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Bun får
minus
i kassan
LAHOLM
Eleverna har blivit fler.
Och det kostar mer. Barnoch ungdomsnämnden
(bun) flaggar för ett rejält
underskott i budgeten.

Minus 12,5 miljoner kronor pekar årets prognos på
efter att siffrorna för januari–april har summerats.
Det mesta, 10,5 miljoner
kronor, handlar om så kallade
volymökningar.
– Vi har fått 76 elever mer
än vi hade budgeterat för,
säger utbildningschef Per
Jangen.
FULLMÄKTIGE SKA kompensera nämnderna för ökade
kostnader som härrör från
volymökningar. Nämndsordförande Maria Bronelius
(C) räknar med att det blir så
även denna gång.
– Laholms vision är att vi
ska bli fler. Då måste vi kunna ta emot dem som kommer, säger hon.
Bild: JOSEFINE FREJ

NÖJD. Kenth Hultqvist talade på fredagen i Våxtorp om hur hans erfarenheter som förbundskapten i bandylandslaget kan användas i näringslivet.

Idrott och näringsliv
möts i nytt koncept
VÅXTORP
101 gäster var inbjudna
till Vallens säteri i Våxtorp på fredagen. Näringsliv, studenter och personer med stora idrottsprestationer skulle inspirera
varandra att bli bättre.

– Vi har olika bakgrund
men vi kan ha stort utbyte av
varandras erfarenheter, den
yngsta här i dag är 20 år och

student, den äldsta är 83 år,
sade Bo Nilsson, som tillsammans med Kenth Hultqvist
har skapat nätverket Gränslösa möten.
PÅ FREDAGEN HADE de sitt
första möte och de startade,
som sig bör för en gammal
förbundskapten i bandy,
i bussen.
– Det mesta jag har uträttat har jag gjort i bussen,
sade Kenth Hultqvist.
– Den har varit viktig i min

idrottskarriär, därför ville vi
ha med den. Vi börjar i bussen med att coacha de som är
med, jag vill att vi ska se oss
som ett lag där vi kan mötas
och lära oss av varandra, sade
Kenth Hultqvist.
alla medverkande kan jämföras med
att de spelar i olika klubblag
runt om i landet och sedan
möts i ett landslag för att
verka tillsammans.
Kenth Hultqvist har fått
HAN MENAR ATT

rollen som förbundskapten
även i det här laget. Genom
åren har han själv jobbat
mycket med Bengt Johansson och Tommy Svensson.
– VI JOBBAR MED olika idrot-

ter, men vi möter samma
problem. Vi var mycket
i Ryssland till exempel, då
kunde jag berätta om hur det
fungerade där, så att spelarna
kunde förbereda sig redan
innan på hur det skulle vara
när de kom dit.

Kenth Hultqvist har nyligen flyttat till Haverdal
strax norr om Halmstad och
har nu därför sin bas på västkusten. Nu jobbar han med
föreläsningar inom områden
som teambuilding, motivation och prestation.
På fredagen fanns även
bland annat hockeyns Kenny
Jönsson och tennisspelaren
Sofia Arvidsson på plats.
JOSEFINE FREJ
010-471 50 99 jf@hallandsposten.se

KNÄRED
Det var ett tag sedan
”batongbruden” bodde
i Knäred. Men nu är Sveriges första kvinnliga
polis tillbaka på hemorten. Som konstnär.

– Jag är född och uppvuxen i Knäred, men har inte
bott här sedan 1954, säger
Marianne Svahn, Ljungby.
För några år sedan skrev
HP om henne under rubri-

hon
tavlor. Ett 30-tal visar hon
på kvarnen vid Krokån den
närmaste tiden.
– Jag var här i fjol och fick
se det här fina stället. Jag
blev inbjuden att ställa ut
och tackade ja.
Det är landskap och natur
MEN NUMERA MÅLAR

med Kyrkliga arbetskretsen
i Våxtorp den 2/6
Älgsafari och Växtia mm
i Markaryd

”Vår- och sommarsånger
med stora och små!”
MUSIKGUDSTJÄNST
SÖNDAG 24/5, KL. 16.00
VEINGE KYRKA

självupplevda. Jag vill att den som ser
dem ska kunna höra fågelsången och känna dofterna,
säger konstnären som har
hunnit bli 79 år.
Tavlorna hängdes i går och
går att beskåda redan nu.
Officiellt vernissage blir det
på Knäredsdagen den 4 juli.
– ALLA BILDER ÄR

Bild: HENRIK WILLIAMSSON
010-471 51 69 hw@hallandsposten.se

Utflykt

VÄLKOMNA TILL

som gäller. Allt från Öland
till Hallandsås.

HENRIK WILLIAMSSON

HENRIK WILLIAMSSON
010-471 51 69 hw@hallandsposten.se

Avfärd från Församligshemmet
i Våxtorp kl 9.00. Kostnad 300 kr
Anmälan senast 26/5
Anna tel. 301 15, Kerstin tel. 300 36

Naturmåleri visas på
kvarnen vid Krokån
ken ”Batongbruden”. Hon
var nämligen en av landets
allra första kvinnliga poliser.
– Jodå, det var 1957 som
jag gick polishögskolan, säger hon.

SKOLENHETER SOM GÅTT plus
har enligt praxis fått behålla
halva sitt överskott. Att dra
in dessa pengar är Bronelius
inte sugen på.
– Då försvinner moroten,
säger hon.
För att möta kostnadsökningarna vill bun plocka
2,5 miljoner från tidigare
års överskott, den så kallade
resultatfonden.
– Egentligen får man bara
ta en miljon ur fonden. Vi får
se vad beslutet blir, säger Per
Jangen.

TILLBAKA I KNÄRED. Marianne Svahn ställer ut landskap från
när och fjärran i den renoverade kvarnen.

Medverkande:
Glädjefnatt
Sångkul
Celebraters
Veinge-Tjärby kyrkokör
Bas: Jan-Olof Larsson
Kantor: Anneli Segerstedt
Präst: Sven-Olof Johansson
Medarr. Sensus

