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Börje - en av föreningens
trogna medarbetare
Börje Winstrand har i många år hjälpt till
med att packa årsboken och hjälpt till vid
utskick till våra möten.

Foto: Anders Bergenek

För att en förening som Gamla Halmstad med nästan 3000 medlemmar ska
fungera krävs många frivilliga insatser.
Vår kanslist Christel Ek har runt 20
personer som när det är möjligt ställer

upp och administrerar utskick av årsbo- försäljning av medlemskap. Börje har
ken eller av HalmstadBudet. En av de också skrivit två uppskattade artiklar i
mest trogna frivilliga är Börje Winårsboken 2004 respektive 2005.
strand som under cirka 20 år har hjälpt Ett riktigt stort arbete är packningen
fortsättning på nästa sida….
till med utskick samt senare även med

Välkommen till vårmöte
Torsdag den 19 april kl 18.30
i Immanuelskyrkan, Strandgatan 20
Lundgrens Gjuteri
igår, idag och imorgon
Medverkande:
Bengt Gärdfors, författare till
boken om Lundgrens Gjuteri
Lars Magnus Lundgren,
vd i AB Kemisten
Mats Nilsson, HFAB
Lundgrens Gjuteri grundades 1917 och var länge
ett betydande företag i Halmstad. 2009 avvecklades bolaget
men familjen Lundgrens gjuteriproduktion har fortsatt
i form av AB Kemisten. På den gamla gjuteritomten planeras
nu bostäder under namnet Lundgrens Trädgårdar.

av årsböckerna som ju skickas med
post till var och en av medlemmarna.
För mig är detta något speciellt, berättar Börje. Packningen är inledningen på
julen. Den är förknippad med så mycket positiva förväntningar. Det är härligt
att få boken i sin hand och tjuvtitta lite
i den. Fast själv väntar jag till julafton
med att börja läsa. Sådan är traditionen.
När vi packar får vi också tillfälle att
föra goda samtal. Det är många trevliga
och intressanta personer som jag har
fått träffa på det här sättet.
Många uppskattar säkert också att
träffa Börje som under en period var
en av Halmstads mest framgångsrika
fotbollsspelare. Karriären började i Alet
men Halmia upptäckte tidigt Börjes

kvaliteter och värvade honom. Här fick
han sedan en lång karriär och var med i
det framgångsrika lag som 1962 gick
upp i allsvenskan. Åren 1965 – 1967
tränade Börje Halmia tillsammans med
Sten Olsson. Fotbollskarriären slutade
sedan där den en gång börjat, som tränare i Alet.
Börje har varit Halmstad trogen under
hela sitt liv. Han föddes 1935 och växte
upp på Norr Studentexamen avlades på
Högre allmänna läroverkets latinlinje.
Efter en handelskurs blev det arbete på
Nordiska Filts försäljningsavdelning
där språkkunskaperna kom väl till pass
bland annat vid flera resor till kunder i
det gamla Östtyskland. Börje fortsatte
att arbeta på Nordiska Filt fram till

pensioneringen, med tiden som chef
för försäljningsavdelningen.
Engagemanget för Gamla Halmstad,
där Börje blev medlem 1961, handlar
inte bara om att hjälpa till med det
praktiska arbetet. För många år sedan
köpte Börje hela serien med årsböcker,
numera över 90 stycken. Han har läst
dem alla samt älskar sin hemstad och
dess historia. Allra roligast tycker han
att det är med artiklar om lite äldre
tider, till exempel 1600-talet. Och som
sagt, högtidsstunden är på julafton när
lugnet börjar lägga sig och Börje tar
fram och läser den senaste årsboken.
Då är det gott att leva.
Anders Bergenek

Ny bok om badliv i Halmstad
Halmstad förknippas med sommar, ett rikt nöjesutbud och naturligtvis bad längs härliga stränder.
I Gamla Halmstads nya bok av Dorota och Pär
Lindblad berättas om hur badlivet i Halmstad växt
fram och utvecklats fram till våra dagar. De olika
badformerna och stränderna får sina egna kapitel.
Redan på 1860-talet försökte driftiga stadsbor att
anlägga en kurort som skulle locka utombys besökare. Kall- och varmbadshus byggdes också, framför allt för Halmstadborna själva. Men dröjde till
början av 1900-talet, när rekreation och bad i den
fria naturen slog i genom, som bad- och turistlivet
tog fart i vår stad.
Tylösand som badort har inte växt fram spontant.
Att etablera en turistattraktion flera kilometer från
Halmstads centrum var ett ambitiöst projekt som
lyckades över förväntan – även om det tog tid.
Östra stranden däremot har en annan historia. Den
vidsträckta och långgrunda sandstranden lockade
många sommargäster från andra sidan länsgränsen
och uttrycket ”Smålands riviera” myntades.
En viktig del i badkulturen är hur man är klädd på
stranden. Bad- och semestermodet bjuder på en
fascinerande och nostalgisk tidsresa – färg, form
och åtgång på tyg har varierat under årens lopp.
I boken får vi också läsa om badkulturens
utveckling: från det antika Grekland och Romarriket med dess termer och heliga källor till dagens
ofta intensiva sommarliv där bad kombineras med
mat, shopping och nöjen.
Boken är i stort format och rikt illustrerad med
bilder från strand- och badliv förr och nu. Den
beräknas bli klar till vårmötet och kommer att
säljas där.

Värvningskampanjen vi hade i december i samband med att årsboken levererades gick inte riktigt lika bra som förra
året. Alla vi som stod på Akademibokhandeln och värvade medlemmar hade
samma upplevelse att det var betydligt
mindre folk i centrum än tidigare år.
Antagligen finns det ett samband med
att Hallarna öppnade strax innan. Det
är oroväckande om det nu är så att
många åker till Hallarna istället för till
centrum för att shoppa, Halmstad centrum kan inte leva på försäljningen
under några sommarmånader.
Det gäller nu att Halmstad kommun
tar rätt beslut när det gäller förnyelse av
centrum, Storgatan blev lyckad. Nu
gäller det Bastionen där man måste
komma till beslut att minska höjden på
bastionkullen och öppna upp mot
Norre katts park samt placera en verk-

samhet som lockar besökare på den nya
lägre bastionkullen. Lilla torg och
Österskans är två andra projekt som
diskuteras i Rådhuset nu, vi får hoppas
man tänker rätt och ser till att det som

”Föreningsproffs”
nyvald i
Ordföranden
har
styrelsenordet
återstår av det historiska Halmstad
bevaras och lyfts fram samtidigt som
man måste tillåta att stadsmiljön förnyas och utvecklas.
Vårmötet kommer att handla om
Lundgrens gjuteri, i höstas gav vi ut
boken om det 100-årsjubilerande företaget som en del av Halmstad industrihistoria. Men det blir inte bara en historik på vårmötet vi kommer även att få

höra Lars Magnus Lundgren prata om
hur företaget lever vidare idag i ny
skepnad och från HFAB kommer vi att
få höra om Lundgrens trädgårdar som
skall byggas på den gamla industritomten, det kommer att bli spännande.
Vi planerar också att lansera en ny
bok på vårmötet, boken har titeln Badliv och behandlar badlivet i Halmstad
från Sperlingsholms surbrunn och saltsjöbad på Kohall på 1800-talet till dagens badliv på Östra stranden, Tylösand och sedan några år även på Västra
stranden. Det var den första stranden
halmstadborna samlades vid när man
började bada i havet så det är ju trevligt
att den stranden nu återtagits av halmstadborna och att det är fullt med folk
som badar där varma sommardagar.
Sven Johansson

Vill du hjälpa till?

Vad vore Gamla Halmstad utan sina ideella
krafter? Här är några
bilder från de senaste
årens packning av årsboken. Vill du också
vara med och hjälpa till
i föreningsarbetet?
Vi kan utlova trevlig
samvaro och gott
kamratskap. Kontakta
Christel på kansliet.
Foto:
Christel Ek

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!
Abrahamsson, Maths, Halmstad
Andersson, Andreas, Halmstad
Andersson, Irene, Halmstad
Barden Dey, Hans, Kungsbacka
Bergman, Arne, Halmstad
Bergman, Jonas, Haverdal
Bexell, Kjell, Halmstad
Bjurenfors, Per-Olof, Stockholm
Bosson, Viveka, Halmstad
Brink, Elisabeth, Halmstad
Brydolf, Josefine, Halmstad
Dahlberg, Lars, Halmstad
Djurberg, Birgitta, Halmstad
Ekberg, Magnus, Getinge
Elleström, Olle, Halmstad
Erlandsson, Jan-Roger, Torup
Fagerholm, Kjell, Oskarström
Fuglsang, Jan, Halmstad
Grahn, Ola, Malmö
Gunnarsson, Jan-Erik, Halmstad
Gunnarsson, Roger, Stockholm
Gustafsson, Rachel, Halmstad
Hagung, Jonas, Södertälje
Hansson, Bo, Halmstad
Heikenberg, Gunnar, Halmstad
Heimer, Ulla, Halmstad
Hemmendy, Germund, Halmstad

Holmberg, Larry, Halmstad
Hovelius, Ann-Marie, Halmstad
Högstedt, Sten, Halmstad
Höjman, Henrik, Halmstad
Jansson, Mats, Halmstad
Jönsson, Jan, Halmstad
Källberg, Kayleigh Bishop, Halmstad
Lando, Steve, Halmstad
Larsson, Pernilla, Halmstad
Larsson, Tord Egon, Halmstad
Ljungman Jansson, Eva, Stockholm
Ljungman, Ann, Halmstad
Lundqvist, Hans, Steninge
Lundqvist, Henrik, Höllviken
Magnusson, Anders, Gullbrandstorp
Malmström, Gunhild, Halmstad
Nilsson, Bo, Halmstad
Nilsson, Bo, Halmstad
Nilsson, Daniel, Halmstad
Nilsson, Irene, Haverdal
Olsson, Emma, Slättåkra
Paulsson, Lena, Halmstad
Persson, Margareta, Asmundtorp
Persson, Rolf, Asmundtorp
Petersson, Sven-Arne, Älta
Pettersson, Stellan, Oskarström
Rindlav, Mats, Kållered

Roberts, Doris, Halmstad
Rubensson, Frank, Oskarström
Ryder, Ulf G, Halmstad
Samuelsson, Kaisa, Halmstad
Sandberg, Arne, Grästorp
Sandblad, Maj-Lis, Halmstad
Skytt, Tina, Halmstad
Strandberg, Stefan, Halmstad
Svensson, Anelis, Halmstad
Svensson, Anita, Rimbo
Svensson, Hans, Veinge
Svensson, Kerstin, Halmstad
Svensson, Lena, Veinge
Svensson, Lennart, Gislaved
Svensson, P-O, Halmstad
Svensson, Stefan, Halmstad
Sörensen, Danni, Halmstad
Tholén, Britt-Marie, Olofström
Tingberg, Stefan, Halmstad
Tingberg, Stefan, Halmstad
Wiknertz, Lena, Halmstad
Winberg, Kjell, Halmstad
Wirdheim, Lars-Gunnar, Halmstad
Åqvist, David, Bjärred
Åqvist, Pontus, Malmö
Åstrand, Björn, Halmstad
Östlund, Kerstin, Vänersborg

Erbjudande
till våra medlemmar
Boken om Badliv
och Lundgrens Gjuteri
350:- endast
på Vårmötet 19 april

Kansliets öppettider

Säkrast tid: månd-fred. 9-11 + 12.30-14.00
Välkommen!

Swishkonto

Kansliet hanterar inte längre några kontanter.
Istället har vi ett Swishkonto: 123 107 73 95
Det går också bra att betala till vårt Bankgiro:
308-5081.
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