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

VILKEN ÄR HALLANDS 
RUSKIGASTE PLATS? 

Bästa livsplatsen betyder väldigt olika saker be-

roende på vem du frågar. Det visar en minienkät 

i det här numret av ”Halland – bästa livsplatsen”. 

För författaren Sara Beischer är det havet som 

lockar – för mig är det Hallands inland. Balans i 

tillvaron är, enligt Sara, en viktig förutsättning för 

ett gott liv och välfärdsfrågorna är viktiga för vad 

som gör en plats attraktiv.

 När vi i regionen pratar om bästa livsplatsen så 

är det ingen speciell plats utan ett mål för allt vi 

sysslar med – hälsovård, kultur och kommunika-

tion. Det gäller att hitta en god balans i det ar-

betet för att göra Halland attraktivt. Ett exempel 

är bredband som betyder väldigt mycket för alla 

som vill leva på landet. Utbyggnaden är något 

kommunerna och regionen satsar stora resurser 

på, men det behövs också eldsjälar. Lars-Åke 

Åkesson i Åkulla är en.

Vilken är då Hallands ruskigaste plats? Kulver-

ten på sjukhuset i Halmstad, kanske? Den är i 

alla fall brottsplatsen i en ny deckare – en genre 

som jag gillar. Det finns många deckare med 

halländsk anknytning  – ”Döden i Ullared” 

– som utspelar sig på Gekås är ett ex-

empel. ”Mordet på Halland” är ett 

annat. Men det är väl ändå att gå lite 

för långt?

Trevlig höst!

Catarina Dahlöf, 

regiondirektör

6  Vilken är din bästa livsplats?
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Det finns fyra viktiga samhällsnummer som är bra att 
känna till. Men vet du när man ska ringa vilket nummer? 
Vi hjälper dig:

112 är ett nödnummer vid fara för liv, egendom och miljö

113 13 är ett informationsnummer du kan ringa när det 
inträffat en olycka eller vid en kris 

114 14 är Polisens telefonnummer vid händelser som inte 
är akuta

1177 ringer du när du behöver råd om vård

Sprid gärna information om dessa nummer till dina vänner!

Ta en tur med Tan
Shaun Tan är en av världens främsta bilderboksillustratörer. 
Han är en mästerlig berättare i både ord och bild och 
skapar förunderliga världar för såväl barn som vuxna. 
I höst visas hans originalillustrationer på Hallands 
konstmuseum i Halmstad.

Lucköppning 
på halland.se!
Varje dag, från den 1 till 20 december, öppnas en lucka 
i julkalendern på halland.se. Här hittar du fina erbjudanden 
från turist-företag i Halland att ge bort som julklapp! Du 
hittar julkalendern på www.halland.se/julkalender

Kärlek, passion 
och svartsjuka
I Teater Hallands julshow har Sevilla bytts ut mot Varbergs gator 
och torg mitt i julvimlet. Carmen, eller Barbro som vi föredrar att 
kalla henne, möter Don José, eller snarare Janne, polisman i stan… 
Läs mer på www.teaterhalland.se

Enklare att boka tid för sina barn
Nu kan du som har barn under 13 år utföra barnets ärenden i e-tjänsten Mina 
vårdkontakter från din egen inloggning! Du kan till exempel beställa tid, av- och 
omboka tid, förnya recept, välja vårdcentral eller ställa en fråga. 

Så här går det till: Logga in som dig själv på www.1177.se/Halland, därefter 
klickar du på ”Lägg till barn att vara ombud för” och anger barnets person-
nummer. ”Lägg till” alla barn du är vårdnadshavare för på en gång, sedan är 
det enkelt att skifta mellan dina egna och barnens ärenden. 

Ur boken ”Sommarregler” av Shaun Tan.
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Sara Beischer!
h ä r  t r i v s
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Lite om Sara
Född: 1983 

Familj: Maken Per-Henrik, 

sönerna Bob och Otto.

Sara får ofta frågan om hon är 

släkt med Lasse Beischer, som är 

Per-Henriks farbror. ”Jag brukar 

skoja med Lasse och säga att det 

är väl snart dags att de frågar dig 

om du är släkt med Sara Beischer” 

Saras bror Martin Svensson är 

välkänd musiker och författare. 

Bor: I Halmstad, uppvuxen i 

Varberg

Yrke: Författare och föreläsare. 

Utbildade sig till gymnasielärare 

i svenska och religion 

Läser: Alltid flera böcker samtidigt, 

längtar just nu efter att läsa Bruno 

K Öijers ” Och natten viskade 

Annabel Lee” och Kristina Sand-

bergs ”Liv till varje pris”.

i har stämt träff i Grötvik, 

småbåtshamnen i Halmstad, 

och jag ser henne på långt 

håll där hon sitter bakåtlutad mot 

husväggen och ser ut att njuta med 

alla sinnen av höstsolen. 

– Jag värdesätter det enkla, jag upp-

skattar de små äventyren, säger hon. 

HET DEBATTBOK
Det var om vardagsäventyren på ett 

äldreboende som Sara Beischer skrev 

om i sin debutbok ”Jag ska egentligen 

inte jobba här”. En bok som lyfte etiska 

frågeställningar inom äldrevården 

samtidigt som Caremadebatten på-

gick som hetast. En bok som gör att 

hon har fortsatt att skriva böcker 

parallellt med att hon reser runt i 

Sverige och föreläser på bibliotek och 

vård- och lärarutbildningar om ut-

maningarna inom äldreomsorgen 

och skolan i dag.

TITTAR TILL HAVET
Uppvuxen i Varberg och präglad av 

närheten till havet säger hon att hon 

nog skulle ha svårt att leva där havet 

inte fanns nära. Havet är bästa livs-

platsen för Sara Beischer.  

– Jag älskar havet, jag tittar till det 

varje dag, säger Sara. Jag tycker om 

doften från havet och tången, sältan. 

Det svala vattnet mot huden när jag 

badar. Hur havet kan se så olika ut. 

Ljuset och färgerna. 

SINNENA FÅR SITT
Efter några år av studier och jobb 

i Stockholm valde Sara och maken 

Per-Henrik för åtta år sedan att läm-

na Stockholm och återvända till Hal-

land. Det blev Halmstad på grund av 

makens studier och havet i Grötvik 

blev snabbt en favorit. 

Det är nämligen vid havet hon samlar 

kraft och där sinnena får sitt, menar 

Sara. 

– Sinnen, stämningar och känslor 

hör ihop, de är starkt förknippade för 

mig. Det är en väsentlig del av livet. 

BALANS I LIVET
Sara får ofta höra att hon är en känslo-

människa. Ibland sagt med en under-

ton av att det är något mindre bra. 

– Det är som om det vore bättre att 

vara tankemänniska än känslomän-

niska. Jag tror att det är lika viktigt att 

vara närvarande i sina känslor, som i 

sina tankar. Det ena är inte viktigare 

eller bättre än det andra. 

Hur ser hon då på vad som är en bra 

plats att bo och vad som gör en plats 

attraktiv? 

– För mig handlar en bra livsplats 

och ett gott liv om balans. För mig är 

det viktigt att få vara nära min familj. 

Att ha någon att rå om. Att någon rår 

om mig. Att skapa och göra kreativa 

saker. Att ha en kropp som fungerar. 

Välfärdsfrågorna i det samhälle där 

man bor tror jag många tycker är ett 

viktigt kriterium för vad som är en 

attraktiv plats.

NY BOK PÅ GÅNG
Hon ställer sig frågande till vårt fokus 

på arbete i samhället och det höga 

antalet sjukskrivningar som bottnar i 

utbrändhet. 

– Det känns som att arbetet har ersatt 

religionens plats i samhället, att arbetet 

är det som ger oss identitet och mening. 

Just nu skriver Sara på en ny bok. 

– Den handlar om det vi har pratat 

om nu. Om vad vi gör med oss själva 

och mot varandra. Det handlar om 

vad som är ett gott liv. 

Hon har hittat den vackraste platsen i världen. 
– Hit kommer jag ofta, säger Sara Beischer och 

sveper med blicken över havet och klipporna.

”Farbror” Lasse (Beischer) är 

tillbaka på Teater Halland i vår. 

Där ska han tillsammans med 

Josefine Andersson regissera 

”Skattkammarön”. Några frågor på 

det? Kolla in www.teaterhalland.se

Foto: H
enri Kokko
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Eva Stark, Kinnared
Fegensjön, det är vackert där och 
ett mycket populärt badställe. Jag 
är uppvuxen nära sjön och badade 
där mycket som barn. Vi fiskade 
då också den nu utrotningshotade 
siklöjan. Fegensjön är en av få sjöar i 
världen som har vårlekande siklöja.

Vilken är din bästa livsplats?

Gert-Ove Hindgren, 
Skedala, Halmstad
Jag tycker om mitt hus i Skedala. Jag 
byggde huset 1975 och har bott där 
sedan dess och det är lugnt och frid-
fullt. Jag brukar gå ut med hundarna 
i skogen runt Skedala. 

Jorge Munoz, Andersberg, Halmstad

Min bästa plats är Fyllinge utanför 
Halmstad. Jag brukar ofta vara där 
hos min syster och hennes barn, vi 
brukar spela tennis och fotboll.

Fidde Abazai, Falkenberg

Det vet ju hela Sverige att Tylösand 
är den bästa livsplatsen! Jag tycker 
också det och brukar åka dit varje 
dag och bada på sommaren och 
kolla in de snygga tjejerna. 

Ola Karlsson, Tönnersjö

Min bästa plats i Halland är Laga-
oset vid Lagans mynning, där sött 
vatten möter salt hav! Det bästa är 
när havet stormar. Jag har varit där 
mycket och fiskat genom åren.

Maria Svensson, Onsala
Apelviken i Varberg för att det känns 
så harmoniskt att titta på havet. Jag 
började gilla Apelviken när jag var 
yngre och umgicks med surfare där.
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Jag har precis sökt hjälp av barnpsykiatrin 
i Halland för min 12-åriga dotter och 
undrar nu om jag kan vara säker på att 

  vi kommer få en bra behandling?

Markus Andersson, Annelie Bolmvall 
och Johan Bergström är tre erfarna 
medarbetare inom Region Halland. 
Här ger de exempel på frågor som de 
ofta får, och på svaren som de ger.

Varför rekommenderar inte min läkare 
diklofenak längre?

Inflammationsdämpande värktabletter kan öka risken för 
hjärtinfarkt och stroke.

Mest ökar risken vid användande av diklofenak (som 
ingår i exempelvis Voltaren). Detta läkemedel ska inte an-
vändas om du har hjärt- och kärlsjukdom, som exempel-
vis tidigare hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller stroke. Dessutom 
ska du vara försiktig om du har riskfaktorer, som till exem-
pel högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes eller rökning. 
Läkemedelsverket gick ut med denna information under 
2013 efter att studier gjorts.
Läkemedlet naproxen innebär 
mindre risker för hjärtat och är 
därför ett bättre alternativ istället 
för diklofenak. Lägsta effektiva 
dos under kortast möjliga tid 
rekommenderas. Prata gärna med 
din läkare om du har funderingar 
runt dina mediciner.

Det är en rimlig fråga. Kvaliteten på bedömning och 
behandling kan skifta i landet. Barnpsykiatrin i Halland 
har byggt upp Sveriges bästa system för utvärdering av 
psykiatrisk vård där en sjuksköterska intervjuar alla 
patientföräldrar ett år efter inledd kontakt. Svarsfrekven-
sen är väldigt hög och sedan 2011 har cirka 2 500 föräldrar 
medverkat. Utifrån intervjuerna vet vi att 85 % av föräld-
rarna är nöjda med kvaliteten på vården och cirka 95 % är 

Markus Andersson
Psykolog, Varberg

Johan Bergström
Allmänläkare, 
Halmstad

Fråga 
experterna

nöjda med bemötandet. Det är också så att barn och 
familjer som kommer i kontakt med BUP Halland mår 
och fungerar betydligt bättre vid uppföljningsintervjun än 
många av de barn och familjer som vårdats på mottag-
ningar i andra jämförbara 
regioner. Om du känner dig 
missnöjd med behandlingen är 
det bra att ta upp detta med den 
behandlare du träffar alternativt 
med chefen för mottagningen. 
Du kan även vända dig till 
Patientnämnden på 020-42 20 
30 eller via Mina vårdkontakter, 
www.1177.se/patientnamnden

Jag är orolig för att jag kan ha blivit 
gravid efter oskyddat sex. Hur fungerar 
dagen efter piller?

”Dagen efter piller” eller akut-p-piller som det också 
kallas tar man så fort som möjligt eller senast 120    
timmar (5 dygn) efter ett oskyddat samlag. 

”Dagen efter piller” kan du få gratis på ungdomsmot-
tagning eller köpa på apotek. ”Dagen efter piller” är inget 
du ska använda istället för preventivmedel. Det är inte helt 
säkert att det skyddar mot graviditet. Du behöver därför 
göra en uppföljning efteråt för att 
kontrollera att du inte blivit gravid 
eller fått någon könssjukdom. 
Passa på att prata om preventiv-
medel då!

Du kan även kontakta Ung-
domsmottagningen eller 1177 
för ytterligare information om 
alternativ hjälp, när man är i    
din situation. Annelie Bolmvall

Sjuksköterska
Ungdomsmottagningen,
Kungsbacka
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felia lärde sig nålbinda av 

mamma Kristin. Och det var 

en ren slump att Kristin på 

en medeltidsmarknad blev nyfiken på 

vad en kvinna satt och gjorde. Det hon 

fick lära sig var en urtida föregångare 

till stickning och virkning. 

– Jag har alltid varit med när mam-

ma jobbat med olika saker och jag 

tyckte att det verkade kul, berättar Ofe-

lia där hon sitter i sitt rum, omgiven av 

färggranna ullgarnsnystan och färdiga 

och halvfärdiga mössor.

PÅ LÖPANDE BAND
Hon var 13 år när hon började nålbin-

da. I dag är hon 19 och går sista året på 

naturvetenskapsprogrammet på Kat-

tegattgymnasiet Da Vinci. Framtids-

drömmen är att ta hand om träd som 

Ofelia Ovik ska 
trollbinda Tokyo
Nu ska den 19-åriga Harplinge-tjejen lära japaner att 
nålbinda. Hon tar den medeltida tekniken vidare in i 
framtiden. Och hennes härliga mössor ska ställas 
ut och säljas i Tokyo…

arborist. Hon vill utbilda sig i England 

och har i sommar tagit motorsågskör-

kort. Men hon har också fått nålbinda 

mössor på löpande band.

Tillsammans med 19 andra hal-

ländska slöjdare och konsthantver-

kare visar hon sina verk på Svenska 

ambassaden i Tokyo i utställningen 

”Handmade with love – Halland to 

Tokyo 2014”. Några av utställarna, 

däribland Ofelia, kommer dessutom 

att hålla i workshops och sälja sina 

föremål i samband med utställningen. 

Utställningen är ett projekt som drivs 

av Kultur i Halland – Slöjd och är inne 

på sin andra vecka när du läser detta. 

ÖGON I NACKEN
De färgsprakande mössorna har ofta 

svans och alla har de två små ögon i 

nacken – Ofelias 

signatur och initialer. 

Genom att kombinera två gamla 

tekniker – nålbindning och tovning 

– skapar Ofelia hållbara huvudbonader 

med en slät, vacker yta. Varma på vin-

tern och, faktiskt, svala när det är varmt.

Ofelia är förvånat förväntansfull 

inför japanäventyret. Allt har gått så 

snabbt:

– Jag har inte en aning om vart det 

här kommer att ta vägen, säger Ofelia. 

Det var bara en chansning när jag an-

mälde mig att skicka med mössor till 

utställningen. Sedan växte det och jag 

fick erbjudande om att följa med till 

Tokyo, att hålla i en workshop och att 

mina mössor skulle säljas där. Det är 

jättespännande men var helt oväntat. 

Nålbindningen är ju bara min hobby…

TILL HALLAND I VÅR
Arrangörerna hoppas att utställ-

ningen ska leda till mer samverkan 

mellan Halland och Tokyo, där de 

olika kulturerna får mötas runt slöjd 

och hantverk. Ambitionen är att visa 

upp den samtida slöjden och konst-

hantverket som kulturyttring, öka 

dess status och stärka det svenska 

kulturlivet internationellt.  

Även vi hallänningar får möjlighet 

att se Ofelias mössor och allt det övri-

ga fina hantverket i utställningen. Den 

kommer att visas på Hallands Konst-

museum i Halmstad under perioden 

15 februari till 3 maj 2015.

Ett hantverk som är lätt att ta med. Ofelia 
nålbinder lite överallt. Framför tv:n, i sitt 
rum, utomhus och på biblioteket. 
– Det är smidigt att ta med sig. 
Jag behöver ju bara nålen och garnet.
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du behövs i

Klara Elström
– Jag vill bli barnmor-
ska. Det är mitt mål 
när jag nu går sjukskö-
terskeprogrammet. 
Att hjälpa barn att 
komma till världen 

skulle vara väldigt meningsfullt.

Jessica Karlsson
– Jag valde att plugga 
till sjuksköterska 
för att jag vill hjälpa 
andra och känna mig 
behövd. För mig är 
det viktigt att det jag 

jobbar med gör skillnad. Jag går tredje 
terminen på programmet.

Josefin Gustafsson
– Jag går tredje 
terminen på sjukskö-
terskeprogrammet. 
Det som lockar mig 
med att jobba i vår-
den är just att kunna 

hjälpa andra människor i ett jobb där 
man kan göra gott för patienter och 
anhöriga.

Varför har du valt en karriär i vården?
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Jenny Ljunggren
– Jag går tredje 
terminen på grund-
utbildningen. Jag 
valde sjuksköterske-
programmet för att 
jag vill arbeta med 

människor och även ha med den 
medicinska biten. Jobbet ger många 
olika möjligheter.

Jenny Johansson
– Jag har alltid velat 
arbeta med männ-
iskor. Efter att ha 
jobbat en del som 
undersköterska 
kände jag att jag 

ville gå vidare och nu trivs jag väldigt 
bra på sjuksköterskeprogrammet.

Marielle Grahm
– Jag vidareutbildar 
mig till distriktskö-
terska efter att ha 
arbetat först som 
undersköterska och 
sedan som sjukskö-

terska. Det är framför allt mötet med 
patienterna som gör att jag vill arbeta 
i vården. Det är ett varierande arbete 
där man kan jobba med väldigt olika 
saker och det gillar jag.

älso- och sjukvården är en av 

de stora framtidsbranscherna 

i Halland.

– Vi kommer att behöva många nya 

medarbetare framöver, berättar Cristine 

Karlsson, personaldirektör i Region 

Halland. De närmaste tio åren är det 

många som går i pension.

– Inom vården kommer vi att behö-

va nyanställa både på ”bredden” och 

”djupet” – det vill säga människor med 

bred kompetens inom olika områden 

och de som är superspecialister. Re-

gionen har ju också verksamhet som 

inte är vård och även där kommer vi 

att behöva rekrytera.

BEGRÄNSADE RESURSER
Allt fler av oss blir allt äldre och vården 

kan, med ökad kompetens och utveck-

lad teknik hjälpa till med allt mer. Sam-

tidigt är resurserna inte obegränsade:

– Vi behöver fortsätta att utvecklas 

och det kommer att kräva fortsatt 

stort engagemang bland dagens och 

morgondagens medarbetare, säger 

Cristine Karlsson. Att de vill bidra för 

att hela tiden göra vården och samhäl-

let bättre. Det är en utmaning som jag 

Sevdije Zekaj fick tidigare i år Region Hallands
personalstipendium. Hon brinner för sitt jobb 
och kan rekommendera det till andra: – Det 
är ett av de roligaste, mest givande och utma-
nande jobben jag kan tänka mig, säger hon.

Vill du ha ett viktigt jobb där du gör livet bättre 
för människor? Ett arbete som gör skillnad och 
där dessutom arbetsmarknaden ser väldigt ljus  
ut framöver? Då kan vården vara något för dig.  

tror lockar många ungdomar.

Konkurrensen om nya medarbetare 

blir dock tuffare:

– Vi ska fortsätta arbeta med att ut-

veckla ännu bättre arbetsplatser med 

ett bra ledarskap och goda förutsätt-

ningar för jobbet som utförs. Arbets-

platser där medarbetarna känner att all 

deras kompetens tas till vara och där vi 

levererar vård och annan verksamhet 

som man kan känna sig stolt över!

SEVDIJE GÖR SKILLNAD
Sevdije Zekaj är allmänsjuksköterska 

på kirurgkliniken på Hallands sjukhus 

Halmstad. Hon är också en av de som 

handleder sjuksköterskestudenter som 

gör praktik på kliniken.

– Det är roligt att möta sina blivan-

de arbetskamrater på det viset. Som 

handledare vill jag inte bara servera 

dem färdiga lösningar. Det handlar 

om att möta dem där de är, ställa frå-

gor och utmana dem så att de utveck-

las till bra sjuksköterskor.

– Och jag kan verkligen rekommen-

dera ungdomar det här yrket, säger 

Sevdije. Som sjuksköterska har du ett 

fantastiskt jobb som gör skillnad. 

– När man ligger på sjukhus tappar 

man ofta kontrollen över sin situation. 

Jag tycker att det är stort att jag, som 

sjuksköterska, kan göra sådan skillnad 

för människor när de är som mest 

utsatta och sårbara.

Här är exempel på yrkesgrupper där 

många regionanställda går i pension.

www.regionhalland.se/jobbahososs
www.vo-college.se/halland
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et som började i blygsam skala på 1990-talet har 

utvecklats till ett populärt besöksmål som årligen 

lockar runt 50 000 besökare till gården, som ligger 

vackert mellan skog och sjö i Dagsås.

– Vi drev först ett vanligt lantbruk och hade andra jobb 

vid sidan om, berättar Jeanette Carlsson, som tillsammans 

med maken Kristian arrenderar gården av Öströö slott. Vi 

började fundera på vad vi skulle göra för att kunna ut-

veckla fårskötseln. 

UTBREDD FÖRDOM
Marknaden för lammkött var liten, fördomen om att ”det 

smakar kofta” var utbredd. Och de fick nobben när de, 

som liten lokal producent, försökte få sälja direkt i matva-

rubutikerna: 

– Vi tänkte att ”vi struntar i dem och fixar det själva”. 

Och fixade det gjorde de… Under åren har verksamheten 

vuxit och utvecklats långt mer än de då kunde tänka sig. 

30 tackor har blivit 520 som årligen föder runt 900 lamm.     

Idiotförklarade i början… 
Carlssons har gjort succe!

Det doftar förföriskt från spisen. 
Lammgrytan kommer nog att värma 
gott i magen. En busslast besökare 
väntas till Öströö fårfarm om några 
timmar. Utanför i hagarna går fåren 
och betar rofyllt under en regntung 
himmel, denna höstförmiddag.
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Servering och kött-

bod är välbesökta och 

att åka lammsafari och 

få se hundarna valla får är 

populärt. 12 000 har gjort 

det i år.

– Men egentligen har vi 

inte så mycket aktiviteter. Vi 

visar upp vår gård och hur vi 

driver den och det tycker många 

är intressant, säger Kristian. När vi 

byggde vårt nya fårstall så ordnade vi 

till exempel en läktare så att våra besökare har 

möjlighet att se när lammen föds och hur fåren har det 

när de är inne.

– Vi träffar många barn, och även 

vuxna, som aldrig har mött ett levande får. 

Det är lite skrämmande, säger Jeanette.

TRIVS BÄST I ÖPPNA LANDSKAP
Omsorg om djur och miljö går som en röd 

tråd genom verksamheten, och Kristian och 

Jeanette brinner för att visa på sambanden; mel-

lan djuren på gården och matbordet, mellan be-

tande mular och det öppna landskapet.

– När vi la om till ekologiskt lantbruk i början av 

90-talet blev vi i det närmaste idiotförklarade, säger 

Kristian och ler. I dag låter det annorlunda. Och konsu-

menterna är mycket mer medvetna om vad de äter och hur 

deras val påverkar miljön.

HALLAND – BÄSTA LIVSPLATSEN   13



”FÅR-RELATERAT”
Allt på djuren tas till vara. Gården har 

egen köttförsäljning, charkproduktion, 

servering och tillverkning och försälj-

ning av skinnhantverk och andra ”får-

relaterade” produkter. Och det som 

inte kan användas till annat blir till 

biogas. Allt görs på gården, som i dag 

sysselsätter 18 personer på samman-

lagt 10 heltider. I det egna slakteriet 

tar man också emot runt 2 000 djur 

från andra stora och små gårdar. 

– Men vi säljer bara kött och pro-

dukter från våra egna lamm. Vi vill se 

kunna kunderna i ögonen och lova att 

köttet de äter kommer från djur som 

haft det bra, säger Jeanette.

MINISTER KOM PÅ BESÖK
Flest besökare kommer under helgerna 

i april och maj och under semesterpe-

rioden i juli. Men även nu under hös-

ten har det hänt mycket kring gården: 

Energimässa med ministerbesök och 

SM i fårklippning för att nämna något. 

Öströö fårfarms höstgryta 
(4 personer)

600 g lammgrytbitar

1 gul lök

Smör

5 dl vatten

1 köttbuljongtärning eller egen fond

2 morötter

Ca. 200 g kålrot och palsternacka

2 bääpinnar (eller annan ölkorv)

Saft från ½ citron

1 msk sötstark senap

1,5 dl grädde

Lite persilja

Lite farinsocker

Salt och peppar

Gör så här:

Bryn köttet och löken i smöret.

Häll på vatten och buljong och 

koka i minst en halvtimme.

Skär grönsakerna i bitar och låt 

koka med i 10 minuter.

Lägg i övriga ingredienser och kryd-

dor, och späd med grädden.

Red av med maizena om det behövs.

Servera med kokt potatis, grönsaker 

och en god gelé.

Får ever. Det var kärleken som lockade Jeanette Carlsson till Dagsåstrakten. 
Nu driver hon och maken Kristian Öströö fårfarm. 

Och det är ett gott samarbete i bygden:

– Vi samverkar i en förening och 

har med gemensamma krafter och 

stöd från EU och Region Halland ska-

pat ett nätverk med vandringsstigar. 

Nu kan de som besöker trakten lätt 

komma ut i den underbara naturen, 

säger Jeanette. Och det har i sin tur 

lett till att några nya små företag börjar 

spira, bland annat ett som har erbjudit 

vandringsturer utmed lederna…

LAMMGRYTA ÄR ALLTID GOTT
Att lamm ofta serveras när Kristian, 

Jeanette och dottern Ofelia sätter sig 

till bords är väl närmast en självklar-

het. Men vilka är favoriträtterna?

– Jag tycker kanske att den finaste 

biten på lammet är rostbiffen, säger 

Krister. 

– En lammgryta är alltid gott. Och 

något som jag gillar just nu är att låta 

en köttbit i stekpåse ligga länge i ugnen 

på låg temperatur, säger Jeanette. Det 

blir som pulled pork, fast på lamm…
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hrister Allenmark är erfaren 

ortoped med många år i yrket. 

Han har jobbat på Hallands 

sjukhus sedan 1981. I dag är han hel-

tidsanställd som chefläkare och arbe-

tar tillsammans med tre deltidsan-

ställda chefläkare med att utveckla 

vården så att färre ska drabbas av 

skador. 

Till sin hjälp i patientsäkerhetsar-

betet har chefläkarna också sjukskö-

terskor och administrativ personal 

som fungerar som ett betydelsefullt 

stöd till cheferna i arbetet med att 

förhindra vårdskador.

STÖRRE ÖPPENHET
De arbetar med många olika saker: Att 

de viktiga hygienreglerna följs, check-

listor och tydliga rutiner för olika 

behandlingar, att förebygga fallskador 

och att följa upp det som blir fel – eller 

riskerar att bli fel. Inom vården kallar 

man det ”avvikelser”.

– Vi har ett väl fungerande system 

där medarbetare kan rapportera in när 

något inte fungerar som det ska, berättar 

Christer Allenmark. Det har blivit en 

större öppenhet kring de här frågorna.

– Vi chefläkare läser alla avvikelse-

rapporter och om det är allvarligt gör 

vi fördjupade utredningar. På så vis kan 

vi bygga bort fel och risker i systemet.

ÖVER SNITTET
Det viktiga förebyggande arbetet ut-

vecklas hela tiden, menar Christer 

Allenmark:

– Vi jobbar mer strukturerat än 

tidigare och har bättre förutsättningar 

för det förebyggande arbetet. 

Halland ligger också bra till i natio-

nella jämförelser när det gäller vår-

dens resultat och patientsäkerhetsar-

betet. Det visar sig i bland annat Öpp-

na jämförelser som varje år jämför de 

svenska sjukhusen på en rad punkter.

– Halland ligger till exempel klart 

över riksgenomsnittet när det gäller 

att undvika trycksår, vårdrelaterade 

infektioner, sjukvårdsrelaterad dödlig-

het, strokesjukvård och läkemedelsbe-

handling av benskörhet.

Det finns ett stort engagemang i 

vården för att hela tiden förbättra 

resultaten och göra den säkrare:

– Framför allt handlar det om att 

minska riskerna för att människor 

skadas i vården och utsätts för onödigt 

lidande. Skador förlänger också vård-

tiderna och förbrukar resurser som 

kunde användas bättre, säger Christer 

Allenmark.

”TRYGG HEMGÅNG”
Samarbetet mellan olika vårdgivare 

måste också utvecklas:

– Det är viktigt att patienterna inte 

hamnar mellan stolarna. Vi jobbar för 

ett bättre samarbete mellan närsjuk-

vård, kommunal sjukvård och sjukhu-

set, bland annat med en satsning som 

heter ”Trygg hemgång”.

Hur SÄKER är 
vården, Christer?
Vården kan, med ny teknik och nya kunskaper, 
hjälpa oss hallänningar med allt mer. Men ibland 
blir det trots allt fel. På Hallands sjukhus görs 
stora ansträngningar för att så få patienter som 
möjligt ska drabbas av skador i vården.
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Här är bredbandet 
blixtsnabbt

L Å N G S A M T ?
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Det är inte tätbebyggt – området som Åkulla Fibernät nu förser med 
bredbandsuppkoppling. Lars-Åke Åkesson själv bor invid väg 153 med 
en förnämlig utsikt över Haksjön.

et började för sju år sedan – med ett möte på 

Åkulla Friluftsgård där man diskuterade snabbare 

uppkoppling på landsbygden.

– Jag insåg då att vi måste göra något, säger Lars-Åke 

Åkesson. Tidigare slogs vår telefon ut när vägen saltades 

och när det blåste försvann tv-bilden. Och det tog evigheter 

att göra bankärenden eller bara skicka ett e-postbrev. 

BLIXTSNABB UPPKOPPLING
I dag är det något helt annat. I fiberkabeln är uppkoppling-

en blixtsnabb. Men det ligger mycket arbete bakom. Lars-

Åke Åkesson och några andra eldsjälar bildade föreningen 

Åkulla Fibernät:

– Vi bestämde att vi skulle jobba med alla som hade ett 

telefonnummer som började på 36. Det blev en naturlig 

avgränsning. Sedan har vi gått vidare.

– Det första nätet var nästan 5 mil, berättar Lars-Åke. 

Vi har sedan byggt ut så att det också omfattar Rolfstorps 

stationssamhälle, Grimeton och Gödestad. Nu håller vi på 

med med ytterligare en utbyggnad i Gödestad by.

NÄTET SKAPAR SAMMANHÅLLNING
Totalt har nästan 8 mil kabel grävts ner och hushåll efter 

hushåll har kunnat ansluta sig till bredbandet. Och betydel-

sen av att få snabb uppkoppling även på landsbygden är stor:

– Alla lantbruk är ju företag i dag, och utöver det har vi 

en hel del firmor i området som nu kan jobba mer effek-

tivt, säger Lars-Åke. Jag vet en som på jobbet skickar stora, 

tunga filer. Han tar hellre hem arbetet, för det går mycket 

snabbare. Och fibernätet skapar en väldigt bra sammanhåll-

ning här på landsbygden.

Lars-Åke Åkesson har lagt ner många timmar på arbetet 

med bredbandsutvecklingen. Som pensionär, efter 30 år som 

busschaufför, hade han tid. Och intresset och engagemanget 

Som en spindel i bredbandsnätet i 
Varbergs inland sitter Lars-Åke 
Åkesson. Han har koll på varenda 
meter fiber som grävts ner och som 
nu ger flera hundra fastigheter i den 
gamla, vackra kulturbygden tillgång 
till bredbandsuppkoppling av allra 
modernaste slag.

har blivit allt större ju mer han lärt sig. Det har handlat om 

att entusiasmera folket i bygderna, söka olika sorters bidrag, 

planera och samverka med andra aktörer. 

SÄKRARE EL
– I bland har vi kunnat samordna grävandet med till ex-

empel Varbergsortens elkraft. Vi har lagt ner fiberkabel och 

de har kunnat få ner sina luftledningar i backen. Det har 

sparat mycket arbete, berättar Lars-Åke. Och många gånger 

är det vi som börjat planera och de som har hakat på. Så 

fiberutbyggnaden har också fört med sig att fler hushåll har 

fått säkrare elleveranser.

– Den som en gång prövat på en snabb uppkoppling vill 

aldrig gå tillbaka, menar Lars-Åke. Det som tidigare tog 

timmar går nu på ett ögonblick. Och bara fantasin sätter 

gränser för vad bredbandet kan användas till. 

Den senaste etappen som föreningen Åkulla Fibernät fär-

digställt genomfördes med ekonomiska bidrag från staten 

och via Region Halland och Post- och Telestyrelsen.

nästa sida:

Bredband är lika viktigt som vägar och järnvägar

Varenda meter av de åtta milen nedgrävd fiberkabel är kartlagd med 
hjälp av GPS-positionering. Lars-Åke Åkesson har koll på bredbandet och 
vet exakt vilka ledningar som går till vilka fastigheter.
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den nya tillväxtstrategin för Halland lyfts bredbandsut-

byggnaden fram som en viktig faktor för att det ska vara 

attraktivt att bo och verka här.

Bredbandet byggs nu ut runt om i Halland, och det är 

många olika aktörer som är engagerade i arbetet för att vi 

hallänningar ska få snabb internetuppkoppling: Region Hal-

land, länsstyrelsen, kommunerna, näringslivet, byalag och 

olika föreningar, för att nämna några.

I Halland var täckningsgraden (andelen hushåll och före-

Bredband är lika viktigt 
som vägar och järnvägar

tag som har tillgång till bredband på 100 Mbit/s eller mer) i 

slutet av förra året 32 procent för hushållen och 26 procent 

för arbetsställen. Motsvarande siffra för hela Sverige var 54 

procent för hushållen och 46 procent för arbetsställen.

– Att det nu byggs en infrastruktur för snabba uppkopp-

lingar är lika viktigt som när generationerna före oss byggde 

vägar och järnvägar, säger Jeanette Larsson, chef på Region 

Hallands infrastrukturavdelning. Vi på Region Halland 

arbetar just nu med en halländsk bredbandsstrategi för att 

samla alla olika krafter kring utbyggnaden av bredband i 

regionen. Den väntas vara klar innan årsskiftet.

HÄR KAN DU FÅ SVAR
Den 3 september öppnande länsstyrelsen möjligheten att 

söka projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden. 

Om du har frågor om ansökningar till bredbandsstödet kan du 

vända dig till länsstyrelsen. För övriga frågor kring bredbands-

utbyggnaden i ditt område kan du vända dig till din kommun.

Det nationella målet är att Sverige ska 
ha bredband i världsklass, att alla ska 
kunna använda nya elektroniska tjäns-
ter och att 90 procent av alla hushåll i 
Sverige år 2020 ska ha snabb upp-
koppling (Minst 100 Mbit/sekund). 

Jeanette Larsson, chef på Region 
Hallands infrastrukturavdelning
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Dennis hjälper till med 
vardagspusslet
Som legitimerad psykolog på Psykosociala mottagningen 
i Hyltebruk möter Dennis Ahlström människor som mår 
dåligt. Till mottagningen kan vem som helst söka, med 
eller utan remiss, och anledningarna varierar. 

– I de flesta fall handlar det om människor som är 
sönderstressade av vardagens alla krav. Man ska prestera 
på jobbet, det ska skina hemma, partnern ska vara lycklig 
och barnen välartade, säger Dennis.

Många av de som besöker mottagningen behöver stöd 
i att hitta en bra balans i det man brukar kalla ”livspuss-
let”, för att undvika de negativa effekterna av oro, stress 
och nedstämdhet. 

– Man kan tycka att det är så elementära frågeställ-
ningar, men dygnet har bara tjugofyra timmar och det går 
inte att göra allt. Det gäller att hitta sin balans i vardagen 
för att må bra, menar Dennis Ahlström. 

Lid inte i onödan. Sök hjälp!
– I Sverige räknar man med att en miljon människor i 
olika åldrar är direkt eller indirekt drabbade av störningar 
i blås- och tarmfunktionerna, säger Ann-Sofie Andersson. 
Ann-Sofie är urokonsulent på Hjälpmedelscentrum i Var-
berg och delar sina dagar mellan att utbilda vårdpersonal 
i frågor som rör urin- och tarmproblem och att ge råd om 
lämpliga produkter för enskilda patienter. 

Tyvärr betraktas urinbesvär och förstoppning som så 
”skämmigt” att många väljer att inte berätta om det för 
doktorn eller sköterskan. Även inom vården saknas ibland 
kunskap om vilka hjälpmedel och produkter som finns. 

– Det finns så mycket vi kan göra för att förbättra livs-
kvaliteten för dem som är drabbade, menar Ann-Sofie.

– Så gå inte och lid i onödan, utan sök hjälp!

Med 8 000 medarbetare är Region Halland 
den näst största arbetsgivaren i Halland. 
Inom organisationen ryms hela 370 
olika yrken. Här får du möta två av våra 
anställda.

Besök 
på jobbet
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MORD PÅ LASARETT
i ny deckare
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apper och penna har varit Anne-Maries följeslagare 

genom livet. Hon har alltid skrivit – och läst massor. 

Den stora drömmen har länge varit att ge ut en egen 

bok. En dröm som nu har blivit verklighet.

Hennes bok ”Döden kvittar det lika” är en spännings- och 

relationsroman. Den utspelar sig mycket på och runt Hal-

lands sjukhus i Halmstad och många av huvudpersonerna 

jobbar på sjukhuset.

– Man brukar ju säga ”gräv där du står” och för min del 

var det naturligt att skriva om den miljö jag känner bäst, 

säger Anne-Marie Schjetlein.

EN LITEN FLICKA I CENTRUM
Anne-Marie har jobbat inom vården sedan 80-talet och på 

Hallands sjukhus i Halmstad sedan 2001. Efter många år 

som operationssjuksköterska arbetar hon i dag med utbild-

ning och teamträning. 

Hon har från andra på sjukhuset fått frågan om de kom-

mer att känna igen sig i boken.

– Det kan hända att alla känner igen sig, eller ingen, säger 

hon. Men det är klart att mina karaktärer lånar drag från 

många av de människor jag mött genom åren.

En liten flicka är central i historien. Och speciell för 

författaren.

– Det var som om hon tog mig i handen och sa ”Kom så ska 

jag visa dig mitt liv”. Det var som att titta på en film och jag 

skrev vad jag ”såg”. Avsnitten om henne bara flödade ur mig. 

MÄSTAREN ÄR NÖJD
– Man kan inte nog betona betydelsen av att stärka den 

halländska mordfronten, säger Björn Hellberg, mordhisto-

riernas halländske mästare, med eftertryck. Anne-Maries 

debutbok är ett välkommet och trevligt tillskott!

I höst ger Björn ut sin femte deckare i Loviken-serien, 

men för hallänningarna är de tjugoen böckerna om Sten 

Wall i Staden antagligen mer kända. 

– När jag skrev första boken med Sten Wall för trettiofyra 

år sen, så valde jag att låta historien utspela sig i en fiktiv 

miljö, Staden, som fick låna många drag av en autentisk 

miljö jag kände väl, det vill säga Laholm.

Någon kritik från laholmarna för detta har han aldrig 

fått. Snarare protesterar de när han mellan varven väljer att 

skriva om Loviken i stället. 

– De tycker att jag borde ge ut en bok med Sten Wall varje 

år, säger Björn. 

VATTEN ÄR VÄLDIGT ANVÄNDBART
Björn är heller inte är den enda utöver Anne-Marie som 

låter deckargåtorna utspela sig i halländska miljöer. Ingrid 

Kampås har valt den lilla byn Sundsbyn utanför Varberg 

som skådeplats för sina deckare, medan Christoffer Carls-

son placerade en mörk historia i sin barndomsstad Halm-

stad, för att nämna några.

Den halländska kusten är för övrigt en ypperligt ruskig 

plats för mord och deckargåtor, menar Björn Hellberg. 

– De många och långa sanddynerna, där skulle nästan 

vad som helst kunna hända. För att inte tala om havet, vatt-

net. Vatten är väldigt användbart för en deckarförfattare. 

FLER MORD PÅ GÅNG
Anne-Marie Schjetleins debutbok har nyss kommit ut, men 

redan nu skriver hon på en fortsättning där vi får fortsätta 

följa några av huvudpersonerna. Och idéer om vad som 

händer i en tredje bok finns det också.

– Min dröm är att kunna dela min tid mellan författandet 

och mitt jobb i Region Halland.

Brottsplats. I de långa kulvertarna under Hallands sjukhus i Halmstad 
händer en del ruskigheter i Anne-Marie Schjetleins bok ”Döden kvittar 
det lika”.

Mäster Hellberg. Hallands meste deckarförfattare.

Det händer ruskiga saker i kulver-
tarna under sjukhuset i Halmstad. 
Och mellan flera av medarbetarna 
på klinikerna djupnar relationerna 
– och intrigerna. Åtminstone i         
Anne-Marie Schjetleins debutbok.

Foto: PeO
 Svensson
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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.

 

   Bra att veta! 
 Du kan alltid söka akut vård hos alla 

 vårdgivare i landet.
 
 Du kan alltid söka vård hos alla vårdcentraler  

 i landet, även privata som är offentligt 

 finansierade.  
 
 Du kan alltid söka specialistvård i Halland  

 och i de län som gränsar till Halland. När 

 du söker vård hos en privat specialist utanför  

 Halland behöver du dock en särskild betalnings-

 förbindelse. Kontakta Förmedlingscentralen  

 på tfn 035-13 48 87 så får du hjälp. 
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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

 

Mer information
På www.1177.se/Halland hittar du kon-
taktuppgifter och öppettider till alla vård- 
centraler och mottagningar. Där kan du 
också läsa mer om regler och rättigheter. 

u får du en starkare ställning som patient. En ny 

patientlag börjar gälla från årsskiftet och den ger 

en ökad valfrihet när det gäller vården. Den stäl-

ler också större krav på vårdens medarbetare att ge dig god 

information.

Som hallänning har du sedan länge haft en stor valfrihet 

när det gäller var du kan söka din vård. Halland var först med 

vårdvalet i närsjukvården och de halländska bestämmelserna 

kring att söka vård utanför länet har varit generösa.

Nu blir valfriheten lag och lika i hela landet. Här är några 

huvudpunkter i den nya lagen:

• Du är fri att söka vård var du vill i Sverige, på samma villkor 

som invånarna i landstinget/regionen där du söker vård. 

•  Den utökade valfriheten gäller så kallad öppen vård, det 

vill säga vård som inte kräver inläggning på sjukhus.

•  När du söker vård utanför Halland får du dock själv stå 

för resor och andra kostnader.

•  Du kan söka vård hos alla vårdgivare som bekostas av 

skattepengar, det vill säga även privata vårdgivare som har 

avtal med landstinget/regionen.

•  Du kan ”lista dig” på en vårdcentral – även utanför Halland.

Den nya lagen ställer ökade krav på information till dig som 

patient. Det handlar om information som behövs för att du 

och dina närstående ska kunna vara mer delaktiga och kunna 

var med och besluta om vården. 

Bland annat ska vården informera om:

•  Olika metoder för undersökning, vård och behandling. 

Vilka alternativ finns?

•  När vården kan ges och vad den innebär för dig.

•  Vilka risker som finns för komplikationer och biverk-

ningar.

•  Vilka möjligheter finns att välja annan vårdgivare?

•  Möjlighet att få en ny medicinsk bedömning när sjuk-

domen är svår eller livshotande.

•  Vilka hjälpmedel som finns för en funktionsnedsättning.

Ny Patientlag i vår:

Valfriheten ska 
gälla i hela landet
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Samhällsinformation från Region Halland till alla hushåll i Halland

Vi lottar ut tre exemplar av boken Strövtåg i   
Halland bland dem som har alla rätt i tävlingen.
Skicka in ditt svar till: 
bastalivsplatsen@regionhalland.se eller 

Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. 
Glöm inte att skicka med ditt namn och din adress! 
Vi vill ha ditt tävlingsbidrag senast den 1 december. 

Para ihop kommunvapnen med 
rätt halländsk kommun!

Teckning: Lena B
jörnberg

Känner du igen vapensköldarna?

ViV
Ha
SkS i
bas

Regi
GGlöm i

r
Halmstad 

Laholm

Falkenberg

Varberg

Hylte

Kungsbacka

Kommun Vapen


