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Halland – bästa livsplatsen på annat sätt

Vill du lyssna på tidningen? Beställ den i daisyformat via 
broschyrbeställningen, tfn 035-13 48 00. Eller lyssna på valda 
delar ur tidningen på www.regionhalland.se/bastalivsplatsen

Saknar du internet? I tidningen hänvisar vi ibland till mer 
information på webben. Om du vill få en utskrift av dessa 
webbsidor, beställ via broschyrbeställningen, tfn 035-13 48 00.

I N N E H Å L L  –  B Ä S T A  L I V S P L A T S E N

VART ÄR VI PÅ VÄG?

Frågan som Kristian Luuk brukar ställa på fredags-
kvällarna i tv-programmet ”På spåret” är univer-
sell. Det är en fråga som kan ställas i många olika 
sammanhang. Vart är Region Halland på väg – till 
exempel?  Det berättar vårt nya regionråd Mats 
Eriksson om när han porträtteras i det här numret 
av Halland – bästa livsplatsen. Vem som är Mats 
på idolporträttet av dansbandsorkestern Nils-Eriks 
får du själv gissa!

Vägen är inte allt. Målet är också viktigt. För många 
människor är Halland målet. Befolkningen ökade 
i samtliga halländska kommuner under 2014. Det 
är bra för det skapar nya möjligheter till utveckling 
för oss. En del har valt att flytta till Halland av 
egen fri vilja, andra har hamnat här på grund av 
krig och elände. I Hylte som i förhållande till sin 
storlek tar emot flest nyanlända i Halland har de 
bestämt sig för att ta tillvara de kunskaper de har 
med sig i bagaget. Vi på regionen ska tillsammans 
med kommunerna ansöka om medel från EU för 
att utveckla integrationsarbetet i hela länet. 

Vart är du på väg i sommar? Själv tänker jag 
och förhoppningsvis många fler ta en tur 

på Kattegattleden. Det är en, nästan, 
helt bilfri cykelled som invigs 6 juni 
och går genom hela länet.

Häng på du också!  

Catarina Dahlöf, 

regiondirektör
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Var smart i solen
Visst är det härligt i solen! Den är skön 
för både kropp och själ och så får vi i 
oss D-vitamin. Men solen har också 
en baksida. Hudcancer ökar i Sverige 
och allt fler i Halland får diagnosen. Så 
var smart i solen, det är särskilt viktigt 
för alla barn. 

Så här gör du för att inte bränna dig!

• Använd luftiga kläder och solhatt 
– det och skugga är de bästa 
skydden mot solen.

• Solkräm med hög solskyddsfaktor är 
viktigt, men räcker inte som enda 
solskydd.

• Sök skuggan mitt på dagen. 
Mellan klockan 11 och 15 är  
solens strålar som starkast.

• Tänk på att små barn inte ska 
vistas i direkt solljus.

• Att sola i solarium ger inte extra 
skydd. Det ökar risken att drabbas 
av hudcancer.

• Var extra försiktig med solen 
utomlands och till sjöss – sand 
och vatten reflekterar solljuset. 

Läs mer om solvanor på 
www.1177.se/Halland

Cellprov räddar liv
Att regelbundet gå på cellprovskontroll 
minskar risken att drabbas av livmoder-
halscancer. Under cellprovsveckan 4–8 
maj kör cellprovsbussen genom Halland med stopp på Andersberg i Halmstad 
(6/5) och Stortorget i Laholm (7/5). Där informerar barnmorskor hur viktigt det är 
att gå på cellprovskontroll och erbjuder gratis cellprov direkt på plats i bussen.
 På www.1177.se/cellprov kan du läsa mer om cellprov och varför det är viktigt att 
regelbundet kontrollera sig. Informationen finns på flera språk.

Doc Lounge: Bikes vs Cars 
Fredrik Gertten, känd för dokumentärfilmerna ”Bananas!*” och ”Big Boys Gone 
Bananas”, är aktuell med en ny film ”Bikes vs Cars” där han utforskar trafikdra-
mat som pågår dygnet runt i hela världen. Filmen visas i Varberg 16 april på 
Teater Hallands Doc Lounge. 
      Doc Lounge-konceptet startades av Gertten i Malmö 2006 och är en klubb 
öppen för alla över 18 år som älskar dokumentärfilm, soft barhäng, livemusik, 
spännande samtal och mycket mer. I Varberg är Doc Lounge ett samarbete 
mellan Teater Halland och Kultur i Halland.  www.doclounge.se/varberg

Hjälp för barn att 
våga berätta
Barn kan bära på hemligheter som gör 
dem ledsna och oroliga. Det kan vara 
saker som är jobbiga hemma eller att 
man känner sig annorlunda än sina 
kompisar. På 1177 Vårdguiden finns ett 
nyframtaget bildspel där tecknade pojkar och flickor berättar sina hemligheter. 
Bildspelet är skrivet till och för barn och som liten kan man känna igen sig i de 
tecknade figurerna, förstå att man inte är ensam om sin hemlighet och få mod 
att våga berätta för en vuxen.  www.1177.se/vagaberatta



ånga känner henne som målspottande forward         
i succélaget Öxabäck IF eller som företagsam vd 
för familjeföretaget Maa Såg. Men sedan några år 

har Anneli Andelén inlett en tredje ”karriär” som tar det 
mesta av den tid då hon inte är på jobbet – som mamma till 
Wilmer och Elsa.
 – Hemma är det nog barnen som styr, säger hon och tittar ut 
över sågverket där hon sedan millennieskiftet är högsta chef.

I HÖGSTA DIVISIONEN
Anneli växte upp i Älvsered och där tillbringade hon sina 15 
första år innan det blev dags att flytta till Skene för att plugga 
på gymnasiet. Det var brorsans fotbollsintresse som lockade 
henne in i sporten:
 – Jag hade prövat några individuella sporter men insåg hur 
roligt det är med fotboll. Jag är mer av en lagspelare, säger hon.
Anneli var en viktig faktor i slutet av Öxabäcks storhetstid. 
Laget från den lilla byn var med i högsta divisionen fram till 
mitten av 90-talet. 
 – Det var en fantastisk tid och vi var ett gott gäng. Och         
i fotbollen lärde jag mig mycket, säger Anneli. Det var min 
högskola i ledarskap och jag mötte många bra ledare, men 
också motsatsen. Och man kan lära sig av båda typerna.
 Mellan 1985 och 1995 spelade Anneli 88 landskamper 
med det svenska damlandslaget. Efter tiden i Öxabäck blev 
det tre år som proffs i Japan.
 – Det var en häftig upplevelse för en liten blyg tjej från 
Älvsered. Åren i Japan gav mig mycket och där utvecklades 
jag som spelare men också som människa.

Man skulle kunna säga att hon har det 
bästa av två världar: inlandet och skogen 
när hon jobbar och kusten och närheten till 
havet på fritiden. Men när vi pressar Anneli 
Andelén att välja sin bästa livsplats så blir 
det Bobergs udde…

Anneli började tidigt jobba i sågverket som hennes pappa 
hade startat på 50-talet. Något annat jobb var aldrig aktuellt.
 – Under fotbollsåren jobbade jag här på sågen till och från, 
och 1998 var jag tillbaka på allvar. Året efter la jag undan 
fotbollsskorna, berättar Anneli som i dag driver sågverket 
tillsammans med sin bror Peter och kusinen Lenny.
Det finns stora likheter mellan idrott på elitnivå och företa-
gande, menar Anneli:
 – Det handlar om att sätta upp mål och jobba stenhårt för 
att nå dem.

VARJE STOCK MÅSTE LEVERERA MAX
Som vd har hon hand om personalfrågor, ekonomi, redovis-
ning, är ansiktet utåt och något av en alltiallo. Och att driva 
just sågverk är speciellt. Det är en stor efterfrågan på de pro-
dukter man tillverkar – kruxet är att få tag i tillräckligt myck-
et råvara till rätt pris.
 – Vi lever fortfarande med sviterna efter Gudrun, säger 
Anneli. Många sågverk investerade mycket då, så det finns 
en överkapacitet. Det är ju ganska talande att vi har två inkö-
pare och en säljare här på sågen…  
 Och då gäller det att få ut så mycket utbyte som möjligt av 
varje stock. Därför investerar Maa Såg hela tiden i den senaste 
tekniken. Det har blivit satsningar för 70 miljoner kronor un-
der de tio senaste åren.

SKO GEN  EL L ER  H AVE T?

I Annelis liv finns både och!

Här är bästa livsplatsen! Att bada eller bara fika på Bobergs udde är 
härligt, säger Anneli Andelén. Att hon bor på bekvämt cykelavstånd gör 
ju inte saken sämre.
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I dag arbetar 15 personer i företaget som omsätter närmare 
115 miljoner kronor på ett år. Och det är full rulle:
 – Sextio procent går på export. Vi säljer mycket till Holland 
och England och det är bra efterfrågan. Varje dag sågar vi upp 
runt 3 000 stockar – det motsvarar 15 lastbilar med släp…

HÖNS, FISKE, BARN OCH GOLF
Full rulle är det också hemma i den gamla gården på Manna-
berg i Skrea, där Anneli sedan 2011 bor med partnern Lisa och 
barnen Wilmer och Elsa samt ett antal hönor och en tupp.
 – Barnen fyller det mesta av fritiden, så det har inte blivit 
så mycket golf de senaste åren, säger Anneli som annars 
tycker att golfbanan i Falkenberg är ett riktigt smultronställe. 
 – Den är spelbar tidigt på våren och där är fantastiskt fint 
när vitsipporna slår ut. Och så är den öppen. Man behöver 
inte leta så mycket efter bollarna… 
 En annan favoritplats är Kärnesjön, där hon sedan länge 
haft tillgång till en fiskestuga.

Kort om Anneli Andelén

Yrke: Vd på familjeföretaget Maa Såg i närheten av 

uppväxtorten Älvsered.

Familj: Partnern Lisa och barnen Wilmer och Elsa.

Idrott: Golf, men inte så mycket sedan barnen kom. 

Anneli har 16 i handikapp.

Läser: Senast två böcker av Jussi Adler-Olsen:      

”Kvinnan i rummet” och ”Fasanjägarna”. Mycket bra 

böcker, tycker Anneli.

Övrigt: Blev 2013 utsedd till årets mest företagsamma 

hallänning.

Anneli har bott i Falkenberg sedan slutet av 90-talet:
 – Är man uppvuxen i Älvsered så är det ju Falkenberg som 
är ”stan” så det var ganska naturligt. Och jag trivs verkligen 
vid havet. Att fika eller bada med ungarna nere vid Bobergs 
udde en skön sommardag är helt fantastiskt. Bättre kan man 
inte ha det…

Vass. Maa Såg har investerat 70 miljoner kronor under de senaste tio 
åren. Det handlar om att få ut så mycket som möjligt ur varje enskild 
stock, säger Anneli Andelén. Då måste man ha vass utrustning.

Du kommer från ett jobb som chefsintendent på superhäf-
tiga Artipelag på Värmdö, utanför Stockholm. Vad fick dig 
att ta jobbet som museichef i Halmstad?
 – Museet har stora och intressanta samlingar, duktig per-
sonal, bra ekonomi och sedan ska det byggas om och till un-
der de närmaste åren.

Tidigare har du haft liknande jobb på Modernas filial i 
Malmö och på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Vad är du 
mest stolt över i din karriär så här långt?
 – Ett antal stora utställningar med internationella stjärnor 
som Andrea Fraser och Mark Dion. Sedan är jag väldigt nöjd 
med att jag fick vara med från starten och bygga upp verk-
samheterna både i Malmö och i Helsingborg. 

6 frågor till… 
Magnus Jensner, 52 år, som sedan mitten 
av mars är ny chef för Hallands Konstmu-
seum i Halmstad. Konstmuseet kommer 
under de närmaste tre åren att genomgå 
stora förändringar.

Din bror är konstnär. Var kommer ert kreativa intresse från?
 – Vi får ofta den frågan, men har inget riktigt svar. I 12–13-års 
åldern ville jag bli arkitekt och senare försökte jag vara konst-
när… När jag som vuxen studerade konstvetenskap i Lund och 
i USA kände jag att jag hamnat rätt.

Du bor i Malmö. Är det aktuellt med att flytta till Halland?
 – Jag har familj, fru och två barn, som har jobb och skola 
som de trivs med så vi får se vad som händer på sikt. 

Halmstadgruppen eller Varbergsskolan – vilken konstnärs-
grupp föredrar du?
 – Om jag tvingas välja får det nog bli Halmstadgruppen. 
De pekar mest framåt. Varbergsskolan är mer traditionellt 
måleri. Men, all konst som är bra är intressant. 

Du har ett brett kontaktnät inom konstvärlden. Vad kan 
hallänningarna förvänta sig med dig som chef för Hallands 
Konstmuseum?
 – Vi ska visa upp museets spännande samlingar på ett nytt 
och mer pedagogiskt sätt. Museet kommer sedan att vara 
stängt i ungefär 1,5 år under ombyggnaden. Då kommer vi 
att ha mer verksamhet ute i länet. När museet sedan återin-
vigs 2018 så kommer det att bli med dunder och brak. 
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Språkcafé i Hylte 
ska få fart på integrationen

en här dagen har caféet besök 
av Jessica Johansson, som är 
miljöstrateg i Hylte kommun. 

Hon berättar om kommunens arbete 
med avfall och återvinning, om hur 
sopsorteringen i kommunens lägenhe-
ter och villor går till och vad var och en 
kan göra för att minska mängden avfall.
 När Jessica pratar om återvinning 
och återanvändning och samtidigt pe-
kar på sina egna kläder, som hon ärvt 
av en vän eller köpt begagnade, får hon 

Svenska och arabiska ord blandas i ett intensivt sorl. Det 
är fredagseftermiddag och ett fyrtiotal nyanlända flyktingar 
och några Hyltebor träffas över kaffe med kaka för att prata 
svenska och ta del av aktuell information från kommunen.

 – Sverige är ett fint land och jag trivs 
mycket bra här. I framtiden hoppas jag 
få arbeta som tolk, eller kanske lärare. 
Men först ska jag lära mig svenska 
ännu bättre, säger hon glatt. 
 I dag fick hon ställa upp och över-
sätta Jessicas Johanssons miljöinfor-
mation från svenska till arabiska och 
med samma självklarhet ställer hon sig 
till förfogande när cafégästerna kring 
ett bord har kört fast i översättningen 
av några svenska ord.

POPULÄRT SPRÅKCAFÉ
Pär Petersson är diakoniassistent i 
Svenska kyrkan och en av initiativta-
garna till caféverksamheten, som snabbt 
blivit populär bland kommunens nyan-
lända. Antalet utländska cafégäster ökar 
varje vecka.
 – Att hitta platser där vi kan samlas 
och möta varandra är viktigt för en bra 
integrationsprocess, säger Pär Peters-
son. Det vi inte känner till är vi ofta 
rädda inför, och då blir caféet ett viktigt 
ställe där vi kan lära känna varandra 
och varandras seder och traditioner. 
Och samtidigt få träna svenska språket. 

HANTVERKSKURS PÅ GÅNG
Sylvia Sjöö är aktiv i mentorsprogram-
met för nyanlända och ser ivrigt fram 

I minnet. – Det är verkligen mycket att tänka på och hålla i minnet när vi pratar svenska, 
konstaterar Reema Al Akkad och hennes sällskap runt bordet. 

emot att få sätta igång med nästa aktivi-
tet, en hantverkskurs för kommunens 
nyinflyttade kvinnor. 
 – En aktivitet som sätter fokus på 
handens arbete. Så har kvinnor samlats 
i alla tider, överallt i världen. Kring 
vävstolar och bakugnar. 
 – Det viktiga är inte hur fint hantver-
ket blir. Det viktiga är pratet. För om 
man inte förstår språket eller kan göra 
sig förstådd, så kommer man att stå ut-
anför. Och då har vi misslyckats med 
integrationen.

SKAPA MÖTESPLATSER 
Hylte kommun tar emot flest nyanlända 
i förhållande till sin befolkning och har 
lång erfarenhet av integrationsarbete. 
Projektet som finansieras med stöd från 
Europeiska socialfonden handlar om 
att öka takten och kvalitén i SFI-verk-
samheten, ta tillvara kompetenser och 
matcha dem mot arbetslivets behov.   
 – En viktig erfarenhet som vi har 
gjort är betydelsen av samverkan, att se 
till att skapa mötesplatser för kun-
skapsöverföring och flexibla lösningar, 
säger Anders Blomqvist, projektledare 
för Integration Hylte. 

SNABBA RESULTAT
I Hyltes integrationsprojekt har kom-
munen, myndigheter, församlingen, 
föreningar och representanter för de 
nyanlända träffats regelbundet varje 
vecka för att följa upp hur projektets 
olika aktiviteter och åtgärder fungerar 
och vad som behöver rättas till. 
 – Genom att lära känna varandras 
kompetenser och ta tillvara resurserna 
som finns, så har vi kunnat möta be-
hoven bättre och nå goda resultat på 
förhållandevis kort tid, säger Anders 
Blomqvist. 

LÄRDOM FRÅN STORA ENSO
– Jobb utgör grunden för integration, 
säger Per Borg, kommunchef i Hylte, 
med eftertryck. Oavsett om vi är födda 
i Sverige eller om vi nyligen flyttat hit. 

Likt och olikt. I både det svenska och arabiska 
språket finns det 28 bokstäver, men där upphör 
likheterna. Arabiska skrivs från höger till vän-
ster och den svenska meningsbyggnaden är helt 
olik den arabiska.

spontana applåder och glada tillrop av 
caféets många gäster. 
 – Återvinning är jättebra, säger Mazi-
na Saad och pekar glatt på sin klänning. 

SPRÅKLÄRARE TOLKAR
Det märks att Reema Al Akkad är van 
att förklara och hjälpa andra att förstå 
ord och meningar. I Damaskus arbetade 
hon som lärare i engelska och bor sedan 
fyra månader Hylte tillsammans med 
sin man och deras sexåriga son. 

Jobbet ger oss inte bara inkomster, utan 
också ett sammanhang. 
 Han vet vad han talar om. Han minns 
hur stämningen i samhället påverkades 
då Stora Enso, en av kommunens stora 
arbetsgivare, tvingades varsla och säga 
upp folk. 
 – Det vi lärde oss då har vi nytta av  i 
dag, säger Per Borg. Det gav oss nya ar-

betssätt. Nu är vi bättre på att samord-
na oss och bättre på att ta tillvara de 
resurser som finns, både internt inom 
kommunen och även i nära samverkan 
med myndigheter och andra aktörer.

Foto: Christel Lind

Foto: C
hristel Lind
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Det är bra att den nya patientlagen sätter fokus på delak-
tighet och på att patienter ska få information som de för-
står. Nu är det viktigt att lagen verkligen får genomslag. 
 – Det får inte bara bli ord på ett papper, säger Anette 
Hälsingdahl som de senaste åren har haft mycket 
kontakt med sjukvården. 

Cancerdrabbade Anette
om patientlagen:

nette bor, tillsammans med 
man och två barn, i ett om-
sorgsfullt renoverat gammalt 

trähus i Harplinge. Fram till dess att 
hon drabbades av cancer 2012 hade fa-
miljen varit lyckligt förskonad från all-
varligare sjukdomar.
 – Det kom som en blixt från klar 
himmel med akut operation, och mitt 
liv förändrades helt. Från att nästan 

 – Vi människor är så olika. En del 
vill hålla informationen ifrån sig och ta 
in den efter hand – jag vill veta allt ge-
nast. Så jag har läst på jättemycket un-
der hela min sjukdomstid.
 – Jag vill ge andra rådet att hålla sig 
till riktiga webbplatser, med pålitlig in-
formation. Där är till exempel 1177 
bra. Där finns bra information om alla 
slags sjukdomar och behandlingar.
 Ett annat råd hon vill ge är att som 
patient själv vara förberedd:
 – Det är jättebra att inför till exempel 
ett läkarbesök skriva och ta med en lis-
ta över saker man vill veta, så att man 
inte glömmer något viktigt.

”VI BEKÄMPAR CANCER”
För att vara med och påverka startade 
Anette och en jämnårig cancerdrabbad 
kvinna nätverket ”We fight cancer 
Halmstad” på Facebook.
 – Vi ville dela med oss av vad vi sett 
och upplevt och stötta varandra och 
andra. Det har blivit ett enormt gensvar 
och vi har i dag 2 500 som gillar oss, 
bland dem många som jobbar i sjuk-
vården. Jag har hört att en del av våra 
inlägg har diskuterats på arbetsplats-
träffar på sjukhuset.
 De har börjat dela ut ”Fight spirit” – 
en utmärkelse som uppmärksammar 
medarbetare i vården. 
 – Det finns ju så många underbara 
människor. Sådana som gör den här 
hemska resan tryggare. 
 Ett fungerande system med en fast 
vårdkontakt, kontaktsjuksköterska eller 
vårdlots är något som Anette efterlyser.

10 tips inför ditt läkarbesök
Patientlagen handlar dels om ökad valfrihet inom vården, dels 
om att patienter och närstående ska få bättre information i mötet 
med vården och vara mer delaktiga.
På www.1177.se/patientlagen hittar du bland annat tio tips på 
förberedelser inför ett läkarbesök. 

inte ha varit på sjukhus blev det nu 
min hela verklighet, berättar hon.  

BÅDE BRA OCH DÅLIGT
Genom många besök och behandlingar 
har Anette upplevt sådant som är myck-
et bra i vården, och sådant som fungerat 
dåligt. Hon har själv läst på och satt sig 
in i sjukdom och behandling.

 – Min erfarenhet är att det fungerar 
olika bra på olika kliniker. Jag har ofta 
fått vara min egen ”projektledare” un-
der de här åren. Det är något man har 
svårt att orka med när man är sjuk…
 Med sina erfarenheter som patient 
och det hon har hört andra berätta, 
vad säger hon om den nya patientla-
gen som kom vid årsskiftet?
 – Det är viktigt att man i vården är 
lyhörd för hur just den patienten man 
har framför sig vill ha sin information. 
Och att de tar sig tid.
 –Det är bra att den nya lagen sätter 
fokus på delaktighet och bättre infor-
mation. Nu är det viktigt att den verk-
ligen får genomslag. Vem kommer att 
se till att lagen efterlevs i praktiken?

RESAN HAR PÅBÖRJATS
 – Patientlagen kommer att bli en driv-
kraft för vården att förändra sig och 
möta patienters olika behov. Lagen mar-
kerar tydligt vikten av att få anpassad 
information. Rätten till fast vårdkontakt 
kommer att skapa kontinuitet och trygg-
het, som vi vet är viktigt för alla,  säger 
Karin Möller som är hälso- och sjuk-
vårdsdirektör i Region Halland.
 Hon tror att den nya lagen kommer 
kräva att ett nytt förhållningssätt från 
vårdens sida. Resan dit är påbörjad – 
patientlagen diskuteras just nu mycket 
på kliniker, mottagningar och vård-
centraler runt om i Halland.

”Bra att den
har fokus på
delaktighet”
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attegattleden ska bli ett lyft för 
oss hallänningar och för be-
söksnäringen. Leden, där du 

kan trampa de 37 milen mellan Hel-
singborg och Göteborg, ska vara ”bil-
fri, havsnära och fylld av upplevelser”. 
På nationaldagen, den 6 juni, är det 
dags för invigning.
 – Det blir i Halmstad, halvvägs 
mellan Helsingborg och Göteborg, 
berättar Tommy Löfquist på Region 
Halland som i flera år arbetat med att 
förverkliga Kattegattleden.  

Många möten har det blivit, och många 
överenskommelser, eftersom Kattegatt-
leden går i tre regioner, genom tio kom-
muner och berör många markägare.
 – Vi har träffat avtal med över 60 en-
skilda vägföreningar. På det viset kan 
nu leden gå där det är som vackrast, 
och i stort sett hela tiden nära havet, 
säger Tommy Löfquist.

CYKELTURISTER SPENDERAR MER
Det finns mycket att se och göra utmed 
sträckan. Man räknar med att det, utö-

Cykelturism är en mångmiljardindustri i Europa, men 

inte i Sverige. När Kattegattleden invigs i juni får Sverige 

sin första nationella cykelled och Västkusten kan ta upp 

kampen om de trampande turisterna med Donauleden, 

Moseldalen, Loiredalen och södra England.

att många företag och näringsidkare 
längs med leden kommer att satsa på 
att möta de nya turisternas behov och 
önskemål.
 – År 2020 är målbilden att Kattegattle-
den ska locka 25 000 personer som cyk-
lar hela leden och gör av med runt 5 000 
kronor vardera. Till det kommer 100 000 
som gör dagsturer, säger Tommy Löf-
quist. Det kan innebära en omsättning 
på närmare 150 miljoner kronor. 
 – Det kommer att ta tid att utveckla 
Kattegattleden fullt ut. Själva leden 
kommer vi att fortsätta att arbeta med 

ver vad de tio städerna erbjuder, finns 
runt 200 restauranger, 200 övernatt-
ningsställen, 50 havsbad och en hel 
massa kulturupplevelser.
 – Vi har en lång tradition av cykeltu-
rism i Sverige men har halkat efter i 
den enorma utveckling som vi ser i Eu-
ropa i övrigt, säger Lars Strömgren, 
ordförande i Cykelfrämjandet. 
 – Intresset för cykeln har exploderat 
och det är en ny sorts turism med nya 
behov: hyrcyklar, bagagetransport, hö-
gre krav på god mat och upplevelser, 
säger Lars Strömgren. Och dagens cy-
kelturister spenderar mycket. Jämfört 
med den som reser med bil färdas man 
långsammare, gör fler övernattningar 
och restaurangbesök och handlar mer 
längs med vägen.

MÅLET ÄR 25 000 
Kattegattleden ska bli en motor för till-
växt och Region Halland räknar med 

även efter invigningen och allt eftersom 
leden blir mer känd och lockar fler be-
sökare till Västkusten kommer besöks-
näringen att utvecklas.

LOKALA NYTTORESOR
Kattegattleden, som kommer att vara 
asfalterad och bilfri till övervägande 
del, har inneburit en upprustning av 
cykelbanor mellan tätorterna i Halland.
 – Det här ger nya möjligheter att an-
vända cykeln för nyttoresorna, säger 
Tommy Löfquist. Till jobbet, affären 
och skolan. Det är en annan viktig as-
pekt på satsningen.
 – På sikt kommer Kattegattleden de-
finitivt att kunna konkurrera med sina 
motsvarigheter i Europa, menar Lars 
Strömgren. Det är en fantastiskt vacker 
sträcka längs med kusten. Sverige är 
populärt bland tyska och holländska 
cykelturister och Kattegattleden kom-
mer att bli mycket attraktiv för dem. 

Testar leden. Henrik Andersson, Tobias Jörneman, Jan Möller, Ulrika Pettersson och Anders Radler 
från Kungsbacka cykelklubb på provtur.

 

Kattegattleden i korthet

• 37 mil cykelled mellan Helsingborg 

och Göteborg – till största delen 

asfalterad och bilfri. 

• Region Halland är ledhuvudman och 

håller samman arbetet, som är ett 

samarbete mellan tio kommuner, 

Region Halland, Region Skåne och 

Trafikverket.

• Genom olika utbildningsinsatser    

har företag i Halland fått nya         

möjligheter att skapa nätverk och 

samverka för att tillsammans ta   

emot de nya cykelturisterna.

• Satsningen har en budget på 180 

miljoner kronor, där staten satsat      

40 miljoner, regionerna tillsammans 

60 miljoner och kommunerna 60.

Tips till dig                            
som blir cykelsugen

Cykelfrämjandets Lars Strömgren ger 

några tips:

• Leta inte upp en gammal rostig 

skrotcykel i garaget! Med en bra   

cykel blir det både roligare,               

bekvämare och säkrare att cykla.

• Planera i förväg när ni ska göra 

utflykter. Var kan ni pausa och äta 

eller hitta upplevelser? Var finns det 

något roligt att göra för barnen?

• Det är en stor frihet i att cykla. Du 

kommer närmare naturen och olika 

kulturupplevelser, och genom att    

du färdas långsammare hinner du   

se och uppleva mer. 

Kattegattleden
är nummer 1
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et är några år sedan nu som Carina och Jan köpte 
anrika Åsa Gästis, en kåk från 1800-talet som genom 
åren varit både gästgiveri och sommarpensionat.

 – Här kunde vi få plats med både bed & breakfast och ut-
hyrning av cyklar och kajaker, berättar Carina. 

PÅ RULLE
Idén att starta cykeluthyrning fick Jan när han pratade med 
en uthyrare på annat håll som startat service med hämtning 
och lämning av hyrcyklarna.
 – Jag tyckte det verkade vara en bra idé som skulle passa 
oss. Ganska snart fick jag ett samarbete med campingen här 
och kunde starta i liten skala. Jag hämtar och lämnar cyklar 
och kajaker på de platser kunderna behöver dem. 
 Cyklar är en stor del av Jans liv, både i jobbet på Posten 
och på fritiden. Elva Vätternrundor har det blivit genom 
åren och han tränar ute året om. Carina jobbar som arbetste-
rapeut på Hallands sjukhus Kungsbacka.

BÄDDAT OCH KLART
Nu står ett antal cyklar och kajaker rustade att möta de nya 
turisterna på Kattegattleden. Cyklisterna har möjlighet att 
låsa in egna cyklar, torka kläder och göra enklare reparatio-
ner. Åtta sängar är bäddade i familjerum, dubbelrum och 
gäststuga på det gamla gästgiveriet.
 Ambitionen är att deras satsning så småningom ska bli 
var sitt halvtidsjobb. Än så länge pusslar de med tider så att 
de kan driva verksamheten vid sidan av de ”vanliga” jobben.
 – När det gäller cyklarna så kommer vi att låta den verk-
samheten växa allt eftersom efterfrågan ökar, säger Jan.
 – Vad rumsuthyrningen beträffar så kommer vi att be-
hålla det i liten skala. Vi ska inte bli något stort hotell, menar 
Carina. Däremot tror vi att säsongen kommer att förlängas 
tack vare den nya cykelleden. Vi skulle gärna hyra ut året om.

Rulla in 
 hos Carina och Jan i sommar!

Två som verkligen ser fram emot att hjulen 
börjar rulla på Kattegattleden är Carina och 
Jan Ifverström i Åsa. De laddar för fullt för 
att kunna serva framtida turister med hyr-
cyklar, paddlingsupplevelser och boende.

Jan och Carina har varit trogna besökare på de utbildningar 
och nätverksträffar som Region Halland ordnat.
 – Det har varit lärorikt och framför allt har det inneburit 
att vi knutit många nya kontakter både lokalt här i Kungs-
backa och i övriga Halland, säger Jan, som dessutom är enga-
gerad i den aktiva samhällsföreningen Åsa365.

KROKAR ARM
För det handlar mycket om att lära känna varandra och ar-
beta tillsammans:
 – Vi kan tipsa våra kunder och gäster om andra saker att 
göra och ställen där de kan äta eller var de kan tillbringa 
nästa natt till exempel, säger Carina.
 – Det här handlar om att vi krokar arm med varandra för 
att erbjuda de nya turisterna de bästa upplevelserna. Det är 
så vi kan bli riktigt attraktiva, säger Jan. 

usik Direkt har funnits i 
Halland i många, många år. 
Tävlingen är en del av en na-

tionell och internationell tävling för 
unga musiker. Många numera kända ar-
tister har en gång varit med i Musik Di-
rekt: Laleh, Malena Ernman, Cardigans 
och Amanda Jensen för att nämna några.
 – Det viktigaste med Musik Direkt är 
att musikintresserade ungdomar ska få 
möjlighet att stå på scen framför en 
publik, att de ska ha roligt och att de 
ska få stöd och hjälp i sin fortsatta ut-
veckling, säger Christoffer Andersson, 
musikproducent på Kultur i Halland, 
en enhet inom Region Halland.

NEGATIVT JA VANN I FJOL
– Det var jättehäftigt att vara med, säger 
Teo Mathiasson, gitarrist och sångare i 
visrock-gruppen Negativt Ja som vann 

Laleh har gjort det. Cardigans och Malena Ernman likaså. 
I år tävlar ett tjugotal halländska band och musiker i 
Musik Direkt. Finalen är den 25 april.

Musik Direkt i Halland i fjol. Coolt att 
få komma till riksfinalen i Sundsvall 
och jättehäftigt att vi också vann en 
spelning på Falkenbergs visdagar.
 – Det var fullt med folk i Falkenberg. 
Först spelade Jack Vreeswijk och Ebbot 
– sen kom vi. Vilken känsla! Och det 
var jätteroligt att prata med de andra 
artisterna bakom scenen, säger Teo.

EP MED FYRA LÅTAR
Efter Musik Direkt har Negativt Ja haft 
en hel del spelningar under hösten och 
under vintern har de varit i studio och 
gjort en ep med fyra låtar. Negativt Ja 
består av Teo Mathiasson, gitarr och 

Längtar. Jan och Carina längtar till sommaren. Det var inte t-tröjeväder 
när den här bilden togs.

På gång!
Under april lanseras webbplatsen
www.kattegattleden.se

Musik Direkt arrangeras av Kultur i Halland i samarbete med
kommunerna. Läs mer om årets tävling på www.musikdirekt.se

sång, Jacob Adlers, bas och kör, Olivia 
Denkiewicz, fiol, Hjalmar Åhrén, gitarr 
och sång, och Simon Enbratt, trummor.
 Årets två deltävlingar har under vå-
ren hållits i Halmstad och Kungsbacka 
och Hallandsfinal blir det i Varberg 
den 25 april.
 – Det är en skön blandning med vo-
kalgrupper, pop, indie och hårdrock. 
Varje grupp får tio minuter på scen och 
blir sedan bedömda av en professionell 
jury. Det handlar om att ge dem stöd 
och konstruktiva bedömningar som de 
kan utvecklas av, säger Christoffer. Det 
här är inte en tävling där juryn plockar 
enkla poäng på att vara elak…
 – Vid länsfinalen delas flera priser 
ut, bland annat att man får medverka 
på spelningar, ett inspelningspris samt 
att vinnaren går vidare till riksfestiva-
len, säger Christoffer Andersson.

Negativt? Klart de blev glada när de vann finalen 2014 i Musik Direkt och fick representera Halland på Riksfestivalen: Olivia, Hjalmar, Simon, Teo 
och Jacob är Negativt Ja. 

Foto: C
hristoffer A

ndersson

minns Musik direkt med glädje
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Regionrådets 
hjärta klappar 
för Halland…

et var inte på de politiska ung-
domsförbundens möten man 
kunde hitta den unge Mats 

Eriksson. Fotbollen och musiken lock-
ade betydligt mer. Som junior spelade 
han i Åsklosters IF och som musiker i 
Nils Eriks orkester och andra dans-
band. En social ung man som gillade 
att mötas och umgås. 
 – Jag blev politiskt engagerad i ganska 
vuxen ålder. Först i skolstyrelsen i Var-
berg och så småningom i dåvarande 
landstinget. Möjligheten att vara med 
och påverka och förbättra sporrade mig.

PÅ RIKSPLANET
1999 lämnade han sitt jobb som chef på 
Medborgarskolan i Varberg för att ar-
beta heltid med politiken. Och på den 
vägen är det. Efter senaste valet är nu 
Mats Eriksson ordförande dels i region-
styrelsen, regionens ”regering”, dels i det 
viktiga hälso- och sjukvårdsutskottet. 
Han är också engagerad nationellt, de 
senaste fyra åren som ordförande i sjuk-
vårdsdelegationen i Sveriges Kommu-
ner och Landsting – SKL.
 – Det är en stor tillgång att jobba 
både i regionen och nationellt, menar 

Samarbete är ett viktigt ord för Mats Eriksson. Att leta efter 
det som förenar och håller ihop i stället för det som skiljer 
människor åt. Genom samarbete vill han, tillsammans med 
andra, vara med och göra Halland till den bästa livsplatsen.

Mats Eriksson. Man är med i diskus-
sionerna på riksplanet och får kunska-
per och kontakter som är till nytta          
i arbetet för regionen.

HAR BLIVIT VARBERG TROGEN
Halland är definitivt bästa livsplatsen 
för Mats Eriksson. Född och uppvuxen 
i Varberg är han staden trogen och 
skulle inte vilja bo någon annanstans. 
 – Det är fantastiskt att cykla i och 
runt Varberg. Att en vacker vår- eller 
sommardag vara ”turist” i sin egen 
stad med omland är något som jag 
verkligen uppskattar. Det finns så 
mycket att se och göra. Vi har fantas-
tiska förutsättningar med naturen – 
både kust och inland – och så har vi en 
samhällsstruktur som fungerar bra, 
säger han.

SAMARBETE ÄR LEDORDET
Om den fortsatta utvecklingen säger 
Mats Eriksson att det handlar om att 
fortsätta på den goda väg som Halland 
är inne på:

• Ett samhälle där ingen är utanför. 
Integrationsfrågan blir allt viktigare.

Kort om Mats Eriksson

Född: 1959. Uppvuxen i Åskloster. 
Mats bor sedan 1991 i villa på 
Nedregården i Varberg.

Familj: Hustrun Anette, som 

jobbar i förskolan, och tre söner, 

varav två är utflugna. 

Läser: Mycket; mest deckare för 

avkoppling. Senast en av Henning 

Mankell.

Det visste vi inte: ”Jag har delat 

säng med vår nuvarande Säpo-

chef Anders Thornberg. När vi 

gjorde lumpen. Han i överslafen 

och jag i underslafen.”

Övriga intressen: God mat, musik 

och fotboll. Hjärtat klappar för 

GIF. Under många år ordförande   

i klubben, numera med i styrelsen. 

Trivs både på läktaren och bland 

folk och prylar på GIF Second 

Hand.

• Fokus på innovation inom exem-
pelvis hälsoområdet och fortsatt 
utveckling av näringslivet.

• Utveckling av järnvägar och bred-
band och Halland som besöksmål.

 – Det är inte vi i Region Halland 
som kan göra detta på egen hand. Vi 
ska samarbeta allt tätare med kommu-
nerna, näringslivet, föreningsliv och 
det övriga samhället i Halland. Och vi 
ska jobba med våra kamrater utanför 
länet – i första hand våra stora grannar 
i norr och söder. 

…och Varbergs GIF
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Hotelldirektör: Missa
inte chansen att få stöd

Social. Hotellet har blivit bättre på sociala medier med stöd av Timbanken.

Mats Eriksson ser att arbetsfördelningen måste bli tydligare i 
sjukvården.
 – Det handlar ytterst om kvalitet och säkerhet för patien-
terna. De behandlingar som inte görs så ofta ska samlas på 
färre ställen. Vissa saker ska vi inte göra alls i Halland och 
annat ska vi bara göra på ett ställe. Sedan finns det vård som 
ska finnas nära invånarna. Vi jobbar allt tätare med kommu-
nerna och våra grannregioner så att hallänningarna ska få 
rätt vård på rätt ställe.

HALLANDSANDAN LEVER
Samarbetsklimatet i Halland är och har varit gott. 
 – Det handlar om att leta efter det som förenar och som vi 
kan vara överens om. Sedan får man ta hand om det som skil-
jer. Jag tycker att vi har ett bra samarbete både mellan olika 
aktörer och också mellan partierna, säger Mats Eriksson.
 – Jag tror jag är hygglig på att skapa en bra stämning och 
goda relationer så att människor pratar med varandra.
 Den bästa livsplatsen för Mats Eriksson är ett Halland där 
alla får vara med:
 – Det är ett tillåtande, inkluderande samhälle där vi kan 
utvecklas så att ännu fler vill komma hit och bo och verka här.

Vem är Mats?  I Nils-Eriks orkester (1977) spelade Nisse (orgel, drag-
spel, stråkmaskin), Roy (gitarr, sång), Göran (trummor), Torkel (bas, 
sång) och Mats (altsax, dragspel), längst ner till vänster.

Timbanken är ett samarbete mellan

Region Halland och de halländska kommunerna. 

Regionen utvecklar systemet och sätter in resurserna, 

medan kommunerna har direktkontakterna när företa-

gen vill göra uttag av konsultstöd från Timbanken. 

Genom Timbanken kan alla företag få fem kostnadsfria 

timmars av utvalda specialister inom fem områden: 

• Affärsplaner och strategi

• Ekonomi/juridik 

• Marknad/sälj

• Ledning och organisationsutveckling 

• Produkt- och tjänsteutveckling, import och export

egion Halland har, med statligt stöd genom satsning-
en Främja kvinnors företagande, gjort en rad sats-
ningar på ett mer jämställt näringsliv de senaste åren. 

Timbanken är en av dem.
 De 30 konsulter som ger stöd via Timbanken har fått en 
särskild utbildning i jämställdhet. Informationsmaterial har 
specialgranskats för att vara jämställt, och en tillväxtlots har 
arbetat med att se till att både män och kvinnor får informa-
tion om vilket stöd man kan få som företagare.
 Regionen har ordnat mötesplatser, utbildningar och kon-
ferenser där jämställdhet och ett mer tolerant och öppet 
samhälle stått i fokus.
 – För att kunna främja kvinnors företagande krävs att vi 
förändrar strukturer och att vi ser jämställdhet som en förut-
sättning för att kunna skapa en hållbar tillväxt, säger nä-
ringslivschef Ann-Mari Bartholdsson. Det är viktigt att det 
vi gör är långsiktigt och inte bara blir tillfälliga ”tomtebloss”. 

Fakta om Timbanken

Hållbar tillväxt kräver 
en ökad jämställdhet
Jämställdhet mellan män och kvinnor är 
en viktig del för arbetet med ekonomisk 
tillväxt, konkurrenskraft och att alla kan var 
med på arbetsmarknaden. 

Nystartade och etablerade, stora och små. Timbanken har 
hjälpt många halländska företag att utvecklas och ta nya 
kliv. Den halländska satsningen har blivit en stor framgång 
bland kvinnor som driver företag.

ch banken har blivit populär. 
Under det första året tog 
runt 800 halländska företag 

ut sammanlagt 3 500 timmars rådgiv-
ning. Ett av företagen som använt Tim-
banken är anrika Grand Hotel i Halm-
stad, med 25 årsanställda och betydligt 
fler under högsäsong och en årlig om-
sättning på runt 30 miljoner kronor:
 – Timbanken är en mycket positiv 
satsning, säger hotellets direktör Ulrika 
Drakenberg. Vi hade länge gått och 

tänkt att vi behövde bli bättre på socia-
la medier, men skjutit det framför oss. 
Med hjälp av två konsulter från Tim-
banken kom vi igång ordentligt och 
fick lära oss mer om hur vi ska jobba 
med till exempel Facebook och Twitter.
 Grand Hotel tog först ut sina fem 
timmar, och köpte därefter till ytterli-
gare tio.
 – Det är mycket värdefullt att på det 
här viset få in externa ögon och tankar i 
verksamheten, säger Ulrika Drakenberg. 

Hela satsningen på Timbanken signa-
lerar ett positivt företagsklimat, och 
jag hoppas att många fler tar chansen 
och använder sig av det här stödet.

KVINNORNA ÄR I MAJORITET
Många undersökningar har visat att 
samhällets stöd till näringslivet ofta är 
ojämlikt fördelat. Män som driver fö-
retag får mer stöd än kvinnor. Men inte 
i Timbanken. Två av tre företagare som 
använt banken är kvinnor.
 – Jämställdheten är en förutsättning 
för hållbar tillväxt och genomsyrar vårt 
arbete med Timbanken och vi har an-
strängt oss särskilt för att nå fram med 
informationen till kvinnor som driver 
företag, säger Region Hallands nä-
ringslivschef, Ann-Mari Bartholdsson. 
Alla ska ha samma möjligheter att söka 
och få stöd, oavsett kön eller ursprung.

STÖD ATT VÄLJA STÖD
En nyhet för i år är att alla som vill an-
vända Timbanken först får svara på tio 
frågor i den nya Timbankskompassen. 
De får därefter vägledning i vilken typ av 
kompetens de främst kan ha nytta av.
 – Erfarenheterna från Halland och 
övriga Sverige är att många företag re-
flexmässigt söker stöd inom försäljning 
och marknadsföring, säger Bea Lindell, 
utvecklingsledare på Region Halland. 
Men kanske hade de haft bättre hjälp av 
att utveckla sina produkter eller kanske 
jobba med sin organisation. Vi hoppas 
att kompassen kan få många att inse det.
 Genom Timbanken stimuleras före-
tagen att ta hjälp utifrån.
 – Vi har sett stora, etablerade företag 
som genom att få hjälp att tänka nytt 
hittat helt nya marknader, berättar Bea 
Lindell. Det är lätt att bli hemmablind 
och då kan några timmar med en ex-
tern konsult göra stor nytta. När fler 
företag får upp ögonen för fördelarna 
med att anlita externa experter kan det 
också innebära nya affärsmöjligheter 
för konsulter i olika branscher.
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å Kollaskolan i Kungsbacka hade 
skolans personal redan en längre 
tid pratat om hur de skulle kun-

na bli en mer hälsofrämjande skola, när 
de av en slump fick höra talas om Regi-
on Hallands skolinitiativ ”Välmående 
ger resultat”.
 – Vi visste att vi ville göra något mer 
än det traditionella hälsofrämjande ar-
betet med kost, motion och sömn och 
det här sättet att arbeta kändes så rätt 
för oss, berättar Mats Lönn, en av rek-
torerna på Kollaskolan. 

ELEVERNA LÄR SIG BÄTTRE
”Välmående ger resultat” är en ny ar-
betsmodell, som baserar sig på aktuell 
forskning om välmående, om hjärnans 
funktion och faktorer som gör att man 
lär sig bättre.
 – Att elever och pedagoger som mår 
bra även presterar bättre känns ju som en 
självklarhet och sunt förnuft, säger Marie 
Lumsden, pedagog på skolan. Men nu 
har vi forskningsresultat som tydligt vi-
sar sambandet mellan välmående och 
prestation och hur vi kan använda det 
här i vårt arbete som pedagoger.

PEPPAR PEDAGOGERNA
Det går inte att ta miste på Maries eller 
hennes kollegors, Petra Granellis och 
Agnes Ivarssons, entusiasm över den 
satsning de tar del av under läsåret.
 – Upplägget är över förväntan, säger 
Agnes Ivarsson. Föreläsarna är proffsi-
ga och inspirerande och vi får tillgång 
till ett väldigt bra arbetsmaterial som 
ger oss verktyg att skapa en miljö för 
ett lustfyllt lärande som leder längre 
och ger resultat.
 – En miljö där vi vågar lyckas och 
misslyckas, där vi lär oss hantera mot-

gångar och framgångar på ett bra sätt, 
konstaterar Petra.
 – Det handlar om ett annat sätt att 
tänka och att vara som bygger mycket 
på hur viktigt det är att se eleverna, att 
ge feedback, tillägger Petra Granelli. 
För oss som deltar innebär det en per-
sonlig utveckling, som gör oss till bättre 
pedagoger. 
 – Vi lär oss mer om hur vi kan hjälpa 
eleverna att utvecklas och växa och att 
skapa en miljö i klassrummet och sko-
lan som gör det lättare att lära, säger 
Agnes Ivarsson. 

KONCEPTET GYNNAR ALLA
Initiativet sträcker sig över hela läsåret 
på Kollaskolan och Mats Lönn menar 
att det är viktigt att ge den här proces-
sen den tid det behöver. 
 – Vi har medvetet valt att sätta allt 
vårt fokus på detta, vi är helt övertyga-
de om att det här gör nytta för våra 
elever och pedagoger, säger han. 

Lustfyllt lärande leder längre. Och med de rätta verktygen 
kan skolan göra att eleverna mår bättre och lär sig mer. Nu 
prövas en ny modell på flera skolor i Halland.

Det handlar om attityd- och beteende-
förändringar och det är ett föränd-
ringsarbete som tar tid. Det får ta tid, 
säger de alla fyra unisont. 
 – För det är det värt. Vi måste börja 
med att väcka intresse för välmåendets 
betydelse för studieresultaten och se-
dan förstå och lära oss hur vi kan ar-
beta med att träna hjärnan att hitta 
lösningar. Det här konceptet gynnar 
alla. Även utanför skolans värld.

På Kollaskolan ger 
välmående resultat Tips och trix. – Dialogverktyget ger personalen konkreta tips och formuleringar som kan stärka 

elevens självkänsla och främjar lärande, säger Mats Lönn, här tillsammans med lärarna Marie 
Lumsden, Petra Granelli och Agnes Ivarsson.

God stämning. Elsa Andersson, Isabella Dreyer, Natalie Bäckman (skymd), 
Alva Erlandsson, Petra Granelli (lärare), Filip Norgren, Rasmus Nyman, 
Linus Olsson och Jacob Hellström på Kollaskolan i Kungsbacka.

Bakom projektet ”Välmående

ger resultat” står Region Hallands 

lokala nämnder i Falkenberg, 

Varberg, Laholm och Kungsbacka. 

I samarbete med experter från 

skolutvecklingsföretaget Bättre 

skolor togs under 2014 ett ut-

bildningsmaterial fram som gör 

forskningsresultat kring välmå-

ende, hjärnans funktion och 

inlärning konkreta, lättillgängliga 

och enkla att använda. 

Välmående skola 
ett viktigt projekt
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Om du blir

sjuk
Känner du dig sjuk?
Ring Sjukvårdsrådgivningen på tfn 1177. En sjuksköterska 
ger råd om vård dygnet runt och bedömer om du behöver 
uppsöka sjukvården.

Behöver du vård?
Kungsbacka: Ring din vårdcentral. Vet du inte  
numret, ring växeln 0300-56 50 00. Närakuten i Kungs-
backa har öppet varje dag kl 7–24 för besök. De har  
drop-in-mottagning.

Varberg: Ring din vårdcentral. Vet du inte numret,  
ring växeln 0340-48 10 00. När vårdcentralerna har 
stängt för dagen, kontakta kvälls- och helgmottagningen 
på Vårdcentralen Västra Vall. Den har öppet måndag till 
torsdag kl 17–19, fredagar kl 16–19 och helger kl 9–18. För 
besök där behöver du boka tid. Ring växeln eller din vård-
central så får du hjälp. Neptunusklinken har öppet kvällar 
och helger för sina patienter, tfn 0340-160 16.

Falkenberg: Ring din vårdcentral. Vet du inte numret, 
ring växeln 0346-560 00. På vardagar har vårdcentralerna 
i Falkenberg även öppet kvällstid. För öppettider ring din 
vårdcentral, växeln eller gå in på www.1177.se/halland.  
På helgen, kontakta helgmottagningen på Vårdcentralen 
Falkenberg som har öppet kl 9–18. För besök där behöver 
du boka tid. Ring växeln eller din vårdcentral så får du 
hjälp. 

Hylte: Ring din vårdcentral. Vet du inte numret, ring 
växeln 035-13 10 00. Vårdcentralen Hyltebruk har öppet 
till kl 18 på vardagar, förutom onsdagar då Vårdcentralen 
Torup har öppet till kl 18. Helgmottagning lördagar  
kl 9–15 på Vårdcentralen Hyltebruk. Övriga kvälls- och 
helgtider hänvisas till helg- och kvällsmottagningen på 
Vårdcentralen Nyhem i Halmstad som har öppet vardagar 
kl 17–20 och helger kl 9–18. För besök där behöver du 
boka tid. Ring din vårdcentral eller växeln så får du hjälp.

Halmstad: Ring din vårdcentral. Vet du inte numret, 
ring växeln 035-13 10 00. När vårdcentralerna har stängt 
för dagen, kontakta kvälls- och helgmottagningen på 
Vårdcentralen Nyhem. Den har öppet vardagar kl 17–20 
och på helgen kl 9–18. För besök där behöver du boka tid. 
Ring växeln eller din vårdcentral så får du hjälp.

Laholm: Ring din vårdcentral. Vet du inte numret, 
ring växeln 035-13 10 00. När vårdcentralerna har stängt 
för dagen, kontakta kvälls- och helgmottagningen på 
Vårdcentralen Centrum. Den har öppet vardagar kl 17–19 
och på helgen kl 9–16. För besök där behöver du boka tid, 
ring tfn 0430-157 00.

Är du akut allvarligt 
sjuk eller skadad?
Ring 112 eller åk till närmaste akutmottagning. 
I Halland finns akutmottagningar på Hallands 
sjukhus i Varberg och Halmstad. Öppet dygnet runt.

Region Halland
Box 517, 301 80 Halmstad. www.regionhalland.se
Tfn 035-13 48 00, regionen@regionhalland.se

Sjukvårdsrådgivningen
Tfn 1177, www.1177.se/Halland

SOS Alarm
Ring 112 om du är allvarligt sjuk eller skadad!

Hallands sjukhus 
Halmstad tfn 035-13 10 00  
Varberg tfn 0340-48 10 00 
Kungsbacka tfn 0300-56 50 00  
Falkenberg tfn 0346-560 00

Hitta din vårdcentral
På www.1177.se/Halland hittar du kontaktuppgifter 

Vårdvalsservice
Svarar på dina frågor kring att välja eller byta 
vårdcentral. Tfn 0771-900 300, www.1177.se/vardval

Resambokning
Beställ din sjukresa på tfn 0771-91 00 90,  
vid frågor ring 010-47 61 950,  
www.1177.se/sjukresor

Vårdgarantiservice
Svarar på frågor om vårdgaranti och hjälper  
dig att hitta en ny vårdgivare inom den 
specialiserade vården. Tfn 0771-900 600, 
www.1177.se/vardgaranti

Patientnämnden
Kontakta patientnämnden om du har synpunkter 
på den vård och behandling du fått.  
Tfn 020-42 20 30 eller via Mina vårdkontakter, 
www.1177.se/patientnamnden 

Om du vill nå 
Region Halland

 

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning: Sjuksköterskor 
svarar på dina frågor, ger råd om vård och hälsa och 
guidar dig till rätt mottagning om det behövs.

Besök www.1177.se/Halland: Läs om allt som rör din 
hälsa, vård och tandvård, ta del av bloggar, filmer och 
personliga berättelser. 

Kontakta din mottagning: Boka tid, av- och omboka 
tid, förnya recept, välj vårdcentral, beställ klamydia-
test m m. Logga in på www.1177.se/Halland 

De halländska kommunerna och Region Halland har kom-
mit överens om en gemensam modell för hemsjukvård i Hal-
land – alltså hälso- och sjukvård som du får i din bostad. 
Överenskommelsen innebär att kriterierna för hemsjukvård 
nu är lika i hela Halland.
 I första hand får du vård vid din vårdcentral. Om du av 
medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen och behöver 
hälso- och sjukvård under en längre period får du hemsjuk-
vård i kommunal regi. Kommunens personal inom hemsjuk-
vården består av sjuksköterskor, fysioterapeuter (sjukgym-
naster), arbetsterapeuter och omvårdnadspersonal. Region 
Halland ansvarar för att det finns läkare i hemsjukvården. 

TRYGGHET ÄR VIKTIGT
Det är dina behov som avgör om du ska få hemsjukvård. 
Vilka behov du har tas upp vid en vårdplanering där du och 
eventuellt också en närstående deltar. Vårdplaneringen är ett 
sätt för dig att vara delaktig i din vård. Du ska känna dig 
trygg med att veta vem som ansvarar för vad, och vilka insat-
ser som ska göras.
      Du som inte har hemsjukvård, men som av medicinska 
skäl för tillfället inte kan ta dig till vårdcentralen, kan få till-
fällig sjukvård i hemmet. Det kan till exempel vara när du 
varit inlagd på sjukhus och under en kortare period behöver 
hjälp med injektioner eller medicinering. 

MER AVANCERAD VÅRD I FRAMTIDEN
Med den nya modellen ska hemsjukvården bli jämlik i hela 
länet, och ansvaret för vården ska bli tydligare. Tanken är att 
du som patient i allt större utsträckning ska få dina behov av 
vård tillgodosedda i ditt hem. Efter hand ska man också kun-
na erbjuda allt mer avancerad sjukvård i hemmet. På så sätt 
slipper du ligga på sjukhus i onödan – och det är en viktig 
kvalitetsfråga. Läs mer på www.1177.se/Halland och kom-
munernas hemsidor

Ny modell öppnar för
mer sjukvård hemma

Fixa din medicin inför 
sommaren redan nu!
Sommartider är semestertider även för vården. Det betyder 
att det tar längre tid att förnya recept under sommaren än 
vanligt. Var därför ute i god tid så att du klarar dig under 
sommaren. Logga in på www.1177.se/Halland och förnya 
ditt recept direkt i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Har du inte 
internet kan du ringa din vårdcentral eller den mottagning 
där du fått receptet utskrivet.

Sommartider!
Under sommarmånaderna kan öppettiderna 
till vårdcentralerna ändras. 
Kolla www.1177.se/Halland för uppdaterade 
uppgifter.

– din trygghet dygnet runt
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Samhällsinformation från Region Halland till alla hushåll i Halland

Från ”Stålfarfar” till Elisabet Höglund

1. Helsingborgaren Gustaf Håkansson vann Sverigelop-
pet mellan Haparanda och Ystad 1951 när han var 66 år 
gammal. På kuppen blev han ”Stålfarfar” med hela 
svenska folket. Hur lång tid tog det för honom att 
cykla det 176 mil långa loppet?
1 3 dagar, 21 timmar och 12 minuter
X 6 dagar, 14 timmar och 20 minuter
2 8 dagar, 11 timmar och 17 minuter

2. Varbergaren Birger Svensson startade 1908 Svenska 
Cykeldepoten som senare bytte namn till AB Cykelfabriken 
Monark. Vad heter företaget i dag?   
1 Cycleurope
X MCB
2 Garibaldi group

3. Monark och Crescent som numera ingår i samma 
bolag var bittra konkurrenter i cykeltävlingar på 
1940–1950-talen. Monarks cyklar var alltid blå. 
Vilken färg hade Crescents racercyklar?
1 Svarta
X Brandgula
2 Gröna

Vad vet du om cykelhistorien längs Kattegattleden 

– från Helsingborg till Göteborg?

Skicka in din tipsrad till: 

Halland – bästa livsplatsen, 

Box 517, 301 80 Halmstad eller till

bastalivsplatsen@regionhalland.se.

De fem först rättade raderna vinner Thomas  

Anderssons och Lars Rosenbergs bok ”Tidvatten”.

4. Halmstadstjejen Susanne vann VM i linjelopp både 
2002 och 2003. Vad heter hon i efternamn?
1 Ljungskog
X Ljungström
2 Ljungkvist

5. Vilket av följande cykelmärke är inte halländskt 
från början? 
1 Rex
X King
2 Monark

6. Journalisten Elisabet Höglund, som är uppvuxen i 
Göteborg, vann nyligen SVT:s ”På Spåret” men hon har 
även fem SM-tecken i cykel. När vann hon sina SM-guld? 
1 1960-talet
X 1970-talet
2 1980-talet

Foto: Pressens bild/TT

Foto: Bo Håkansson/SVT/TT


