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ROCKABILLY
– MER ÄN MUSIK

Semestern
 behöver inte kosta skjortan

 Så fixar du  
 en spirande 
uteplats

MÖT VÅRA 
ENTREPRENÖRER

NYTT I

 HYRESGÄSTER GICK PÅ

CIRKUS
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INNEHÅLL

DAGS FÖR ÅRETS andra nummer av hallå! 
med en inledande premiärtext av mig 
– HFAB-kommunikatör och redaktör som 
i sällskap med Magnus Weberg har nöjet att 
arbeta fram, vad vi hoppas, en trevlig hyres-
gästtidning för dig som boende om ditt 
boende.

 Att bo i en av Sveriges härligaste städer 
– Halmstad – är en ynnest att njuta lite 
extra av under dessa månader på året.  
Det vill vi på HFAB ta fasta på dels genom 
att i tidningen slå ett slag för att tillbringa 
semestern, kanske lite mer sparsamt, på 
hemmaplan, dels genom att för andra året  
i rad erbjuda ungdomar som bor hos oss 
skojig och meningsfull sysselsättning under 
sommarlovets sista vecka.

 I sommarupplagan av magasinet tar vi 
också ett grepp om den kinesiska företeel-
sen Feng shui … Men för min del får inred-
ningsfilosofi just nu stå lite åt sidan till 
förmån för sol och salta bad, grillning och 
cykelturer genom ljumma kvällar. Sedan, 
när sista tomaten är plockad från plantan 
på balkongen, blir det återigen tid att  
utveckla hemmets lugna vrå. Själv bor jag 
visserligen ”bara” i en etta, men för mig 
(och kanske också för dig?) är min hyres-
rätt min borg.

LINA KEILO
KOMMUNIKATÖR, HFAB

BESÖKSADRESS: Fredrik Ströms gata 6 
ADRESS: Box 147, 301 04 Halmstad TELEFON: 035-13 83 00 
MEJL: info@hfab.se INTERNET: hfab.se Vill du fortsätta att få ditt 
eget exemplar av hallå! fast du inte är hyresgäst hos HFAB? Maila 
halla@hfab.se

saker du inte bör 
missa i nya hallå!2 

Fråga trädgårdsförvaltaren 
Nu publiceras era frågor om 
odling och svaren från HFAB:s 
trädgårdsförvaltare här
i tidningen. Sidan 10.

14
Möt miljövärdarna
Vi fortsätter att satsa på
fina, välkomnande ute-
miljöer. Vallås och  
Andersberg har därför 
fått sina egna miljövärdar, 
möt dem på sidan 11.

Härligt hem(ma)!

Tipsa hallå!
Har du en granne med en intressant 
berättelse och som skulle passa på 

omslaget av tidningen?

Tipsa oss! Skicka e-post till  
magnus.weberg@hfab.se eller 

lina.keilo@hfab.se.

Ringa kan du göra 
till 035-13 83 81.

Tidningen trycks i en upplaga om 10 500 exemplar på miljögodkänt papper av Printografen.
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VI PÅ HFAB | BOINFLYTANDE

”Demokrati är A och O”
Folklig, framsynt – och fotbollsfantast! David Ling är 
mångårig folkbildare och anställd som projektledare  
när det gäller de boendes inflytande inom HFAB. Han är 
född i England och kärleksinvandrade till Sverige för 
39 år sedan. Hjärtat klappar fortfarande starkt för 
humanitära frågor men också för favoritlaget 
West Ham United. 
TEXT: KENT JOHANSSON FOTO: FREDRIK MIJH

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Variationen, att jag får träffa så många 

hyresgäster med olika bakgrund och olika förut-
sättningar. Våra ”bollplanksmöten” runt om i 
bostadsområdena leder till upplyftande diskussio-
ner som i sin tur leder till förbättringar för de 
boende. Vi lyssnar på våra hyresgästers synpunk-
ter och försöker förverkliga realistiska önskemål. 
För mig handlar det om demokrati i högsta 
grad, när det gäller samverkan och bostads- 
sociala frågor. Demokrati är a och o för ett 
fungerande samhälle.

 
Vad har du för bakgrund?

– Född och uppvuxen i London, efter 
studier på universitet i Kent flyttade jag till 
Sverige och Laholm 1976. Jag lärde mig det 
svenska språket, körde sopbil i tio år och under-
visade i engelska på ABF. Hade även ett jobb som 
kopist på fotoavdelningen på Laholms Tidning. 
Jag jobbade i 20 år inom ABF:s folkbildningsverk-
samhet och var bland annat engagerad i ett 
Sida-biståndsprojekt i forna Jugoslavien. Målet 
var att bygga upp utbildningssystemet och skapa 
möjligheter för vuxna att skaffa nya kunskaper. Vi 
höll på i tio år och det var en fantastisk period i 
mitt liv. 2008 blev jag anställd hos HFAB där jag 
bland annat arbetat med EU-projektet ”HFAB-
byrån”, ett projekt för att få långtidsarbetslösa 
tillbaka till arbetsmarknaden, sommarjobb åt 
ungdomar och en rad andra projekt. 
Sysselsättning är grunden för en trygg och  
förhoppningsfull tillvaro.

 
Vad gör du när du inte jobbar?

– Njuter av livet. Vi har tre döttrar med 
familjer (och två katter), så det är fullt upp. 
Fotbollen ligger mig varmt om hjärtat. West Ham 
United är laget som jag följer i vått och torrt. Jag 
var tio år allra första gången jag fick uppleva en 
hemmamatch på Upton Park. Stämningen var 
fantastisk och för mig är West Ham number one.

18

05 Många aktiviteter  
på Fyllinges vårkalas

06 Flexibel entreprenör
med brett register

07 Karnevalsyra och mycket folk  
på Andersbergsfestivalen

11 Möt en konstnär 
på hemmaplan

12 Cirkus en glädje för 
stora och små

16 Rockabilly en livsstil även 
för dagens ungdom

20 Solrosparken på Vallås 
– en höjdare för området

21 Feng shui – en stil 
som inspirerar

24 Juristen – anrikt kvarter 
i förvandling

26 Kryssa lugnt

DAVID LING, 62 ÅR
PROJEKTLEDARE, 

BOINFLYTANDEAVDELNINGEN
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Tomater i långa banor …
INTRESSET FÖR TOMATODLING är stort bland 
HFAB:s hyresgäster – och nu prunkar det 
på uteplatser och balkonger. För tredje 
året i följd har det delats ut 4 000 tomat-
plantor till de som vill odla själva.

Ritva Excell på Damastgången, 
Frennarp, var en av dem som var och 
hämtade en tomatplanta i samband med 
bostadsområdets miljödag i förra 
månaden.

– Jag älskar att odla egna grönsaker 

hemma på uteplatsen och valde busk-
tomater, som brukar bli jättegoda. Det är 
roligt att följa växtprocessen, från planta 
till färdiga tomater, tycker Ritva, som  
uppskattar HFAB:s utdelning av plantor  
för eget bruk.

– I år delade vi ut tre olika sorters 
tomatplantor, cocktail, busktomat och en 
ampelvariant, och det var en strykande 
åtgång, berättar Mika Dahlin, en av 
HFAB:s husvärdar.

PLANTOR SOM GER TOMATER. Mika Dahlin, husvärd, delade ut en tomatplanta till Ritva Excell,  
hyresgäst på Frennarp.

TEAMET BAKOM

sommarjobbarna

299
SÅ MÅNGA lägenhetsrenoveringar 
har genomförts på Södra Vårhem; 
Hyltegatan, Arkitektgatan, 
Vindilsvägen samt Fågelvägen 
(ojämna nummer 1-19).

HFAB HAR SLUTFÖRT ett omfattande 
förnyelseprojekt i delar av Rotorp, 
som förutom stambyte och bad-
rumsrenoveringar innebär byte av 
el och ventilation samt installation 
av säkerhetsdörrar. Vidare har fas-
tigheterna försetts med nya tak, 
fasader har lagats och målats om 
och man har sepa rerat dag- och 
spillvattenledningar.

– Det aktuella området har också 
fått ny utomhusbelysning och trapp - 
husen har renoverats, berättar 
Sofie Gustafsson, fastighets-
ingenjör på 
HFAB.

HÄR ÄR TEAMET (bilden till höger) som 
fungerar som projektledare och arbets-
ledare för 150 sommarjobbstjänster i 
HFAB:s regi. Det är femte året i följd som 
ungdomar mellan 16 och 19 år ges 
chansen att arbeta och tjäna pengar 
under treveckorsperioder.

Projektledningen för sommarjobb s-
tjänsterna består av Niklas Sandberg, 
huvudarbetsledare som fördelar och 
 besiktigar uppdragen, David Ling, pro-
jektledare, Sussie Ihrén, projektassistent 
som sköter administration och beställ-
ningar, samt arbetsledarna Robert 
Hermansson, Nathalie Winde, Nadja 
Persson, Birgitta Helsing, Christoffer 

Johansson, Nils Carlsson, Sophie Elb, 
Elias Götborg och Roland Ljung. Saknas 
på bilden gör ungdomsarbetsledarna 
Dardan Gashi och Alban Callaki.
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SAMLAT GÄNG. Årets arbetsledare och 
projektledare för HFAB:s sommarjobbare 

samlade vid ett upptaktsmöte.
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HUNDRATALS HYRESGÄSTER firade vårens 
ankomst när HFAB arrangerade en 
välkryddad aktivitetsdag i Fyllinge.

Vårkalaset blev en fullträff i alla av-
seenden med bland annat straffläggning i 
handboll, smakprovning av världens mat, 
lek i hoppborg, tipspromenad, träningsin-
struktioner, trolleri, ansiktsmålning, skatt- 
jakt, trädgårdstips, konstnärskap och  
ponnyridning.

Under ledning av konstnären Tony Torro 
fick de barn som ville medverka i skapan - 

det av ett stort konstverk som senare 
kommer att placeras i området för allmän 
beskådning.

ELLA CAKAJ (BILDEN), sex år och för dagen 
ansiktsmålad till ett lejon, blev lycklig när 
hon fick rida en runda på Gotlandsrusset 
Josie, inlånad från närliggande Stads-
bondgården.

Ellas mamma Tette och ledsagaren 
Hanna Fajersson följde med under ridturen 
mellan husen i bostadsområdet.

– Tidigare år har vi besökt Andersbergs- 
festivalen som också är kul. Det känns fint 
att vi nu fått ett eget litet kalas i Fyllinge, 
tycker Tette Cakaj.

VÅRKALASET LOCKADE många intresserade 
hyresgäster, som gärna tog del av förmid-
dagens stora utbud av aktiviteter och god-
saker i form av maträtter tillredda efter 
hyresgästernas egna recept.

HFAB har för övrigt 241 lägenheter i 
bostadsområdet Fyllinge.

Vårkalas i Fyllinge roade många

ROLIG RIDTUR. Sexåriga Ella fick en ridtur
med russet Jossie på Fyllinge. Hennes mamma, 

Tette Cakaj och ledsagaren Hanna Fajersson
är också med på bilden.
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HALLÅ DÄR…
… Ulf Kalin, platschef på BAB Bygg, entreprenör 
hos HFAB. Vilka slags uppdrag utför ni åt HFAB?

– Det varierar, mestadels handlar det om renove-
ringar, där vi river ut gammal inredning och an-
passar lokaler efter behov, om det till exempel ska 
in en ny hyresgäst. Det kan även handla om att 
åtgärda vattenskador eller tillval i lägenheter.

Hur många anställda har BAB Bygg?
– Företaget har sitt huvudkontor i Åstorp och 

mer än 100 anställda. Här i Halmstad är vi ungefär 
20 medarbetare som utför olika projekt och bygg-
service åt HFAB. De flesta vid Halmstadavdelningen 
bor här i staden. Under det första året hos HFAB 
har vi utfört cirka 900 projekt.

Var?
– Vi anlitas mest i bostadsområdena Linehed, 

Klackerup och Maraton, men även i ytterområdena. 
Ett omfattande jobb var att riva ut väggar och golv 
och viss inredning i de vattenskadade lägenheterna 
på Klockarevägen i Getinge, där ett annat bolag 
svarade för själva återställandet. Vi har bland annat 
också byggt om en stor lokal på Jaktfalksvägen och 
gjort ombyggnationer av fläktrum.

Vad ska du göra i sommar?
– Jag var på semester i Florida i våras så jag har 

inte så många veckors ledighet kvar, men en del tid 
kommer att tillbringas tillsammans med familjen 
vid vår sommarstuga mellan Skövde och Mariestad. 
Det blir också en del snickeri för eget behov.

FEM STIPENDIATER. HFAB delade genom styrelsens ordförande, Henrik Andersson, ut ung-
domsstipendium till goda förebilder på Andersberg. Årets pristagare var Stefan Radovanic, 
Andersbergs IK, Marko Petrovic, danssport, Adam Delilovic, Unga Kris, samt Ibrahim 
Karkokli och Xhafer Berisha, Handbollsandan.
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Festivalglädje
PÅ ANDERSBERG

HELENA KIHLBERG-BYSTEDT, 
populär idrottslärare på Anders-
bergsskolan sedan 1988, fick äran att 
inviga årets festival och hon hyllade 
bostadsområdet, dess invånare och 
föreningsliv.

– Här finns en spontanitet och 
öppenhet mellan människor, som 
accepterar och respekterar varandra. 
Jag känner en glädje varje dag jag 
kommer till jobbet och har förmånen 
att på nära håll se hur idrotten och kulturen 
bygger broar mellan olika nationaliteter och 
folkslag, förklarade hon.

Andersbergsfestivalen rivstartade i solsken 
och redan vid lunchtid fick den afghanska 
sångduon Hojat och Vahdat Rahimi folk att 
äntra dansgolvet framför scenen.

– Publikrekord, konstaterade en nöjd 
festivalgeneral, Helene Blomberg, till 
vardags affärsområdeschef Bostad, 
HFAB.

PROGRAMUTBUDET VAR av högsta klass 
med aktiviteter för varierande åldrar 
och toppartister som JTR, Syster Sol och 
Andra Generationen, som traditions-
enligt avslutade Andersbergs festivalen 
med sin medryckande balkanmusik.

JTR är pojkbandet som blev rikskänt i 
vintras när man gick till final i Melodifestivalen 
med låten Building it up och Syster Sol (Isabel 
Sandblom) beskrivs som Sveriges reggaedrott-
ning. Bland övriga artister kan nämnas lokala 
Aqua Band, nämnda Rahimis och Oa Larsson, 
Edward C Johansson & The Hayriders. ]

KONSERT I KYRKAN. I en lugnare miljö, närmare 
bestämt i Svenska kyrkans lokal på Andersberg, 
framförde Amanda Aasa en konsert. Hon har 
tidigare medverkat i Idol i TV4.

STJÄRNKRAFT. Syster Sol lyste upp scenen 
och fick festivalområdet att koka med sin  

varma stämma.

SPONTANDANS. Fötterna kunde inte stå still när afghanska bröderna Rahimi drog igång sin spelning.

Åttonde upplagan av Andersbergsfestivalen blev ännu en  
mångkulturell höjdare med tusentals entusiastiska besökare på 

grönytorna mellan hyreshusen. Alla aktiviteter och de namnstarka  
artisterna bidrog till att höja stämningen. Andersbergsfestivalen med 

HFAB som en av huvudarrangörerna är en uppvisning i glädje och 
internationellt samförstånd där alla som vill får vara med.

TEXT: KENT JOHANSSON FOTO: PATRIK LEONARDSSON

Helena Kihlberg-
Bystedt.
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DE SENASTE ÅRENS stora intresse för att odla 
sina egna kryddväxter, tomater och annat 
ätbart håller i sig.

– Många gläds över att få nytta av det de 
odlar, men man ser också mer och mer att 
nyttan kombineras med nöje, att jordgubbs- 
plantan får samsas med sommarblommor. Det 
blir ofta väldigt vackert, säger Anna.

Hon tipsar om att till exempel odla chili och 
slingerkrasse tillsammans med hornvioler eller 
nemesia, som blommar länge. Eller att 

kombinera tomater, tagetes och prydnadskål, 
som är väldigt snygga att titta på.

Kryddväxter är annars ett säkert kort.
– De är väldigt tacksamma att odla. De mår 

bra av att man är där och klipper och fungerar 
bra tillsammans med torktåliga sommarblom-
mor som pelargonier eller afrikas blå lilja.

ETT SÄTT ATT FÅ TILL en helhet på sin balkong 
eller uteplats är att ha ett tema och välja växter 
och färger utifrån det.

– Det kan vara exotiskt tema eller roman-
tiskt, medelhavsträdgård eller skog. Genom att 
förstärka temat med möbler och kuddar så får 
man ett rum som hänger ihop.

För att skapa en egen oas på en begränsad yta 
som en balkong kan man låta grönskan ta plats 
i olika nivåer – från golv till tak.

– Tänk höjd, det har kommit massor med 
nya fina amplar i olika material. Utnyttja 
balkongräcket eller använd en blomstertrappa, 
tipsar Anna.

HON TYCKER ATT man ska välja sina utemöbler 
med omsorg. Steg ett är att tänka efter vad man 
faktiskt vill ha sin uteplats till.

– Vill du kunna sitta ute och äta, så välj ett 
möblemang som passar för det. Vill du att 
balkongen ska vara en plats för avslappning där 
du kan ligga och läsa böcker, så satsa istället på 
en skön liggfåtölj.

Återanvändning är en trend som bara växer 
sig starkare.

– Det är inte längre självklart att man ska ha 
ett bord och fyra identiska stolar. Gamla udda 
stolar kan målas i samma färg eller få likadana 
dynor för en enhetlig känsla, tipsar Anna.

Att använda det man har, renovera det och 
kanske hitta ett nytt användningsområde är 
väldigt inne.

– Det hänger ihop med det ökade ekologiska 
tänket i hela samhället, från det stora intresset 
för att laga mat och odla sina egna råvaror till 
vilka saker vi omger oss med, säger Anna. ]

TILL NYA NIVÅER. Med hjälp av amplar, krukor i olika storlekar, blomlådor och kanske en blomstertrappa kan du 
utnyttja din balkong till max och skapa ett grönskande rum.

Hur får jag till en mysig och 
grönskande uteplats?

Anna Baeck, trädgårdsförvaltare 
på HFAB, delar med sig av sina 
bästa tips och berättar om  
sommarens trädgårdstrender.

TEXT: MONICA FORSBERG
FOTO: FREDRIK MIJH

ANNA BAECK
ÅLDER: 39 år

FAMILJ: Man och två barn, 5 och 3 år

YRKE: Trädgårdsförvaltare

BOR: På landet mellan Falkenberg och Varberg

FAVORITVÄXT: ”Jag är trädnörd och fasci-
neras av hur de förändras under året. Favoriten 
är ett vindpinat päronträd på strandängen 
hemma”

UTBILDNING: Landskapsingenjör

INSPIRERAS AV: Årstiderna, naturen och resor

Ett tema ramar in (ute)rummet
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Miljövärdarna 
skapar sköna 
utemiljöer
HFAB STORSATSAR på gröna, sköna ute-
miljöer i bostadsområdena. I vår har Vallås 
och Andersberg därför fått sina första 
egna miljövärdar. 

– Vi har ansvar för att den yttre miljön 
ska vara fin och välkomnande, berättar 
Emelie Måttgård, som är en av två miljö-
värdar på Vallås.

I miljövärdarnas jobb ingår allt från att 
rensa ogräs, klippa gräs och plocka skräp 
till att plantera nya buskar, träd och 
 perenner. 

– Ingen dag är den andra lik och det är 
det som är så kul, plus att vi får jobba 
utomhus, det trivs jag med, säger Emelie.

Miljövärdarna har ett helhetsansvar för 
den yttre miljön i sina områden och håller 
bland annat koll på att allt är helt och fint 
på lekplatserna, att stationerna med 
hundbajspåsar är påfyllda eller om kärlen 
på någon miljöstation behöver tömmas.

Emelie och hennes kollegor har fått 
 mycket positiv respons från hyresgästerna 
och en hel del önskemål och förslag på 
hur gårdarna kan bli trevliga mötesplatser.

– Vi har till exempel planterat smultron 
på en innergård tillsammans med barnen 
som bor där, det tyckte de var jätteroligt, 
berättar Emelie.

VÄLKOMMEN HIT! HFAB:s miljövärdar ser till att den 
yttre miljön i bostadsområdena känns trevlig och väl-
komnande. Emelie Måttgård och Daniel Markow 
jobbar på Vallås, Linn Markow och Henrik Bengtsson 
på Andersberg.

TRÄDGÅRDSTRENDER 20155

Jag  var med vid invigningen av 
Välkomstparken och blev förtjust  
i bland annat blodpilörten. Jag un-
drar var jag kan få tag på den och 
om den är väldigt snabbväxande?

– Blodpilörten är verkligen en fin 
och trevlig perenn som är ganska 
snabbväxande. Den är inte så vanlig i 
bassortimentet i plantskolan, men de 
flesta plantskolor brukar kunna 
beställa hem växter, om det är något 
man saknar i sortimentet.
 
Vilka tomater passar bäst 
att odla på balkong?

– I takt med att intresset för odling 
på balkonger har ökat, så har även 
sortimentet av lämpliga växter ökat. 
Tomater är inget undantag, det finns 
idag en mängd sorter. Välj en sort som 
inte behöver tjuvas*, gärna en kom-
pakt busktomat eller körsbärstomat. 
Det finns även fina ampeltomater.
  
Vad är det för vårlök i 
Välkomstparken?

– De blå små blommorna som lyste 
upp hela Välkomstparken tidigare i 
vår var Stor vårstjärna – Chionodoxa 
luciliae.

Vilken klängväxt är lämplig att odla 
i kruka på balkongen?

– Det finns många fina slingrande 
klängväxter för balkongen. Vill man 
ha en flerårig växt kan man satsa på 
småblommig klematis eller dagg-
kaprifol. Om man föredrar ettåriga 
växter kan man odla luktärtor, sling-
erkrasse eller varför inte bönor eller 
sockerärtor?
  
Hur planterar jag bäst  
i min balkonglåda?

– Det första man ska tänka på är 
att välja rätt växter efter läge. Är det 
full sol så välj växter som trivs med 
det, är det blåsigt så välj vindtåliga 
växter. Kombinera hängande växter 
med växter med lite höjd och plan-
tera lägre växter som fyller mellan 
dem. I en balkonglåda på en meter 
går det åt cirka fem lite större plantor.  
Idag finns det fiffiga balkonglågor 
med vattenmagasin som gör att man 
inte behöver vattna lika ofta. Och 
naturligtvis ska man se till att an-
vända en bra jord med långtids-
verkande näring.

Anna svarar på 

HYRESGÄSTERNAS FRÅGOR
OM VÄXTER OCH ODLING

• KOMBINERA NYTTA MED NÖJE.  
Något ätbart och något vackert

• UTNYTTJA HELA HÖJDEN. Låt ute-
platsen grönska från golv till tak

• SATSA PÅ METALLER. Framför allt 
koppar och guld

• VÄLJ ETT TEMA för din  
uteplats och ”go all in”

• ÅTERANVÄND!  
Ta tillvara på 
gamla saker och  
ge dem nytt liv

* Att tjuva tomater innebär att man nyper bort   
   sidoskott i delningen mellan blad och stam.
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hallå! INFORMERAR

När du  
rastar jycken

”HEJ KOMPIS! Det är trevligare att 
rastas på annan plats!” En liten 
uppmaning till våra fyrfota vänner 
har placerats ut lite här och var i 
bostadsområdena, med förhopp-
ning att utemiljön för stora och 
små ska bli mer trivsam när husdjur 
rastas på lämpliga platser.

Konst vid Jordmånen
GÅRDEN I KVARTERET Jordmånen på 
Nissastrand pryds numera av konst-
installationen Stadsharar (bilden), 
signerad konstnärinnan Noah 
Ljungberg från Halmstad. Sju silver-
färgade harar kan beskådas i en 
större formation i en slänt intill lek-
platsen. Noah är kanske mest känd 
för neonskylten Förlåt, som syns vid 
kustvägen strax norr om Flygstaden.

FÄRGEN PÅ SOPPÅSEN är avgörande när 
Vallåsborna nästa år blir först med att 
sortera mat från övriga sopor, och på så 
sätt bidra till en bättre miljö.

– Alla hushåll i Halmstad ska så små-
ningom sortera ut sitt matavfall och 
lägga det i gröna påsar, berättar Åsa 
Montan på Halmstads Energi och Miljö.

Påsarna slängs i den vanliga sop-
tunnan tillsammans med övriga 
hushållssopor och körs till Kristinehed, 
precis som idag. Där sorteras sedan av-
fallet med hjälp av optiska kameror, som 
känner igen de gröna påsarna, och mat-
avfallet kan återvinnas till biogas och 
biogödsel. På så sätt blir det en del av 
kretsloppet och näringen förs tillbaka till 
jorden.

– Därför är det jätteviktigt att rätt 
saker hamnar i de gröna påsarna, säger 
Åsa Montan. Allt som blir kvar på skär-
brädan när man lagar maten och allt 
som är kvar på tallriken efter man har 
ätit, plus mat som blivit gammal eller 
dålig ska läggas i de gröna påsarna.

VINN BILJETTER: FAMILJEFÖRESTÄLLNING PÅ LAXÖN

Tävla om biljetter till någon av 
familjeföreställningarna om Klas 
Klättermus på scenen på Laxön i 
Halmstad i sommar. HFAB drar  
50 vinnare, som får vardera två bil-
jetter, till skådespelet vid något av 
följande datum: 28/6, 1/7, 4/7, 5/7.

För att vara med och tävla svarar 
du på frågan här intill och mailar 
svaret till tavling@hfab.se. Skriv 
”Klas Klättermus” i ämnesraden. 
Uppge namn, adress och telefon-
nummer. Svara senast den 24/6. 
Vinst avhämtas i HFAB:s kund-
center 2/7.

Ända sedan tidigt på 1900-talet har 
Laxön varit en plats för sällskapsliv, 
dans, teater och folklustspel. Årets 
familjeföreställning handlar om 
Klas Klättermus och de andra 
djuren i Hackebackeskogen. Vad 
hette 2011 års förtrollande 
föreställning?

1. Robin Hood i 
    Sherwoodskogen
 x. Trollkarlen från Oz
2. Emil och  
    Griseknoen 

Grönt för  
matavfall

För att HFAB ska kunna ge dig informa-
tion är det viktigt att vi alltid har dina 

aktuella kontaktuppgifter.  
Logga in på Mina sidor på hfab.se 

redan idag och kolla att dina  
uppgifter stämmer.

! ÄR DINA 
KONTAKTUPPGIFTER 
PÅ MINA SIDOR 
AKTUELLA?
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Tidningar och förpackningar i glas, 
metall och papper ska precis som förut 
källsorteras och lämnas på återvin-
ningsstationen.

VALLÅSBORNA TAR KLIVET mot en bättre miljö 
när de nästa år blir först med att sortera mat från 

övriga sopor. Själva proceduren blir enkel både för 
hyresgäster och renhållningsarbetare – eftersom 
påsarna med matavfall slängs i den vanliga sop-

tunnan och sedan sorteras på Kristinehed.
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Marie Svensson, 35, är en av 
många som drömmer om ett liv 
som professionell konstnär. Hon 
har onekligen tagit ett par steg 
på vägen genom en pågående 
utbildning vid Göteborgs 
konstskola. Innan dess var det 
köket hemma i tvårumslägen-
heten på Strandvallen, Vallås, 
som fungerade som ateljé.

FRISKT VÅGAT, HÄLFTEN vunnet. Ungefär så 
resonerade Marie Svensson från Halmstad när 
hon i höstas började på konstskola.

– Jag har alltid varit konstintresserad och 
drömmer fortfarande om att bli konstnär på 
heltid, även om jag vet att det är väldigt svårt 
att lyckas, säger hon insiktsfullt. Utan att 
samtidigt ha ett annat, mer ordinärt jobb 
bredvid, går det nog inte att försörja sig på det 
här. Men jag gör i alla fall ett försök. Annars 
hade jag ångrat mig resten av livet.

KONSTSKOLANS TVÅÅRIGA studier är en 
förberedande utbildning inför Konst - 

högskolan. Tidigare har hon studerat kultur 
och kommunikation varvat med industri-
arbete. Nu målar hon alltså för hela slanten.

Akvarell, akryl och olja. Det är i den 
ordningen som Maries konstnärskap tagit sig 
uttryck. Tidigare i år fanns tre av hennes 
alster, ”Djurliv på savannen”, med under 
Salon des Refusés, där för övrigt flera av 
HFAB:s hyresgäster visade sina konstverk.

– Det var faktiskt första gången jag hade 
mina tavlor på en utställning, säger hon. 

– Även om jag förstås hellre hade varit med 
på Vårsalongen, var det en härlig känsla att se 
sina verk i ett offentligt sammanhang.

HENNES KONSTVERK VISAR djur och natur i 
olika miljöer och skepnader. Landskaps-
motiven är ljusa och med rymd. Den senaste 
oljemålningen är en spännande avbild av  
S:t Nikolai kyrka.

– Att måla i olja är relativt nytt för mig. Jag 
gillar det. Färgen torkar långsammare, det 
gör den mer levande och innebär att man kan 
göra finare övergångar mellan nyanserna, 
säger Marie.

Hon låter redan som ett proffs. ]

Färgstarka drömmar  
om ett liv som konstnär

TEXT OCH FOTO: KENT JOHANSSON

EN KÄLLARLOKAL I HFAB:S fastighet på 
Skansgatan har blivit högkvarter och 
samlingsplats för Missing Peoples lokal- 
avdelning i Halland. Missing People är 
en ideell förening som publicerar efter- 
lysningar och hjälper polisen och anhö - 
riga med att söka och arrangera skall-
gångar när personer försvinner spårlöst.

– Vi är glada och tacksamma över att 
få tillgång till en lokal som blir vår led-
ningscentral vid eftersökningar och där 
vi kan arrangera kurser och hålla sam-
mankomster för alla frivilliga som be-
hövs i verksamheten, säger Agnar Hel ga- 
son, operativ chef för Hallandsgruppen.

Mer än 1 200 personer i Halland har 
anmält sig till Missing Peoples skall-
gångsregister – och fler behövs. Orga-
nisationens sökinsatser kan vara av-
görande för att saknade personer ska 
återfinnas.

– Vårt samarbete med polisen är vik-
tigt, vi inleder inga skallgångar förrän 
polisen har fått en anmälan om ett 
försvinnande och flertalet kontroll-
punkter genomförts, poängterar 
Agnar.

Genom att ha lokalavdelningar i 
varje län (halland@missingpeople.se) 
har föreningen som mål att kunna ge-
nomföra skallgångar inom sex timmar 
från att det inkommit en anmälan om 
en försvunnen person. 

”Missing 
People” har
lokalavdelning 
i Halmstad

BEREDDA PÅ ATT GÖRA EN INSATS. Missing 
People har en Hallandsavdelning med egen lokal i 
Halmstad. Monika Hirseland, Conny Holmqvist och 
Agnar Helgason, operativ chef, ingår i Missing 
People, liksom sökhundarna Lizbeth och Zally av 
rasen malinois.

SKAPAR HEMMA I LÄGENHETEN. Marie Svensson, Vallås, drömmer om ett yrkesliv som konstnär och visar ett 
av sina senaste alster, en oljemålning som föreställer S:t Nikolai kyrka.
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SOCKERSÖTT TILLBEHÖR. Att äta sockervadd
hör till när man är barn och befinner sig på cirkus, 

tycker Sara Ahmadi.
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Cirkuslivet  
innehåller både 
tårar och skratt

hallå! PÅ PLATS

Akrobater, clowner, eldslukare, hästar, magiker och lindansare.
Barn och vuxna hyresgäster hos HFAB fick för ett tag sedan chansen 

att se en cirkusföreställning med varierat innehåll.
Artisternas konstnummer i manegen framkallar både beundran  

och skratt. Men livet som cirkusartist är inte alltid en dans på rosor.  
Bakom fasaden och clownens mask döljer sig en många gånger  

slitsam och strapatsfylld tillvaro.

TEXT: KENT JOHANSSON FOTO: ANDERS ANDERSSON

MED EN VECKAS fördröjning, på grund av 
maskinhaveri, tog sig Cirkus Skratt till 
Halmstad. Kraftigt regn försvårade 

dessutom framkomligheten och det delvis nattliga 
arbetet med att resa tältet på Linehed. Men när 
entrén väl öppnade, bjöds det på tre färgsprakande 
föreställningar med tusentals av HFAB:s hyres-
gäster bänkade på platser runt manegen.

DOFTERNA AV SÅGSPÅN, sockervadd och popcorn 
blandas i besökarnas näsborrar och förstärker 
upplevelsen. Förväntansfulla småttingar, barn och 
vuxna följer spotlightens sken och klappar sina 
händer i takt med musiken.

Artisterna avlöser varandra, hästar gör konster, 
clowner skojar med publiken och akrobater visar 
sig på styva linan.

Jack Scholl, 36, är konferencier och också ut-
klädd till clown. Han är född och uppvuxen i en 
cirkusfamilj där man i flera generationer försörjt sig 

på artisteriet och genom att i olika former under-
hålla folk.

– För mig har det här blivit en livsstil, även om 
jag numera har musiken som min huvudsyssla, 
säger han. Mina föräldrar driver bland annat 
Cirkus Madigan. Han man luktat på sågspånet 
första gången, så är det liksom kört. Själv började 
jag som lindansare redan vid sju års ålder.

CIRKUSLIVET ÄR TUFFT. För att bli en duktig artist 
krävs träning, träning och åter träning.

Man brukar säga att bakom cirkusens spännande 
magi ligger ofta hårt arbete och ett fattigt, kring-
flackande liv.

– Ja, villkoren är hårda, men glädjen och känslan 
att agera live inför en förväntansfull publik i ett 
fullsatt cirkustält, den är underbar, berättar Jack, 
vars egen karriär som akrobat och lindansare 
upphörde på grund av en fotskada.

Istället är det hans lillasyster, Nadin Scholl, 22, 
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hallå! PÅ PLATS

”HEJ PÅLLEN!“ Väldresserade hästar är 
ofta ett populärt inslag på cirkus och Cirkus Skratt
utgör inget undantag där som mest fyra hästar
utförde konster i manegen.
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som uppträder med stor 
säkerhet och som en 
prima ballerina på lina. 
Hon inte bara jonglerar 
med rockringar, hon 
dansar även samba och 
twist på vajern, som 
sträckts över hela 
manegen. Senare under 
föreställningen deltar hon 
även i ett par magiska nummer med häpnads-
väckande slutresultat – där även publiken är 
involverad.

– Cirkus är en av våra äldsta konstarter, den 

frambringar skratt och 
glädjetårar och för-
vånade blickar. Just 
överraskningsmomen-
ten kanske tillhör de 
mest kittlande inslagen i 
en föreställning. Det 
känns bra att cirkusen 
som fenomen lever 

vidare, tycker Jack Scholl.

CIRKUS SKRATT HAR funnits sedan 1984. Bo 
Rönnberg, 73 år, är cirkusdirektör med lång 
erfarenhet av cirkuslivet. Tidigare var han 

verksam inom reklambranschen.
– De första åren hade vi Thore Skogman 

som konferencier, om det är någon som minns 
honom. Vi är ingen traditionell cirkus i den 
bemärkelsen att vi turnerar längs kartan och 
åker efter givna rutter, utan vi har valt att 
uppföra speciella, förhandsbokade föreställ-
ningar åt företag och andra som vill boka egna 
föreställningar, berättar han.

INGEN KAN PÅSTÅ ANNAT än att Cirkus Skratt 
framkallar skrattsalvor. Och det är nyttigt. Alla 
vet ju att ett gott skratt förlänger livet. ]

NÄR CIRKUSEN KOM TILL STAN. HFAB:s subventionerade cirkusföreställning på Linehed lockade många besökare – och artisterna gjorde ingen besviken.

”De första åren 
hade vi Thore 
Skogman som 
konferencier”
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IKLÄDD EN KÖRSBÄRSMÖNSTRAD klänning 
med volanger och med lockigt kopparfärgat 
hårsvall och rött läppstift öppnar Linn dörren 

till sin ljusa tvårumslägenhet på Odengatan i 
Oskarström.

På hallgolvet ligger en retro plastmatta och i 
vardagsrummet finns både stringhyllor och teak-
möbler medan köket pryds av prylar och porslin 
som väcker nostalgi.

– Jag älskar gamla prylar, 
allt från bilar och motorcyk-
lar till möbler, porslin och 
kläder. 1950-talsstilen känns 
så cool men också färgrik, 
stilfull och vacker. En del av 
prylarna har jag köpt på 
loppis eller i second 
hand-butiker medan andra 
är arvegods, säger hon.

LINN MAGNUSSON ÄR skolålderns hårdrockstjej 
som konverterade och blev rockabillyfantast. Idag 
har hon en helt annan outfit, som sticker ut och 

fångar mångas blickar. Hennes frisyr och make up, 
liksom en hel del av möblemanget i bostaden, är av 
äldre snitt.

– Intresset har väl egentligen funnits ända sedan 
barndomen och uppväxtåren eftersom både 
mamma och pappa är entusiaster och gillar 50-tals-
stuket och framför allt amerikanska bilar, förklarar 
hon.

– Alla har sina egna 
definitioner av rockabilly. 
För mig handlar det om 
retromode med attityd. Jag 
gillar kopplingen och 
mixen av rockabillystilen 
och vintage.

FÖR ETT PAR ÅR SEDAN tog 
Linn steget fullt ut och 
bytte approach/klädstil. Nu 

är den en naturlig del av 
hennes vardag, även det är något tidskrävande att 
locka håret.

I garderoberna finns mer än dussinet klänningar 

”Jag älskar
vintage och
handlar ofta
på loppis ...”

Rockabillyn 
en livsstil för Linn 

”Be-bop-a-lula, she’s my baby”. Rockabilly, musikgenren som  
förknippas med ”dollargrin”-försedda amerikanska bilar, uppvikta jeans 

och prickiga klänningar, upplever en renässans och är på frammarsch över 
hela världen. Vad är det som gör att unga, och även äldre, lockas av  

en snart 60 år gammal subkultur? Linn Magnusson, 24, är hyresgäst hos HFAB. 
 För henne har rockabilly, vintage och retrostilen utvecklats till mer 

 än en hobby. ”För mig är det en livsstil”, säger hon.

TEXT: KENT JOHANSSON FOTO: FREDRIK MIJH

hallå! KNACKAR PÅ

hallå! KNACKAR PÅ
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LINN MAGNUSSON
ÅLDER: 24 år

BOR: Oskarström

FAMILJ: Pojkvän/sambo, mamma och 
pappa, halvsyster och en katt

YRKE: Bryggeriarbetare

EGEN TID: Vintage, rockabilly, foto-
graferar, motionerar och kör motorcykel 
(Honda CB 650 cc, m/81)

BAKGRUND I KORTHET: Född och 
uppvuxen i Kvibille, studerade medie-
programmet på John Bauer-gymnasiet, 
har tidigare arbetat åt bemannings- 
företag och är sedan ifjol anställd på 
Krönleins bryggeris filial i Oskarström

FAVORITARTISTER:  
1. The Troubled Three, 2. The Boppers,  
3. John Lindberg Trio

FAVORITBILAR:  
1. Ford ”Shoebox”, 2. Chevrolet Bel Air -55, 
3. Volvo Amazon

FAVORITFILMER:  
1. Maria Langs deckarserie,  
2. Duce of Spades, 3. Monica Z

DELAD GLÄDJE. Sitt intresse för äldre bilar och  
känslan för form har Linn Magnusson fått av sina 

föräldrar, Roger och Monica, som bor på en mysig 
liten gård med bilverkstad utanför Kvibille.

@frokenloppan

Följ Linn på  
Instagram
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med prickiga och varierade mönster, vitsvarta 
saddleshoes, höga jeans med blixtlås i sidan, 
midjekorta jackor och andra för stilen tids-
enliga attribut.

– Visst händer det både en och två gånger att 
folk höjer på ögonbrynen när de möter mig på 
stan, men det tycker jag bara är roligt och jag 
får många uppskattande blickar och ord. Och 
det händer ganska ofta att folk stannar mig och 
pratar en stund om mode och gamla tiders 
klädstilar.

– Färgtrenderna följer i stort sett övrigt 
mode. Så här års föredrar jag mest blommiga 

STILIGA SAKER. Linn Magnussons stringhylla innehåller många intressanta prylar, som böcker om vintage och skor av äldre snitt.

hallå! KNACKAR PÅ

mönster på kjolar och klänningar.
– Jag är fascinerad av 50- och 60-talsmodet. 

Raggarklädseln är inte riktigt min grej även 
om jag gillar rockabilly och stora fräcka 
”amerikanare” på fyra hjul.

STRAX UTANFÖR KVIBILLE har Linn sitt 
föräldrahem. I en vackert grönskande dalgång 
finns boningshuset och ett dubbelgarage, som 
är pappa Rogers favoritställe. Där vårdar han 
ömt sina veteranbilar. På gården står en tuff 
Buick Eight Special av årsmodell 1950 med 
mörkblå ruggad originallack. Dollargrinet, 

frontens stötfångare, är omsorgsfullt polerad.
– Vi är medlemmar i West Coast Car Club i 

Halmstad och åker regelbundet på meetings 
och sammankomster runt om i landet där vi 
träffar andra som gillar amerikanska bilar. Vi 
gör våra roadtrips, frugan Monica och jag, och 
det blir väl cirka 600 mils körning om året, 
berättar Roger. 

ROCKABILLY NIGHT, som för en tid sedan 
arrangerades på Parken i Halmstad, var en 
sådan begivenhet med musikaliska toppnum-
mer av artister som Jerry Williams, The Boppers, 
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Eva Eastwood, Top Cats och Nisse Hellberg.

TILL VARDAGS ARBETAR Linn Magnusson på 
Krönleins bryggeri.

Delar av fritiden ägnas åt webben och 
instagram där hon genom text och bilder 
exponerar sitt intresse för mode och retro. 
Antalet följare är på väg upp mot 200. På 
hennes instagram kan man också se och läsa om 
hennes katt Oskar, som går under smeknamnet 
”Håriga sambon”, för övrigt en benämning som 
numera delas med en annan sambo … ]

VAD ÄR ROCKABILLY?
Rockabilly är en term som används för att definiera en genre av musik som  
kombinerar rock’n roll och countrymusik och som har sitt ursprung i USA 
under tidigt 1950-tal. Bill Haley and his Comets stod för rockabillyns ge-
nombrott och Elvis Presley gjorde den ännu större, 1954, medan skådespe-
lerskan Marilyn Monroe beskrivs som en ikon för den kvinnliga klädstilen.

50-talet präglades av optimism och framåtanda. Kriget var över och folk 
kunde shoppa och förnyade sina hem i knalliga färger, lekfull formgivning 
och moderna, funktionella prylar. I dag upplever rockabillyn en andra 
renässans och entusiasterna kör stenhårt med dåtidens klädsel och lyssnar 
på musik som kallas för ursprungsrock.

Förutom USA är Sverige, tillsammans med Spanien och Tyskland, de 
länder i världen där stilen har starkast fäste. För många är det en livsstil 
där bilarna, så kallade custombyggen, har en central position. Killarna 
går vanligtvis i t-shirt och uppvikta jeans medan tjejerna klär sig i prickiga 
klänningar. Stilen förknippas också med andra vintagekläder och retro- 
inspirerade prylar.

BENSIN I BLODET. Ända sedan
barnsben har Linn Magnusson
haft en fascination för
amerikanska bilar av äldre
modell, både stora och små.
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Solrosparken har 
plats för alla åldrar
UPPSKATTAD LEKPLATS. Solrosparken 
är namnet på den nya lekplatsen på 
Vallås som nyligen invigdes under lek-
fulla former med besök av sagohäxan 
Baba Jaga och luffarskoj med Mårten 
och Bengt-Göte.

HÄR FINNS DET utrymme för både 
stora och små barn – och även vuxna, 

som kan njuta av den sköna och 
gröna miljön eller kanske träna i det 
nya utomhusgymmet. Här finns även 
grillplatser.

– Solrosparken är framför allt en 
efterfrågad och efterlängtad lekplats 
för våra unga boende som nu har 
tillgång till en fullt utrustad lekplats 
men även en multisportarena, kon-

staterar Monica Nyqvist Ling, förval-
tare, bostads sociala frågor.

SOLROSPARKEN LIGGER mellan 
Nyvången (ojämna nummer) och 
Tynavägen (jämna nummer). Namnet 
är framröstat av de boende.
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Hallen – öppet och ljusa färger, 
speglar med runda hörn

Köket – inga vassa knivar framme

Badrum – skonsam belysning, 
ljusa färger

Sovrum – undvik hyllor vid 
sänggavel, uppsikt över ingången 
skapar trygghet

Inred enligt Feng shui

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

FENG SHUI ÄR en mer än tre tusen år 
gammal kinesisk lära. Den handlar om att 
med naturens krafter skapa balans i sin 
tillvaro och hur man påverkas av färger, 
former och material och bygger i stor ut-
sträckning på läran om de fem elementen; 
trä, eld, jord, metall och vatten.

– Feng shui kan med fördel användas 
vid inredning i alla slags rum. Det kan 
handla om att möblera på ett sätt som ger 
trygghet, att placera soffan eller sängen i 
”kraftposition”, det vill säga med uppsikt 
över rummet. Likaså att ha tavlor och 
tapeter som harmonierar eller att i en hall, 
som ofta är liten och trång, välja ljusa 
färger, så att den upplevs 
som större och välkomnan-
de, säger Marie Östlund, 
ansvarig för Bobutiken.

– Vid möblering bör 
man kombinera och söka 
balansen mellan manligt och 
kvinnligt, Yin och Yang, det 
vill säga maskulint, ljust och 
kantigt med feminint, mörkt 
och mjukt, tillägger hon.

HFAB HAR FLERA produkter 
som med fördel kan an-
vändas vid heminredning 
enligt Feng shui, till exempel 

golv och tapeter 
med olika färger 
och mönster. 

Bobutikens medar-
betare ger råd och tips 
på färgsättningar som 
passar ihop.

– Vi märker att in-
tresset för heminred-
ning blir allt större och Feng shui-metoden 
har många anhängare, säger Marie. 
 
MÄNNISKOR SÖKER efter olika sätt att 
må bra, som en motvikt till all teknologi 
och stress som man utsätts för. Därför är 

det så viktigt att skapa en 
harmonisk hem miljö, som 
är något av basen i tillvaron 
och utgör grunden för vårt 
välmående. Trivs man inte 
hemma är det svårt att trivas 
på andra ställen.

Feng shui går även ut på 
att hålla i ordning, att rensa 
och sortera bort onödiga 
prylar i hemmet.

– Ett rörigt hem stjäl myck-
et energi, konstaterar Marie 
Östlund.

Feng shui är den just nu kanske hetaste trenden inom heminredning. 
Lagom till sommaren kan det kanske vara läge att fräscha 
upp sitt hem med lite ny energi och inreda rummen 
enligt Feng shui-modellen? Bobutiken hos HFAB har 
produkter som skapar balans och harmoni i hemmet.

Tips att tänka på, om Feng shui
Vardagsrum – möblera sparsamt, 
soffan med ryggstödet mot vägg

Barnens rum – undvik datorer,  
tv och liknande

Tonårsrum – låt dem sköta sina 
rum själva, respektera deras 
gränser

KOMPLETT. Alla element i Feng 
shui-läran är representerade; trä, 
eld, jord, metall och vatten.

HARMONI. Exempel  
på balans mellan ljust 
och mörkt med runda 

och spretiga former.
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hallå! TIPSAR OCH INSPIRERAR

SOMMARTIDER 
hej hej!

I Halmstad finns 50 naturreservat, en 45 kilometer lång kuststräcka 
och 22 stränder. Varför åka någon annanstans i sommar  
när du kan semestra på hemmaplan? Hallå! guidar till 

aktiviteter och evenemang som du inte bör missa.

AKTIVITETER
Många använder sin semester till att 
vara aktiv. Varför inte testa Stand up 
paddling, som innebär att du paddlar 
stående på en stor vindsurfingbräda. 
Paddla kan du exempelvis göra i Nissan. 
Det finns även kurser under sommaren.

Det finns många cykelvägar i Halm-
stads kommun. På Turistbyrån kan du 
hämta cykelkartor och även en informa- 
tionsguide som ger historisk information 
om platser och företeelser som du 
passerar på vägen längs någon av de 
åtta olika cykelslingorna i Halmstad. 
Dessutom invigdes nyligen Kattegatt- 
leden, en 37 mil näst intill bilfri cykel- 
väg mellan Helsingborg och Göteborg 
där Halmstad ligger i mitten. 

EVENEMANG
För de som har vuxit upp med tv- och 
datorspel är utställningen Game Masters 
ett givet utflyktsmål. Game Masters är 
en prisbelönt internationell utställning 
från Australien med spel från 1970-talet 
till i dag. Besökare kan prova på över 
100 datorspel, lära känna fler än 35 
designers genom digitala djupintervju-
er och följa spelens historia.

Sommaren i Halmstad betyder även 
sport och musik. Halmstads BK spelar 
hemma på Örjans vall som vanligt och 
Halmstadtravet bjuder på Sprinter- 
mästaren. I musikväg bör förstås 
konserter med Carola, Ulf Lundell 
och Roxette nämnas. 

FAMILJ
Stadsbondgården Olofstorp är ett per- 
fekt utflyktsmål för er med små barn. 
Gården ligger naturskönt i Fyllinge och 
är ett populärt utflyktsmål. Här finns kor, 
hästar, grisar, får, kaniner, katter, getter 
och höns – samt en åsna. Det är ingen 
entréavgift och barnen kan klappa djur- 
en och leka in en lugn och skön miljö. 

Är man ute efter mer ös passar 
kanske Äventyrslandet i Söndrum 
som varje sommar är välbesökt. 

Förra året gav kulturförvaltningen ut 
barnboken Kotten som försvann. Sam- 
tidigt startade ett projekt där tusen 
femåringar varje år får gå på en guidad 
konstpromenad i Kottens spår. Nu 
utökas konceptet med en ”kottekarta” 

VARJE SOMMAR UTÖKAS Halmstads befolk-
ning med en stor mängd turister. Det är lite 
oklart exakt hur många som väljer att besöka 
kustpärlan på sommaren, men en sak är klar 
– det är många. Det är ju en tydlig indikation 
på att det finns mycket att upptäcka, men när 
turistade du senast på hemmaplan?

– Vi vill att fler Halmstadbor besöker oss på 
Turistbyrån. Vi lovar att vi kan tipsa om spän - 
nande aktiviteter som du kanske inte visste fanns. 
Det finns även en väldigt bra guide på vår webb 
destinationhalmstad.se, säger Carina Jacobsson 
som är chef över turistservicen i Halmstad.

– Det går alldeles utmärkt att tillbringa en 

sommar i sin egen stad, utan att det kostar 
skjortan, fortsätter hon.

PÅ TURISTBYRÅN KAN man hämta information, 
broschyrer och kanske köpa Halmstadskortet 
till vänner och andra besökare. 

Halmstadskortet kostar 149 kronor och ger 
fria resor med Hallandstrafiken, fri parkering i 
stan, inträde till badet på Halmstad Arena samt 
fritt inträde på Mjellby konstgård. Kortet gäller 
i 48 timmar.

JA, SOMMAREN 2015 i Halmstad har mycket 
att erbjuda. Nedan har vi samlat några godbitar.
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HALMSTADFAKTA
INVÅNARE: 96 000
STADEN GRUNDADES: Omnämns 
redan på 1200-talet, fick stad-
sprivilegier 1307
CYKELBANORS SAMMANLAGDA 

LÄNGD I KOMMUNEN: 27 mil
50 NATURRESERVAT

45 KM kuststräcka
22 STRÄNDER vid havet

som föräldrar och barn kan använda 
för att på egen hand upptäcka den 
offentliga konsten i Halmstad. Kotte-
kartan finns att hämta på bland annat 
Turistbyrån, Halmstads Konsthall och 
Mjellby Konstmuseum. 

En solig sommardag i Halmstad är 
den ultimata aktiviteten helt gratis. 
Besök något av Halmstads härliga 
bad, både sandstrand och badplatser 
som Brottet i Söndrum och utomhus-
badet i Oskarström.

MAT
När man turistar är det roligt att hitta de 
lokala matfavoriterna och råvarorna. 
Halland är verk ligen ett matproduc-
erande landskap och det finns mycket 

att upptäcka. Ett tips är grönkolsknäcke- 
brödet på Börjes konditori i Harplinge.

Även Mostorps Gård i Getinge bjuder 
på lokala läckerheter – egenprodu cer ade 
charkdelikatesser. Förutom gårdens 
egna produkter säljs, ost, ägg, sylt och 
många andra kulinariska läckerheter. 
Sommartid arrangeras även bisonsafari. 

Lustgårdens Biodling är ett annat 
tips. Lustgården driver en gårdsbutik i 
Oskarström och säljer Hallandshonung 
som är en naturell honungsprodukt 
som härstammar från bigårdar runt om 
i Halland. Företaget har lanserat annor-
lunda honungssmaker som mintchoklad 
och chai.

Som kulinariskt crescendo föreslås 
Smakorientering, en vandring i Halm-

Sista sommarlovsveckan 10–14  
augusti, ger HFAB ungdomar 
mellan 7 och 16 år möjlig heten att 
prova på aktiviteter. Anmälan om 
vilka dagar och vilka aktiviteter du 
vill vara med på kan göras via 
webben, hfab.se.

stad på 2,5 timmar där man ”smak-
provar” sig fram genom stadens smaker.

Fo
to

: L
is

a 
Be

rg
gr

en

GOLFHUVUDSTADEN med sex 
18-hålsbanor, fem 9-hålsbanor 
flera pay&play-banor. Halmstad 
är en golfstad som har dubbelt 
så många golfspelare per in-
vånare som i övriga Sverige.
ÅRETS SOMMARSTAD 2014 och 
en andraplats 2015 (omröst-
ning via reseguiden.se)

BEACHEN I TYLÖSAND. En av landets mest välkända och välbesökta stränder. Som halmstadsbo tar du dig snabbt dit med någon av Hallandstrafikens många bussturer.
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hallå! HISTORISKA FASTIGHETER

Halmstad växer och efterfrågan 
på centrala lägenheter i kom-
munen är stor. Snart inleds ett 
omfattande underhållsarbete 
kombinerat med förnyelse och 
förtätning av en av HFAB:s centralt 
belägna fastigheter. Det handlar 
om kvarteret Juristen med gatu-
adresserna Fredsgatan, Skans-
gatan och Kungsgatan. Förutom 
renovering av befintliga bostäder 
kommer antalet lägenheter att 
öka med 48, till sammanlagt 172. 

TEXT: KENT JOHANSSON
FOTO: FREDRIK MIJH, KROOK & TJÄDER,  
HFAB:S ARKIV

När gammalt blir nytt
JURISTEN UPPFÖRDES under senare delen av 
1950-talet och tillhör de äldsta av HFAB:s 
fastigheter.

De tidstypiska lägenheterna representerar en 
del av folkhemmet och Halmstads historia 
– och utveckling! Men nu ska det bli andra 
bullar av i hyreshusen som bland annat ligger 
mittemot klassiska Östras bageri på 
Skansgatan.

– Vi är förväntansfulla 
inför ombyggnaden, säger 
pensionärsparet Birgitta och 
Allan Wiklund som bott i 
fastigheten i 21 år, och från 
köksfönstret kan se bageriets 
butik och känna doften av 
nybakat bröd.

DE HAR NYLIGEN BYTT från 
en fyrarumslägenhet till en 
trea, som visserligen innebar 

att de miste sitt gästrum men å andra sidan 
sänkte sin hyreskostnad. Så här års är balkong-
en i söderläge en av favoritplatserna vid 
eftermiddagsfikat.

– För oss är det här ett perfekt boende, med 
gång avstånd till centrum och lagom för vårt 
behov av utrymme, säger Birgitta och visar 
parets gemensamma arbetsrum där de får plats 

med varsin dator och ägnar 
åtskilliga timmar åtatt odla 
sitt fotointresse, men också åt 
scrapbooking och annan 
digitaliserad hobby.

Jodå, visst kan även 
70-plussare gilla och behärs-
ka modern teknik.

MED ETT HELHETSGREPP ska 
HFAB under en beräknad 
tvåårsperiod utöka antalet 
bostäder och samtidigt 

VETERANER I KVARTERET. Allan och 
Birgitta Wiklund har bott i fastigheten i 
mer än två decennier.

Juristen
NYTT UTSEENDE. Kvarteret Juristen i centrum förändras genom omfattande till- och ombyggnander.

KVARTERET
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under hålla och utveckla befintliga lägenheter i 
kvarteret Juristen. I samband med det energi-
effektivi seras även fastigheten som en del i 
HFAB:s långsiktiga mål för minskad 
energiförbrukning.

– Genom att lyfta på taket och bygga 30 
lägenheter på vindsvåningen och 18 lägenheter 
i de nybyggda trapphusen tillför vi bostads-
marknaden 48 nya och attraktiva smålägen-
heter, mellan 35 och 67 kvadratmeter, vilket är 
den storlek på lägenheter som bedöms som 
mest eftertraktad, förklarar Rikard Ahlgren, 
senior projekt ledare på HFAB:s fastighetsutvecklings- 
avdelning. Hela kvarteret byggs ihop och 
förtätas genom om- och tillbyggnaden. 

BYGGSTART FÖR TRAPPHUSEN är planerad till 
januari/februari 2016. De nya lägenheterna i 
trapphusen kommer inledningsvis att användas 
som tillfälliga evakueringslägenheter, växelvis, 
under den tid som renovering genomförs av 

befintliga bostäder. De lägenheter som hyres-
gästerna får låna under renoveringstiden är 
möblerade och utrustade med diverse prylar. 
Praktiskt och ekonomiskt fördelaktigt för alla 
parter. Det handlar om perioder på mellan fyra 
och sex veckor.

MED TANKE PÅ att befintliga lägenheter snart 
har 60 år på nacken handlar det om ett planerat 
underhåll, tillika förnyelse och tillbyggnad.  
Två nya hissar kommer att installeras.

– Förutom de innovativa tillbyggnaderna 
kommer alla lägenheter att renoveras så till 
vida att stambyte genomförs, mekanisk frånluft 
installeras, badrummen får nya ytskikt och 
förbereds för tvättmaskin/torktumlare, ytter-
dörrar byts till säkerhetsdörrar och balkonger-
na blir inglasade och får en något större golv-
yta, om vi får bygglov får de åtgärderna, säger 
Rikard Ahlgren.

TOTALT ÄR DET 124 lägenheter som ska renove-
ras och ges en förbättrad tillgänglighet. Framåt 
senhösten 2017 beräknas hyresgäster kunna 
flytta in i de nybyggda lägenheterna.

Kvarteret Juristen är även försett med ett 
antal affärslokaler utmed Fredsgatan. Bland 
annat låg under 1970- och en bit in på 1980-  
talet ett systembolag där numera Destination 
Halmstad (kommunen) har delar av sin 
verksamhet. Butikerna påverkas av stambytet 
och förses med mekanisk till- och frånluft.

HFAB ÄR MEDVETET om att förnyelsearbetet i 
viss utsträckning kommer att störa butikerna 
genom byggnadsställningar, avstängningar och 
kortare avbrott i försörjningar, men kommer i 
projektet att lägga speciellt fokus på lokalhyres-
gästerna, så att ombyggnaden kommer att 
upplevas som ett lyft. ]

KVARTERET JURISTEN

ADRESS: Fredsgatan 9–11, Skansgatan 
6–10, 12A–C samt Kungsgatan 24A–B
BYGGÅR: 1957–58
ANTAL LÄGENHETER: 124, efter planerad 
tillbyggnad blir det 172
LÄGENHETSSTRUKTUR: Finns allt från ettor 
och tvåor till fyror med en övervikt av 
tvåor och treor. Det finns också ett fåtal 
sexrumslägenheter. Lägenhetsstrukturen 
bidrar till hyresgästernas ålderssam-
mansättning där det finns en övervikt av 
medelålders och äldre personer. Antalet 
boende per lägenhet är 1,5, vilket är färre 
än genomsnittet i HFAB:s bestånd
LOKALYTA, AFFÄRSRÖRELSE:  
1 959 m² (15 lokaler)
ANTAL VÅNINGAR: 5
TVÄTTSTUGA: Gemensamt i källaren
GARAGE: 86
MILJÖSTATIONER: Finns på området
UTEPLATS: Ja

GAMMALT OCH NYTT. Bilderna till vänster visar hur planen är att fastigheterna på Fredsgatan och Skansgatan  
ska se ut efter ombyggnaden. Bilden till höger visar Fredsgatan från förr då en av butikerna på gatuplan inrymde 
Systembolaget.
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@ Per 
Wahlén

Bör 
firma 

ha

Fält

Nischer
Blir väl 

kampen
Trycka

Udde

Ner-
svär-
tade

Doktrin

Slöjda
Hudfärg

Namn i 
storsko-

gen
Heligt

För nya
påfund
Fraktar

Oredan
Vacker på
kvällen

Göra 
gammal

Galastart
Place-
rade

Sfär
Ask-

partner

Gammal 
affär Knasig

Slog ut

Salva
Chiffreras

Lindrar?

Washing-
tonstat
Mark

Med pro-
blema

Halv-
Tenn

Bälte

Skada

Herre

Ryssstad

Gör röd 
rödare

Gav ut
böcker
”Kelt”

Fisk

Bärsa
Reko

Du ni

Antik
dator

Stabbe

Blick

Rekvisita

För-
åldrad

Spak

Gripa

Plats i 
fartygs-

front

Jaga

Dos

Åträd

Rishög
Bättre 

uttryckt

Nedan
Plantera
slarvigt

Existerat

Metod
Epok Farserna

Bjudas 
ut

Osynlighet

Se med bli

Reser 
utan 

biljett
Krydda

Duktig
på slang

Namn

Är trögt

Puckel

Kaos Kam
Förband

Ryssja
Standin

Fart

Alaska
Är Sydow

Intas

Fyraårig 
mitt

Den nye 
lappen

LÖSNING  
VÅRKRYSSET

Lös krysset, fyll i formuläret nedan och skicka till hallå!, Box 147, 301 04 Halmstad. 
Märk kuvertet med “HFAB-krysset”. Det går även bra att skicka in ditt svar via hfab.se  
och det digitala formulär som du hittar där. Vinnarna publiceras i nästa nummer. Vi vill 
ha  lösningen oss tillhanda senast 1 augusti 2015.

NAMN

REBUS

ADRESS

POSTADRESS

Sommarkrysset

hallå! KLURAR
VINN

SPORTLOTTER!
2 ST SKRAPLOTTER VARDERA  

TILL DE 20 FÖRSTA DRAGNA  

LÖSNINGARNA MED  

RÄTT REBUS.

Lillie Nielsen 
Kornhillsvägen 26

Ida Isaksson 
Nyhemsgatan 30

Leif Leihed 
Kungsgatan 24 b

Kerstin Carlsson 
Skansgatan 8

Sive Johansson 
Maratonvägen 10B

Carin Grundström 
Jaktfalksvägen 17

Tore Olsson 
Kalkspatvägen 4

Fredrik Elmdahl 
Norsbergsvägen 54b

Ingvar Kullberg 
Grönevångsvägen 31

Birgitta Milén 
Frescoplatsen 11

Birgit Svensson 
Skansgatan 12C

Monica Lindberg 
Gravyrplatsen 15

Arne Svensson 
Malcusgatan 22

Jan Svernefors 
Bäckagårdsvägen 50

Kerstin Kvestad 
Arkitektgatan 7

Ann-Christine Johansson 
Tynavägen 6A

Henryka Zacheja 
Linehedsvägen 10

Holger Jönsson 
Linehedsvägen 16

Göran Pettersson 
Fågelvägen 1

Rut Hansson 
Strandvallen 130A

VINNARE  
NR 1 2015
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Vad får dig att skratta?
SAMTAL MED BESÖKARE VID HFAB:S CIRKUSFÖRESTÄLLNINGAR PÅ LINEHED

DIRAR SWEIDAN
UTBILDNINGSASSISTENT, NYHEM
(Här tillsammans med familjen, hustrun 
Rahaf och sönerna Ismail och Safi)

– Att få vara tillsammans med 
barnen och gå på cirkus är ett 
stort nöje, som gör oss alla 
glada. Barnen gillade speciellt 
clownen Rumba.

hallå! FRÅGAR

ROY HÖJMAN
KOLONIALVARUHANDLARE,  
FRENNARP (Som besökte cirkusen  
med barnbarnet Max, 4 år)

– Jag blir på gott humör när 
IS Halmia vinner sina fotbolls-
matcher. Max blir glad när 
han får leka med flygplan och 
bilar, typ Disneyspelet Blixten 
McQueen.

ANNE-MARIA SMEDBERG
EGENFÖRETAGARE, PÅARP  
(Här tillsammans med barnbarnet 
Albin Mattsson Smedberg)

– Roliga historier. Jag älskar 
att läsa historier, gärna från 
och om våra nordiska grann-
länder. Och så gillar jag Bosse 
Anderbergs fredagsvitsar på 
nätet. Youtube har också 
många roligheter.

FREJA FINNBOGASSON 
ÅKERSTRÖM 
2,5 ÅR, VALLÅS (Som besökte cirkusen 
med sina föräldrar)

– Clowner är roliga, och 
hästarna som springer runt 
runt. Och så gillar jag att se 
på akrobater.

NINA JOHANSSON 
KUNDVÄRD PÅ HFAB, BÄCKAGÅRD

– Mia Skäringer är min 
favoritkomiker. Hon får mig 
att skratta. Gillar speciellt 
hennes karaktärsroll i tv-serien 
Solsidan.

TEXT: KENT JOHANSSON 
FOTO: ANDERS ANDERSSON



SPIS & DELI
Tyghusgatan 4, Halmstad 
NAMN: Therese Vallestad

GÖR: Restaurangchef

INGA KONSTIGHETER

Må bra genom 
att äta rätt

Det var under Marcus Lindgrens 
resor till Fiji-öarna under 2007 och 
2008 som konceptet bakom Spis & 
Deli formades. Hans idé var att erbjuda 
Halmstad hälsosam snabbmat, något 
som han tyckte saknades. 

Det dröjde några år innan Marcus 
gjorde slag i saken och öppnade 
restaurangen, som sedan 2013 hus-
erar vid Lilla Torg. Konceptet bygger 
på att erbjuda genuin svensk, närings- 
riktig snabbmat utan tillsatser. Genom 
Spis & Deli vill Marcus ge människor 
möjlighet till ökad förståelse för hur 
kost och livsstil påverkar hur man mår.

– Vi vill erbjuda en helt ny standard 
för snabbmat, ren mat utan tillsatser. 
Vi lagar allt från grunden och använ- 
der inga konserveringsmedel eller 
E-ämnen. I möjligaste mån arbetar vi 
dessutom med närproducerat och eko- 
logiskt, säger Therese Vallestad som 
är restaurangchef och har arbetat på 
Spis & Deli sedan oktober förra året.

– Vi fångar upp de senaste hälso- 
trenderna och presenterar dem i 
Halmstad, oavsett om det handlar 
om björksav eller nyttiga smoothies, 
fortsätter hon.

Tanken var från början att Spis & 
Deli skulle bli en kedja, men nu ligger 
fokus på Halmstadrestaurangen.

– Vi vill hitta vår roll här och ut-
värdera vad som fungerar. Nyligen 
började vi med after work och live-
musik. Jag ser dessutom gärna att vi 
erbjuder ett ställe att hänga på även 
under eftermiddagarna, varför inte 
sitta och jobba i vår kreativa miljö, 
föreslår Therese. 

hallå! ERBJUDER

Klipp ut och ta med!

Spis & Deli bjuder på en kopp kaffe eller te samt 
en chokladboll vid köp av valfri måltid (värde 43kr). 

 
Klipp ut kupongen och lämna den i restaurangen. Gäller en gång  

per kund under juni till och med augusti 2015. 
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VÄLKOMNA! 
Therese Vallestad, restaurangchef

(till vänster), och Jessica Andersson 
erbjuder rätt kost åt sina matgäster.

Bjussigt!


