.

Vad ger uppdraget dig?
– Jag känner mig tillfreds 
när jag ser att ”vår” poj-
ke mår bra, när han är 
glad och nöjd. Att kunna 
hjälpa någon känns ju 
alltid skönt. Vi har en bra 
relation med hans familj 
så det känns fint att kun-
na finnas här för dem.

Har du något råd till 
dem som funderar på att 
bli kontaktfamilj?
– Jag tror det är viktigt 
att ta det lugnt och ge 

relationen tid, att inte 
vilja för mycket på för 
kort tid. Känner man att 
det finns tid och utrymme 
för att vara kontakt fa-
milj så tycker jag absolut 
att man ska prova, det 
är helt klart värt engage-
manget. Det finns många 
barn som behöver lite ex-
tra stöd, och uppdragen 
kan se väldigt olika ut.

FamILjEHEm

du har kanske hört begreppen förut – god man, 
kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem. 
men vad innebär orden egentligen och vem kan 
få ett uppdrag?

goD man KontaKtFamILj
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nytt låg- och mellanstadium - byggstart hösten 2015

Besluten är fattade och pengarna öronmärkta. 
Planeringen inför bygget av örnaskolans nya 
låg- och mellanstadium pågår för fullt. nästa höst 
startar bygget av en ny skola. 

I höstas drog arbetet med att planera Örnaskolans nya 
låg- och mellanstadium igång och frågorna är många. 
Var ska byggnaden placeras? Hur ska den utformas? 
Vilka lokaler behövs? Hur ska lokalerna planeras för 
att matcha pedagogiken? Vad har man för önskemål 
kring tekniken? Sedan september arbetar en styrgrupp 
bestående av representanter för skol- och kommunled-
ning med frågan tillsammans med en arbetsgrupp på 
skolan. Claes Johansson på Hyltebostäder sitter med 
som sakkunnig för det byggtekniska. 

- Vi siktar på att komma igång att bygga till hösten 
med inflyttning höstterminen 2016. För att ta reda på 
vilken skola vi vill ha har olika grupperingar jobbat 

Så här på vårkanten finns det kanske några elever i 
årskurs 9 som nervöst väntar på sitt antagningsbe-
sked till gymnasiet. Kommer de att komma in på 
det gymnasieprogram som de har sökt till i höst?  
 
Om de har gått i skolan i Hylte kommun 
kan chanserna ha ökat visar nya siffror från 
Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK)*. Hela 
91, 3 % av eleverna i årskurs 9 var behöriga 
till något nationellt program förra året. Detta 
kan jämföras med 2013 års andel på 80,7% och 
ett riksmedelvärde på 86,4%. Tack vare förbätt-
ringen på över 10 procentenheter har kommunen 
blivit utsedd till en av landets bästa klättrare. 

många niondeklassare var behöriga till gymnasieprogram

*Kommunens Kvalitet 
i Korthet (KKiK) är 

ett nationellt sam-
verkansprojekt som 
startat på uppdrag 
av Sveriges Kom-
muner och Lands-
ting (SKL) och 
innefattar 230 kom-

muner. R esu l t a t e t 
beskriver kvalitet och 

effektivitet i jämförelse 
med andra kommuner.

torups centrum
Under våren 2014 startade arbetet med de-
taljplanen över utformningfen av Tprups 
centrum. Samhällsbyggnadskontoret har se-
dan dess framförallt arbetat med markfrågan 
där köpet av mark har dragit ut på tiden. 
Men arbetet har nu lett fram till att kommun-
styrelsen i februari kunde besluta om inrikt-
ning för detaljplanen. Några fokusområden i 
inriktningsbeslutet är bland annat torgytan, 
pendlarparkering, ny lokalisering av buss-
hållplatserna, ny järnvägsövergång och park-
område. Förhoppningen är att kommunen 
ska kunna bjuda in till samråd om Torups 
centrum innan sommaren 2015.

klubbat om ny översiktsplan 
kommunens översiktsplan aktualiseras vid varje 
ny mandatperiod, och vid sammanträdet med nya 
kommunfullmäktige i december 2014 beslutades 
det att det nu ska göras en större översyn av Hylte 
kommuns översiktsplan. det är kommunstyrelsen 
tillsammans med samhällsbyggnadskontoret som 
kommer att driva arbetet med ny översiktsplan, 
ett projekt som kan ta upp till drygt 3 år. 

Vad är då en översiktsplan? Enkelt beskrivet är det en 
plan som visar hur kommunen tänker sig att miljön 
runtomkring oss ska användas, utvecklas och bevaras 
på kort och lång sikt. Översiktsplanen visar på kom-
munens visioner för framtiden inom många områden; 
hur mark- och vattenområden bör användas, hur 
man förhåller sig till riksintressen, vindkraft, turism, 
etablering av verksamheter, kulturmiljö, landsbygds- 
utveckling i strandnära läge, naturvård och hållbarhet, 
för att nämna några områden.  

BYGGLOV

DETALJPLAN

REGIONPLAN

ÖVERSIKTSPLAN

OMRÅDESBESTÄMMELSER
Vilken plan bestämmer över vad? 
Plan- och bygglagen är uppbyggd med planering på 
flera nivåer. Överst är en regionplan som är vägledande, 
finns främst för storstäder som Stockholm och göteborg. 
översiktsplan, som är aktuellt för Hyltes del, är vägledande 
för detaljplan och områdesbestämmelser (bestäm-
melser för ett område som inte har detaljplan, till exempel 
för att säkerställa ett syfte som uttrycks i översiktsplanen). 
Detaljplan och områdesbestämmelser är i sin tur bindande 
dokument för slutgiltigt bygglov.

SKoLa SamHÄLLE

i workshops och gjort studieresor till andra skolor. 
Nästa steg blir att upphandla ett företag som får i upp-
drag att bygga skolan åt oss. 

Kommunfullmäktige har avsatt 30 miljoner kronor till 
bygget av skolan. Det exakta antalet klasser och elever 
är inte spikat än men arbetet med att skapa underlaget 
för utformningen av skolan pågår för fullt. Till skill-
nad från dagens långsmala skolbyggnader, som gjort 
det svårt för elever och lärare att arbeta tillsammans, 
ska den nya skolan byggas för att främja samverkan.

- Nu gäller det att koka ihop alla önskemål till en 
byggnad som rymmer både låg- och mellanstadium. 
Tanken är att bygga ett hus som även kan använ-
das kvällstid till exempelvis möten och föreningsliv.  
Det ska bli en byggnad som lever hela tiden, berättar 
Claes Johansson.

Cecilia Emanuelsson, planarkitekt i Hylte kommun, 
berättar lite mer om en översiktsplan: 
– Det är viktigt att översiktsplanen är lätt att förstå 
och att den är överskådlig. Den fungerar som allmän 
rekommendation om hur marken för olika områden 
ska användas. För tätorterna Hyltebruk, Torup, 
Rydöbruk, Landeryd och Drängsered finns det för-
djupningar av översiktsplanen som är en inzoomning 
på ett avgränsat område. 

– Bra att veta kan vara att en översiktsplan bara är 
vägledande, fast en mycket stark vägledning. I jämfö-
relse har vi då detaljplanen som är ett bindande juri-
diskt dokument som ska följas fullt ut. 

Till skillnad från översiktsplanen visar en detaljplan 
var gränserna går för specifika områden, till exempel 
allmänna platser, mark för kvarter och vattenområ-
den. En detaljplan är verktyget som kommunen kan 
använda för att se om ett område är lämpligt för bland 
annat bebyggelse, och på så sätt skapa regler för an-
vändningen av områden. Detaljplanen ligger som 
grund vid exempelvis ansökan om bygglov. Med en 
tydlig detaljplan kan kommunen på ett enkelt sätt se 
efter om ansökan strider mot reglerna, eller om det är 
grönt ljus att gå vidare med ansökan.

• Pendelparkering
• Parkområde

• Ny torgyta
• Bussar

Blåmarkerat område visar ytan som detaljplanen för torups centrum omfattar.

Örnaskolans nya låg- och mellanstadium är planerat att vara klart hösten 2016.
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E-förvaLTning
Webbaserade tjänster spelar en allt större roll i 
våra liv. i vardagen vill vi få tillgång till informa-
tion och ha möjlighet att exempelvis ansöka om 
barnomsorg, boka resor och sköta våra bankären-
den när, var och hur vi vill, på våra egna villkor. 

För Hylte kommun, liksom andra 
svenska kommuner, handlar det 
om att skapa tekniska och orga-
nisatoriska förutsättningar för 
att möta medborgarnas behov. 
Genom att använda IT på ett 
smart sätt kan kommunens ser-
vice förbättras, kvaliteten höjas 
och delaktigheten stödjas. 

I november beslöt kommunfull-
mäktige att anta en e-strategi 
för Hylte kommun. En strategi 
som ska ge kommuninvånare och 
företag en enklare vardag och 
höja kvalitén och underlätta ett 

mer personlig och digital service 

En utveckling av webbplat-
sen hylte.se för att medbor-
garen ska kunna söka och 
hitta rätt information på 
webben.

Det ska bli enklare för med-
borgaren att sköta sina 
ärenden med kommunen 
via webben. genom att 
skapa fler e-tjänster kom-
mer den som vill att kunna 
ansöka om olika former av 
service, tillstånd och bidrag 
via webben dygnet runt. 

I kontaktcentret möter per-
sonalen medborgaren i tele-
fon eller via besök. medbor-
garen får en bra service utan 
väntetider. medborgaren får 
hjälp med enklare frågor och 
ärenden. Frågor som kräver 
expertis slussas vidare till res-
pektive verksamhet. 

under projekttiden kommer 
man även att skapa ett e-ar-
kiv som är ett system för att 
elektroniskt kunna lagra och 
bevara handlingar. 

En del i den nya e-förvaltningen är att skapa ett 
kontaktcenter. Tanken är att ge plats för en ny 
verksamhet där kommunen kan ge medborgare 
bra service utan väntetider. 

Runt om i landet väljer allt fler kommuner att gå från 
en traditionell reception och växel till ett kontaktcen-
ter. Undersökningar visar att 70% av de frågor som 
kommer in till en kommunväxel kan besvaras direkt 
istället för att medborgaren ska kopplas vidare el-
ler tvingas återkomma eller vänta på besked. Bodil 
Carlsson, har arbetat som receptionist i kommunen se-
dan 1974. Hon sitter med i projektgruppen för Hylte 
e-förvaltning och ser fram emot att utveckla servicen.

– Idag blir det mycket väntan för dem som ringer. Det 
är många möten i verksamheterna. Det är svårt att få 
snabba svar. Det är inte roligt att be folk att återkom-
ma, vi vill ge dem vi möter en bra service direkt. 

Mer tid till svårare frågor
Genom att utbilda personalen i det nya kontaktcentret 
är tanken att de ska kunna ta emot frågan, ge svar och 
avsluta ärendet direkt. Endast frågor som kräver ex-
pertis ska gå vidare till respektive verksamhet för svar. 
Bodil berättar att många av frågorna idag är enkla. 

nytt kontaktcenter ska ge smartare service
– Den som ringer vill anmäla att ett gatljus gått sön-
der, att det inte är sandat eller så har de frågor om 
öppettider. Allt sådant tar vi redan emot och för-
medlar vidare för att underlätta för den som ringer. 
Det som blir annorlunda är att personalen på kon-
taktcentret även ska kunna svara på enklare frågor 
för alla verksamheter och hjälpa till med enklare ären-
den. Exakt vilka frågor som passar att hanteras i ett 
kontaktcenter kommer att tas fram i samarbete med 
kontoren.

– Det är viktigt att vi hamnar rätt så att centret un-
derlättar både för medborgaren och för handläggarna 
som får mer tid till mer avancerade frågor. 

Planerat vara klart 2016
Förutsättningarna för ett kontaktcenter är att det ska 
ha bra tillgänglighet vid besök och en central lokalise-
ring i Hyltebruk. Men innan en attraktiv mötesplats 
för medborgare och kommunen är klar, måste även 
andra delar så som tekniska system och arbetsuppgif-
ter samordnas. Enligt tidsplanen ska kontaktcentret 
vara klart under 2016.

niclas Hagel är projektledare för e-förvaltningsprojektet och påpekar att 
utgångspunkten för projeketet är medborgarnas och företagarnas behov. 

smartare sätt att arbeta. Strategin ska förvandlas till 
praktik i projektet e-förvaltning som pågår i tre år.

Niclas Hagel, projektledare för e-förvaltningsprojek-
tet, förklarar hur arbetet ska gå till.
– Projektet startade i januari i år och är uppdelat i 
fyra delar; webbplats, e-tjänster, kontaktcenter och e-
arkiv. Arbetet med de olika delarna kommer att över-
lappa varandra, och arbetet med att anpassa webb-
platsen för nya tekniska krav är redan igång. 

Vad innebär projektet för Hylte kommuns invånare?
– Målet med e-förvaltning är att ge alla som vill möj-
lighet att sköta sina ärenden med kommunen digitalt. 
Men det handlar absolut inte om att ersätta det per-
sonliga mötet. Därför jobbar vi samtidigt med ett nytt 
kontaktcenter så medborgarna själva kan välja vilken 
kontaktväg som passar dem bäst. Grundtanken i hela 
projektet är att kunna erbjuda bra service oavsett hur 
man väljer att ta kontakt med kommunen. medborgarna väljer vilken kontaktväg som  

passar dem bäst för olika kommunärenden. 

Projektet e-förvaltning är uppdelat i fyra delar:
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via fibernät till alla 
kommuninvånare

FIBERnÄt VåRD oCH HÄLSa

nytt hemsjukvårdsavtal i april

Av 230 kommuner kommer Hylte på 
delad första plats tillsammans med 
Robertsfors och Svenljunga i ranking-
en om nöjdhet i särskilt boende. 

Resultatet visar att 95% av om-
sorgstagarna i Hylte kommun upp-
lever att de är ganska eller mycket 
nöjda med sin tillvaro inom särskilt 
boende. Det är en ökning från 89% 
vid 2013 års mätning. Undersökningen 
görs på uppdrag av Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL).

Hylte kommun erbjuder äldreboende, demensboende, 
korttidsvistelse och växelvård inom särskilt boende.

de är nöjda i särskilt boende

inom fem år kommer majoriteten av alla invånare 
och företag i Hylte kommun ha tillgång till bred-
band med hög överföringskapacitet via optisk 
fiber. kommunen har skrivit avtal med företaget 
iP-only och arbetet påbörjas omgående.

Utbyggnaden av ett optiskt fibernät har länge legat 
högt på kommunens önskelista. Nyligen skrev kom-
munråd Ronny Löfquist (S) och kommunchef Per Borg 
på ett avtal där kommunens medverkan som kund ger 
alla hushåll och företag möjligheten att ansluta sig.

– I avtalet förbinder vi oss som kommun, tillsam-
mans med fastighetsbolaget Hyltebostäder, att 
koppla alla kommunala fastigheter, boenden, sko-
lor, kontor och lägenheter till nätverket. Därmed 
ger vi förutsättningarna för företaget att börja grä-
va ned kablarna och bygga ut nätverket. Sen kan 
våra kommuninvånare och företag välja om de vill 
ansluta till den nya tekniken, berättar Per Borg.  
- Vi vill skapa förutsättningar för att bo och verka i 
vår kommun. Det ska inte vara en nackdel att driva 
företag eller bo på en mindre ort eller på landsbygden, 
säger Ronny Löfquist (S).

Enligt avtalet kommer merparten av kommuninvå-
narna att år 2016 ha erbjudits en uppkoppling till nät-
verket.

- Dialogen om behovet av en infrastruktur med högre 
kapacitet har funnits länge. Med det här avtalet tar vi 
ett rejält och efterlängtat kliv framåt. Vi ser en snabb 
utveckling av den digitala infrastrukturen i hela lan-
det, det känns extra bra att vi som kommun är med i 
den utvecklingen.

Företaget IP-Only kommer att kontakta hushåll och 
andra intressenter för att kartlägga intresset och även 
hålla informationsmöten där de presenterar kostnader, 
tidsplaner för utbyggnaden med mera. Utbyggnaden 
kommer att påbörjas redan under våren i Hyltebruk, 
Torup och Unnaryd. Ute på landsbygden kommer fö-
retagets dotterbolag Bynet att leda utvecklingen. 

– Det känns bra att vi fått förtroendet att vara med 
i samhällsbygget. Vi har fått fin respons från hushåll 
och företag i Hylte och nu går vi vidare. Via hemsidan 
hyltestadsnat.se kan man anmäla sitt intresse. Inom 
kort kommer vi att genomföra informationsmöten 
och räknar med att påbörja fiberutbyggnaden under 
våren, säger JC regionchef för IP-Only Stadsnät Öst.

Kommunråd Ronny Löfquist (S) och kommunchef Per Borg är glada att utbyggnaden av fibernät i kommunen nu kan påbörjas.

guldkanten i Hyltebruk, Hjälpande Handen i 
unnaryd och Hjälpande Hjärtan i Torup är frivil-
liggrupper med människor som valt att engagera 
sig i ideellt socialt arbete. 

Gruppernas insatser riktar sig till människor i behov 
av hjälp och stöd. Detta kallas väntjänst och är en 
kostnadsfri tjänst. Alla i grupperna har avgett tyst-
nadslöften.

Målet är att sätta en guldkant på tillvaron för med-
människor, att skapa och behålla sociala kontakter, 
och att skingra ensamhet och isolering och på så sätt 
öka trivsel, välmående och livskvalité.

Exempel på en väntjänst kan vara följa med som säll-
skap till läkare eller tandläkare, på promenad eller 
bok- och tidningsläsning, eller att stötta via trygghets-
samtal per telefon.

Det finns alltid plats för nya medarbetare i frivillig-
gruppen. Du kan vara gammal eller ung, man eller 
kvinna, oavsett ålder och erfarenhet kan du göra en 
meningsfull insats. Det du bidrar med spelar stor roll 
och skapar positiva mervärden för alla inblandade. 

En väntjänst betyder så mycket

Vill du ha hjälp från någon i väntjänsten? Eller vill du 
vara med i frivilliggruppen?  
Ring till guldkanten på telefon 0345-184 13. 

Hylte kommun har de 
senaste åren arbetat 
i samarbetsprojektet 
framtidens hemsjuk-
vård för att undersöka 
och föreslå nya lösning-
ar för hur hemsjukvår-
den kan organiseras i 
framtiden.

Modellen för hemsjukvård 
har de halländska kommu-
nerna och Region Halland 
kommit fram till gemen-
samt. Överenskommelsen 

är beslutad i samtliga full-
mäktigeförsamlingar, och 
gäller från den 1 januari 
2015.

Modellen införs i prakti-
ken från den 7 april 2015. 
Då tar kommunerna över 
ansvaret för hemsjukvår-
den från Region Halland. 
Det innebär att nästan all 
vårdpersonal som arbetar 
hemma hos patienterna är 
anställda av kommunen.

Kommunens personal 
inom hemsjukvården be-
står av sjuksköterskor, 
fysioterapeuter (sjukgym-
naster), arbetsterapeuter 
och omvårdnadspersonal. 
Region Halland ansvarar 
för att det finns läkare i 
hemsjukvården. Regionen 
har också ansvar för viss 
rehabilitering och habili-
tering.

BrEdBand

Källa: Region Halland

årets seniormässa

17 april 
g a m l a  H a l l e n 

H y l t e b r u k

missa inte!
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är du?

%

de senaste åren har krisberedskapen i kommunen 
aktualiserats efter att framförallt hårda stormar 
har härjat i kommunen. ordet kris har olika inne-
börd och väcker olika känslor hos oss människor. 
men i kommunens arbete med krisberedskap har 
ordet en enhetlig definition: oönskade händelser 
som drabbar stora delar av samhället.

Vad som i praktiken menas med en 
oönskad händelse är att grund-

läggande värden och funk-
tioner i samhället är ho-

tade, som exempelvis 
elförsörjningen, vår 
hälsa eller vår frihet. 
Det kan handla om 
att väldigt många 
människor drab-
bas, eller att en 
enda unik hän-
delse får så stora 
k o n s e k v e n s e r 

att samhället inte 
fungerar som det 

ska. Extrem väder-
lek - som vi i Hylte har 

sett flera exempel på de 
senaste åren - kan utlösa 

kommunens krisberedskap.

I Hylte kommun är det räddningsnämnden som 
har det yttersta ansvaret för att samordna insatser 
och bemanning vid en kris. Elisabeth Johansson, 
säkerhetssamordnare i Hylte kommun, berättar 
mer om hur det arbetas för att kommunen alltid 
ska vara beredd vid en kris. 

– I vårt dagliga arbete med krishantering arbe-
tar Hylte kommun med att följa lagstadgade reg-
ler om vad som gäller vid extraordinära händel-
ser och höjd beredskap. Så tillsammans med alla 
de olika verksamhetskontoren i kommunen och 
Hyltebostäder tar vi fram risk- och sårbarhetsana-
lyser. På så sätt kan vi med förebyggande åtgärder 
försöka förhindra att en oönskad händelse sker.

Om en oönskad händelse trots allt skulle inträffa 
förbereder sig kommunen på att hantera händel-
sen genom att årligen utbilda och öva med krisled-
ningsorganisationen. 

Vilka kriser kan hända i Hylte?
Det går naturligtvis inte att vara helt beredd på 
vad en framtida kris kan komma att bestå av eller 
när den inträffar. Men genom att lära av historien 
och följa vad som sker runtomkring oss i landet 
kan man se att händelser som skulle kunna drabba 
kommunen är stormar, snöoväder, elavbrott, om-
fattande trafikolyckor och översvämningar.

kommunen är beredd.

KRISBEREDSKaP

SoS - nödsituation ........................ 112 
Sjukvårdsupplysning ...................... 1177 
Polisen .......................................... 114 14 
Information vid olyckor och kris .... 113 13

giftinformationscentralen ............. 08-33 12 31
jourhavande medmänniska .......... 08-702 16 80              

KRISBEREDSKaP

var förberedd! 
1. Surfa in till viktiga webbplatser 2. Stearinljus och tändstickor.  
3. matkonserver för att klara dig upp till 72 timmar. 4. Batteridriven 
ficklampa. 5. Batteridriven radio - lyssna på P4 för nyhetsuppdate-
ringar. 6. Vattendunkar att samla vatten i.

1. 2.

3. 4.

5.

vikTiga TELEfonnummEr

Lagstiftningen ger kommunen ett stort ansvar för 
att förebygga olika allvarliga händelser och ta 
hand om konsekvenserna om de inträffar. Men 
samtidigt har allmänheten ett eget ansvar. Vet du 
vad det innebär?

Du som har fyllt 18 år räknas som myndig i 
Sverige. Det innebär att du har en lång rad rättig-
heter, men också skyldigheter, som samhällsmed-
borgare. Du har nu ansvar för ditt eget liv, din 
egen säkerhet, din egen hälsa och trygghet. 

Äldre, sjuka och barn går före
Vid en oönskad händelse har kommunen ansvar 
att träda in och hjälpa drabbade. Inlednigsvis pri-
oriteras kommunens resurser till att hjälpa äldre, 
sjuka och barn. Det innebär att du som är stark 
och frisk kan få ta mer ansvar för din egen säker-
het. 

Kanske har du egna erfarenheter av ett långvarigt 
elavbrott, översvämningar eller andra händelser 
som har drabbat området där du bor. Då vet du 
hur det känns när vardagens alla självklara be-
kvämligheter inte fungerar normalt. Du har kan-
ske också reflekterat över vad viktigt det är då 
att ha en beredskap, inte minst mentalt, om något 
skulle hända.

Tips på bra saker att alltid ha hemma
Några saker att tänka på i förväg är att ta reda 
på var du kan få aktuell information när något 
händer,  exempelvis webbplatser och radio. Se 
gärna till att du har följande hemma: stearinljus, 
batteridriven radio, ficklampa, dunkar att samla 
vatten i, och matkonserver som kan vara bra vid 
exempelvis ett långvarigt elavbrott.

PoSom

 
vid en kris kan kommunen också behöva erbjuda 
ett psykologiskt och socialt stöd till drabbade.

Representanter från räddningstjänsten, kommunens 
barn- och ungdomskontor, omsorgskontor samt ar-
bets- och näringslivskontor, Polisen och Svenska kyr-
kan är de som ingår i PoSom – Psykiskt och socialt 
omhändertagande. PoSom kan i sin tur kalla in stöd-
personer till gruppen som har specialkunskaper inom 
ett visst område eller har vana av krisarbete med psy-
kosociala frågor.

PoSom fungerar som ett stöd till drabbade och deras 
närstående som inte är fysiskt skadade vid allvarliga 
händelser inom Hylte kommun. PoSom kan också kall-
las in om kommuninvånare finns med i allvarligare hän-
delser på annan ort eller i ett annat land. Exempelvis var 
tsunamin i thailand 2003 ett sådant tillfälle då många 
kommuninvånare var direkt eller indirekt drabbade. 

Vid mindre omfattande olyckor får drabbade ofta till-
räckligt stöd från sitt sociala nätverk, så som familj, 
släkt, vänner, grannar, arbetsledare och arbetskamra-
ter eller föreningar. PoSom behöver då inte aktiveras. 
men exempel på allvarligare händelser när PoSom kan 
aktiveras är:

• Större olyckor med flyg, färja, tåg, buss och bil 
med ett flertal personer inblandade  

• Större brand i publika lokaler, skolor, särskilda bo-
enden med mera

• utsläpp av giftiga ämnen
• naturkatastrofer, exempelvis stormar, översväm-

ningar, skogsbränder

De som kan aktivera PoSom är räddningsledningen på 
skadeplats (exempelvis av räddningsledare, Polis eller 
ambulans), en annan kommuns PoSom-grupp, eller 
SoS alarm.

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

ansvar för egen säkerhet

6.
Psykosocialt stöd vid allvarliga händelser
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Evelina Samuelsson, näringslivsutvecklare, och Emma Vari, studie- och yrkesvägledare, är två av initiativtagarna till Företagsambassadören. 

Viktigt att ställa upp för unga
Företaget har funnits i Kinnared sedan 1947, och 
idag är Gnotec Kinnared AB en del i en börsnoterad 
koncern som har produktion i Sverige, Slovakien och 
Kina. De är specialiserade på avancerad pressning och 
motstånds- och robotsvetsning, och levererar till euro-
peisk fordons- och verkstadsindustri. 

De har omkring 200 anställda, där ett 140-tal är ope-
ratörer och 40 tjänstemän, samt drygt 25 inhyrd be-
manningspersonal. Inför framtiden ser företaget att 
utvecklingen går än mer mot högteknologisk avance-
rad teknik och att det är där kommande behov finns. 

– Vi har ibland haft svårt att hitta rätt specialkom-
petens så visar man intresse uppmuntrar vi till kom-
petensutbildning inom företaget, berättar Lennart 
Magnusson som är platschef i Kinnared. 

– De som har teknisk kompetens inom automation, 
produktionsteknik och är programmerare har ett stort 
försprång och är eftertraktade redan idag, men fram-
förallt framöver, säger HR-chef Marita Eriksen.

Företaget tar gärna emot praktikanter, och de har 
kontakt med högskola och tar emot studenter för 

Det som började i ganska liten skala 2011 med en sä-
songsbutik i Unnaryd, har på bara några år expan-
derat med året-runt-öppet och ytterligare två butiker 
i Eksjö och Halmstad. Linnéa Petersson och Anna 
Ström är entreprenörerna som driver livsstilsbutiker 
med produkter som är snälla mot människan och mil-
jön. Produkterna vänder sig till hela familjen - från 
pensionären till den nybliven förstagångs-mamman. 

Butik Paletti har idag åtta anställda, på deltid eller tim-
anställning. Utöver det har de praktikanter i Unnaryd 
och Eksjö, och en elev från Hyltes Traineegymnasium 
som arbetar i Halmstad-butiken några dagar i veckan.  
Butik Paletti tar sig gärna an praktiserande ungdomar, 
och Linnéa Petersson förklarar hur de tycker det är en 
behållning för alla: 

– Jag tycker det är viktigt att företag tar emot och 
investerar i att utbilda unga praktikanter för det är 
de som är vår framtids anställda. Vi tar gärna emot 
praktikanter för vi tror på att inspirera elever både till 
entreprenörskap och återbruk i tidig ålder. Fungerar 
samarbetet bra så finns det möjlighet att kunna erbju-
da extrajobb vid sidan av studier. Näringsliv + Skola = SANT

den 29 maj är det planerat för att i kommunen 
arrangera en mässa där strålkastarna riktas mot 
arbetsgivare i Hylte och 108 elever i årskurs 8. 
mässan blir finaldagen på en veckas arbete där 
eleverna har varit ute hos intresseanmälda or-
ganisationer och företag och undersökt vilka 
fördelar det finns att i framtiden välja att arbe-
ta hos ett visst företag eller inom viss bransch. 
Elevprojektet kallas ”företagsambassadören”.

Evelina Samuelsson, näringslivsutvecklare i Hylte 
kommun och en av initiativtagarna till projektet, för-
klarar tanken bakom initiativet:

– När jag i höstas började som näringslivsutvecklare 
förstod jag att näringslivet vill ha mer kontakt med 
skolan, och skolan vill att eleverna ska få bättre kun-
skap om olika yrken och företag – och de eventuella 
arbetstillfällen – som faktiskt finns i kommunen.

Genom ”Företagsambassadören” hoppas man nu 
kunna föra samman dessa två grupper på ett intres-
sant sätt. Organisationer och företag ges tillfälle att 
marknadsföra sig och sin verksamhet, samtidigt som 
de kan förklara för eleverna vilka egenskaper och och 
vilken kompetens de söker hos framtida medarbetare.

Vem och vilka vänder sig denna satsning till?
– Alla företag, statliga och offentliga verksamheter i 
Hylte kommun är välkomna med sin intresseanmälan.
Vi vill ju ha med så många olika typer av organisationer 

nÄRIngSLIV I HyLtE

ButIK PaLEttI

Personligt engagemang viktigare än erfarenhet

gnotEC KInnaRED aB

examensarbeten. De är också fadderföretag vilket 
innebär att gymnasielever kommer på besök och får 
bättre kunskap om olika yrkeskategorier, exempelvis 
marknad och inköp. 

De senaste två åren har de tagit emot teknisk- eller 
naturtekniska ungdomar i Tekniksprånget som är ett 
praktikprogram. En ungdom får då under fyra måna-
der testa på att jobba i företaget och får en grundläg-
gande utbildning.

– Vi hoppas kunna skapa intresse för civilingenjörs- 
och naturtekniska utbildningar. Alla kan vinna på det, 
och alla ungdomar stannar inte hos oss, men någon 
kanske kommer tillbaka, förklarar Lennart. 

– Det viktigt att vi att vi ställer upp när ungdomar vi-
sar sitt intresse, inflikar Marita. Vi som företag måste 
också ta ansvar för att se till att få den kompetens vi 
behöver i framtiden. 

Gnotec Kinnared ser positivt på framtiden och har de 
senaste åren gjort stora nya maskininvesteringar och 
tittar just nu på möjligheten att expandera med eget 
lager i Kinnared.

som möjligt för att visa på Hyltes bredd. Vi hoppas på 
ett stort intresse ifrån alla parter, så är man intresserad 
av att delta eller bara komma på föreläsningen som 
avslutar mässan på eftermiddagen, rekommenderar 
jag att man hör av sig direkt till mig, säger Evelina.  

Vilka står bakom initiativet? 
– Förutom Örnaskolan och näringslivskontoret i kom-
munen samverkar vi med de lokala företagsorgani-
sationerna Företagarna, Hylte Solutions samt Hylte 
Handlarna, berättar Emma Vari, studie-och yrkesväg-
ledare på Örnaskolan. 

Som en röd tråd genom hela veckan löper ”Employer 
Branding”, ett engelskt låneord som kan översättas 
till hur ett företag uppfattas som arbetsgivare av po-
tentiella, nuvarande och tidigare medarbetare. Något 
av en expert inom just detta område är föredragshål-
laren Svante Randlert som kommer att avsluta hela 
företagsveckan med en inspirationsföreläsning som är 
öppen även för allmänheten. På ett humoristiskt sätt 
berättar han om vad framtidens generation Y efterfrå-
gar hos arbetsgivare, och vad företagare kan göra för 
att attrahera dem.

– Vi hoppas att detta initiativ kommer att falla väl ut 
och att det kommer ge mersmak så att vi kan göra det 
till ett årligt upplägg, avslutar Evelina. 

Ungdomar som praktise-
rar i Butik Paletti får delta 
i samma arbetsuppgifter 
som alla de anställda. Det 
kan innebära att packa 
upp och märka varor, ge 
service och hjälpa kun-
der, hålla hemsida och 
webbshop uppdaterad, 
och skapa inlägg i sociala 
medier som Instagram. 

När Linnéa och Anna ny-
rekryterar får det person-
liga engagemanget myck-
et utrymme.

– Att man tycker om att ge 
service är självklart viktigt, men vi ser det som ännu 
viktigare att man från hjärtat är intresserad av våra 
produkter och hållbarhet. Engagerade personer vinner 
över erfarenhet, vi måste ju ändå alla lära oss under 
arbetets gång.

Linnéa Petersson och anna Ström 
vill inspirera ungdomar tidigt i livet. 
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Bad och träning är populärt  
simhallen i örnahallens Hälsocenter har fått 
ett rejält uppsving efter att renoveringen stod 
klar i somras.

 – Antalet badgäster har ökat med 40%. Alla 
simskolor är mycket populära, allt ifrån babysim 
till simskola för barn i alla åldrar. Under våren star-
tas det dessutom simskola på kvällstid för vuxna, 
något som har efterfrågats för att öka simkunnig-
het för alla åldrar, berättar Josefine Eirefelt, Fritids- 
och folkhälsochef i Hylte kommun.

I gym-avdelningen råder det högtryck och det är 
även hög beläggning på gruppträningen. Den rå-
dande träningstrenden återspeglas med andra 
ord även i Hylte. För barn som vill testa på olika 
idrotter erbjuder Örnahallens Hälsocenter även en 
idrottsskola. 

– Vi har en idrottsskola som riktar sig till alla barn 
i årsskurs 2 som vill prova på olika sorters idrott. 
Vi samarbetar med totalt 13 lokala föreningar och 
det kostar endast 150 kronor att delta.

BIBLIotEKEt VÄLjER BoKEn

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

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
n. 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
ake.nilsson@n.lrf.se
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

Fiske
Hylte sportfiskeklubb
Hyltebruk
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.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.
anders agardsson
Soldatgatan 6
314 34 Hyltebruk
070-5488626
kawaagge@yahoo.se

friluftsfrämjandet Torups 
Lokalavd.
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
ulrika Sporrsäter
Skogsgärde Station 303
314 97 torup
0346-610 14
0708-87 95 30
ulrica.sporrsater@gmail.com

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
Bengt Svensson
Kollabo 102
314 97 torup
0345-300 46
070-216 67 01
kollabo@tele2.se
www.hembygd.se//kinnared

Långaryds Hembygdsförening
Birgitta Holmén
nissaryd gallagård 207
314 93 Hyltebruk
0345-130 10
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
0761-353 223
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
0345-10343
0736-866 784
gfstibgy@hotmail.com

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

unnaryds vävstuga
gun Persson
Fjällandsnäs
310 83 unnaryd
0371-601 63

Idrott & Sport
Bordtennisklubben Hylte
johan Larsson
astervägen 1
314 34 Hyltebruk
0345-17920
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
agneta Karlsson
Björkåsvägen 25
314 97 torup
0345-30631
072-315 15 29
agge_carola_k@hotmail.com
www3.idrottonline.se/
EksatraRS-Ridsport

gymmix Torup/Hylte
åsa Bergström
Bokkullegatan 14
314 31 Hyltebruk
0345-17700
070-3458981
asa.bergstrom.hylte@telia.com
www3.idrottonline.se/
torupsgF-gymnastik

Handbollsklubben Hylte
Lars Sundberg
Box 39
314 21 Hyltebruk
0345-718 82
0730-324 300
lars.034571882@telia.com
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
070-55 45 578
wecarlsson@gmail.com
www3.idrottonline.se/
HylteBK-Boule

Hylte orienteringsklubb
annika marthinsson
åker Kullen
314 92 Långaryd
0345-130 32
marthinsson@live.se
www.hylteok.se

Hylte ryttarförening
Petra Holstein
allén 6
314 42 Rydöbruk
073-523 526 50 74
petra@nysir.se
www3.idrottonline.se/
HylteRyttarforening-Ridsport

Hylte sportskyttare
thore Carlsson
norrgatan 5
314 33 Hyltebruk
0345-711 19
070-603 85 42
ulla.thore@telia.com

Hylte/Halmstad volley 
Bollklubb
Leif nilsson
mossgatan 14 B
314 32 Hyltebruk
035-364 71
070-836 47 15
eva.alberti@hyltevolley.se
www.hyltevolley.se

Enkelt att starta bokcirkel
Bokcirklar med kompisgänget är idag väldigt popu-
lärt och det har biblioteket i Hyltebruk tagit fasta på. 
Ordnar du deltagarna till cirkeln så fixar personalen 
böckerna. I en hylla på biblioteket i Hyltebruk står tolv 
tygkassar med åtta böcker i varje för utlåning. Det är 
böcker av olika genre, noga utvalda av personalen för 
att ge dig som läsare en läsupplevelse att dela med dig 
av. Lånetiden är dubbelt så lång som vanligt, det vill 
säga åtta veckor, för att deltagarna ska hinna läsa och 
diskutera boken. 

- Där finns feelgood-böcker, deckare, en bok av en no-
belpristagare och tre med halländska författare. Vi vill 
stimulera till läsning och lyfta fram litteraturen och kan-
ske locka till att läsa något som man inte hade valt själv, 
berättar Monica Falk, bibliotekschef.

Urvalet i bokkassen är för vuxna. Är du nyfiken på böck-
er för barn- och unga kika in på bloggen Bokbästisarna. 
Där recenseras böcker för den yngre generationen med 
tips om bra böcker för högläsning i det pedagogiska ar-
betet.

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

hylte.se/ornahallen 
att gå på babysim i Örnahallens simhall är populärt både för stora och små. 

hylte.se/bibliotek | www.bokbastisarna.blogspot.se monica Falk lånar gärna ut en bokkasse till dig. 
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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
0345-17910
070-677 91 20
hyltetennis@gmail.com
www3.idrottonline.se/
HyltebrukstK-tennis

iBk nissan
anna-maria gedda
mjelleryd 111
314 93 Hyltebruk
0345-460 60
070-862 70 12
ordforande@ibknissan.se
www.ibknissan.se

klubb Liften
Linn marklid
Lindala
310 83 unnaryd
073-043 05 96
linn.marklid@hotmail.com

Landeryds goif
Peter andersson
Box 87, Lindvägen 4
314 04 Landeryd
072-744 01 60
peter_karl_andersson@hotmail.com

Landeryds Pingisklubb
Hans Holmqvist
Box 212
314 04 Landeryd
070-6940044
faymiz@hotmail.com

Långaryds idrottsförening
thomas magnusson
Hästhults gård
314 91 Hyltebruk
0345-712 55
070-283 64 64
thomas@tmac.se
www.langaryd.se

rydö allmänna sportklubb
gunilla abrahamsson
Lärkgatan 1
314 34 Hyltebruk
0345-71667
073-14 18 482
guabsson@live.se
www3.idrottonline.se/
RydoaSK-Friidrott

rydö golfklubb
Ingvar Carlsson
Idrottsvägen 1
314 42 Rydöbruk
070-52 46 023
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
070-646 75 22
hassesv@live.se

rydögymnasterna
Helena torhall
Strandvägen 9
314 41 torup
0345-101 04
070-330 92 57
helena.torhall@yahoo.se
www3.idrottonline.se/
ForeningenRydogymnasterna-
gymnastik

skidklubben Hylte
Klas Fritzell
nygatan 1
314 32 Hyltebruk
0345-71852
070-6546034
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
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
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
070-680 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
0722-003322
per_bengtsson@swipnet.se

unnaryds Boule
Britt Pettersson
Södra vägen 6
310 83 unnaryd
0371-60347

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
Strandvallen
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
0430-10853
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
0345-711 20
070-235 59 59
joel-haglund@spray.se
www.zenshinkai.se

Invandrarförening
Hand by Hand
muna ahmed awasa
Solgatan 4a lgh 1002
314 32 Hyltebruk
0760143381
upgye@yahoo.com

somaliska förening i Hylte 
kommun
anwar omar Hassan
Sjövägen 1B
314 41 torup
076-2597791
anwarkaa@hotmail.com

somaliska föreningen i 
Hyltebruk
omar Haydar
mossgatan 12a
31432 Hyltebruk
076-4465242
omaraadan@hotmail.com

somaliska kultur och 
idrottsförening
Shukri mohamed abdi
mossgatan 8B
314 32 Hyltebruk
072-784 28 66
omaar@hotmail.it

jakt & Skytte
Hylte-unnaryds Jaktvårds-
krets
Stellan mattila
Solhemsgatan 23
314 31 Hyltebruk
0345-108 94
070-392 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
angelica johansson
Hedvägen 7
314 33 Hyltebruk
073-5412430
angelica.mattisborgen@hotmail.com

Hylte kulturförening
urban nordell
Videvägen 13
314 41 torup
0345-21473
0705-406225
urban.nordell.torup@telia.com

rydö Historiska förening
Lennart Hildingsson
nissadalsvägen 29
314 42 Rydöbruk
lh@hallandsposten.se
www.rydobruksmuseum.se

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 103
310 38 Simlångsdalen
070-310 21 10
johnny.knallhult@telia.com

musik & Körer
Hjärtans Lust
Willy-Erling Carlsson
Skolgatan 3C
314 31 Hyltebruk
0345-712 46
070-554 55 78
wecarlsson@gmail.com

Hyltebygdens manskör
ulf nordenson
tredje Långgatan 37
413 27 göteborg
0371-461 20
070-577 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
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
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
skommagarden@swipnet.se

iogT-nTo Långaryd
allan algerbo
Karlsro 102
314 92 Långaryd
0371-460 86
070-34 25 563
allan.algerbo@glocalnet.net

motorförarnas Helnykter-
hetsförbund Hylte
Lisbeth Bengtsson
Storgatan 46
314 34 Hyltebruk
0345-170 30
070-521 70 30
lars_lisbeth1783@hotmail.com
www.mhf.se

södra västbo mHf avd.
Lennart Bertilsson
Änggatan 16
310 83 unnaryd
0371-602 92
070-609 43 04
lennart.bertilsson1@telia.se

Pensionärsföreningar
drängsereds Pensionärsförening sPf
Stig johansson
axet 305
314 98 torup
0345-311 39
0345axet@telia.com

Pro Hyltebruk
Ingemo Persson
Skolgatan 3F, lgh 1102
314 31 Hyltebruk
0345-104 42

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
0730-764042

sPf Långaryd- Landeryd
Lilly Holmen
nissaryd gallagård 203
314 93 Långaryd
0371-130 12

unnaryd-Jälluntofta sPf
Chirster 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
gunnel johansson
Storgatan 2
314 31 Hyltebruk
070-638 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
070-910 38 83
bo.wahlen@u.halmstad.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
Carina johansson
Skipalt 105
310 83 unnaryd
0371-720 33
0768-541 742
skipalt@forhult.com
www.jalluntofta.org

Landeryds samhällsförening
thomas gustavsson
applaryd Stensgård
314 94 Landeryd
0371-400 68
070-5974495
thomas@vastbotransport.se

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
www.bygdegardarna.se/rydogarden

Torups samhällsförening
urban nordell
Videvägen 13
314 41 torup
0345-214 73
0705-40 62 25
urban.nordell@gmail.com
www.bygdegardarna.se/torup

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
070-6063480
bjorn.malmqvist@abf.se
www.abf.se/halland/sydhalland

studieförbundet vuxenskolan
Carolin andersson
Box 95
314 22 Hyltebruk
035-260 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
0768-636681
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

Hylte astma/allergiförening
mia Edbertsson
Sahlinsväg 2
314 41 torup
0345-212 68
073-216 50 81
maria.edbertsson@skola.hylte.se

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

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
070-522 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
jonas Hjelm
Videstigen 4
313 32 oskarström
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
070-642 09 79
maggans.mail@spray.se
www.bilkaren.se

Hylte Bastubadarförening
Ingemar Lund
akelejvägen 5
314 34 Hyltebruk
0345-716 81
070-547 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
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

Långarydsföreningar i samverkan
anna Roos
Vägaholmsvägen
314 92 Långaryd
0371-46292
070-662 35 52
sockerpajen77@hotmail.com
www.langaryd.se

23



hylte.se | telefon: 0345-180 00 | facebook.com/hylte

fredag 20 mars 
Elever framträder på malmagårdens äldreboende kl.14.30

söndag 29 mars
Elever medverkar på musikkåren Lyrans 100-årsjubileumskonsert i Färgaryds kyrka. 
söndag 10 maj 
Kulturskolan 50 år - juBILEumSKonSERt. Örnaskolans aula kl. 15.00.

50 år av musik och kultur

hylte.se/kulturskolan

KuLtuRSKoLanS EVEnEmang VåREn 2015

VaRmt VÄLKomna!

Lena Carlberg-nielsen har ar-
betat på Kulturskolan i 17 år 
och varit rektor i 8 år. Hon un-
dervisar mest i sång och flöjt, 
här tillsammans med eleven 
olivia Kristensson. 

Evenemangen är öppna för alla.  

Hösten 1965 startade musikskolan i Hylte, men det var 
först fem år senare skolan fick ett eget ställe att vara 
på inne i nybyggda högstadiebyggnaden Örnaskolan. 
Runt år 2000 breddades utbudet från bara musik till 
att också erbjuda andra kurser, så som dans, bild & 
form, musikteater och inspelningsteknik. Skolan bytte 
därför också namn till Kulturskolan. 

– Kulturskolan är till för barn och ungdomar i grund- 
och gymnasieskola i första hand, men vi har även nå-
gon vuxen elev när det finns plats. Vi försöker anpassa 
oss efter vad eleverna önskar så gott vi kan, och i nulä-
get har vi flest elever på gitarr, fiol, träblåsinstrument, 

piano, slagverk, blockflöjt och sång, säger Lena 
Carlberg-Nielsen, rektor för Kulturskolan.  

Skolan har idag ca 270 elever, och utöver den vanliga 
undervisningen skapar de projekt tillsammans med 
klasslärare ute på skolorna. Det kan handla om att 
spela till musikaler som eleverna framför, eller hjälpa 
till med klassorkester.

Kulturskolan firar 50 år i år och det firas lite extra 
hela året med konserter dit allmänheten är hjärtligt 
välkommen.


