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Josefine Brydolf

- nya styrelsemedlemmen vill lyfta
fram barn och
kvinnor

Josefine Brydolf blev medlem i Gamla
Halmstad för några år sedan. Sigge
Olsson övertalade henne när föreningens styrelse som vanligt sålde medlemskap under julhandeln i Halmstads city.
Sigge som numera ingår i valberedningen insåg kapaciteten i sin rekrytering för Josefine valdes in i styrelsen
vid senaste årsmötet. Hon efterträder
Daniel Borgman.
Josefine föddes i Stockholm och tillbringade de tidigaste barndomsåren i

Österrike där hennes föräldrar studerade.
- Jag var sex år när vi flyttade till
Halmstad, säger hon. Men det kunde
lika gärna blivit Falun eller Skövde,
mamma och pappa valde mellan olika
orter.
Jag är glad att det blev Halmstad!
Hennes barndoms kvarter var området kring Mickedala och Karlsrovägen
och senare Alet. I slutet av 1980-talet
lämnade hon stan och återkom 2008

med man och barn. I dag bor hon på
Söder.
Under nästan två decennier hinner en
stad förändras på gott och ont.
- Hamnleden talades det mycket om
när jag var i tonåren och nu är den
aktuell igen, säger hon. Det vore otroligt sorgligt om det byggdes en väg vid
Aleskogen. Ta vara på havet och Västra
stranden, skärma inte av med vägar.
Den ökade biltrafiken gör inte stadsbilden trevligare.
fortsättning på nästa sida….

Hjälp föreningen att värva
nya medlemmar!
Har ni en vän, en släkting
eller en granne som är
intresserad av Halmstads
historia och vill stötta föreningen genom att bli medlem? Eller kan ni ge bort
ett medlemskap i julklapp?
Skicka in namn och
adress på nya medlemmar
med e-post till:
info@gamlahalmstad.se

På grund av pandemin och
smittorisken kommer
Gamla Halmstad i år inte
att kunna vara ute på stan i
december och värva medlemmar.
Det innebär att medlemsantalet kommer att minska
kraftigt, så vi behöver er
hjälp!

- Mycket i stan planeras efter trafiken.
Det är tråkigt att stora leder går genom
innerstan, säger hon. Däremot är
Halmstad lätt att cykla i, avstånden är
inte särskilt stora i
jämförelse med flera andra städer.
Att centrum inte längre är en lika
självklar mötesplats som förut diskuteras flitigt bland Halmstadborna. Många
butikfönster gapar tomma. Att göra city
mer attraktivt är en svår nöt att knäcka
när näthandeln slår nya rekord och
Flygstaden och Hallarna breder ut sig i
stans ytterområden.
- Jag tror inte att det bara handlar om
parkeringsplatser. Folk handlar hellre
på nätet eller i shoppinggallerior och
tycker tyvärr att det är roligare än att gå

runt i stan. Att utveckla Österskans
med hotell, restaurang och saluhall vore
bra, även om byggnaden kanske inte
behöver vara 16 våningar hög.
Till de positiva förändringarna hör att
parkerna blivit allt populärare att vistas
i och att stan mer än förr vänder sig
mot Nissan.
- Söder har förändrats mycket sedan
jag växte upp. Roligt att Hallandspostens gamla hus har blivit kulturskola
med allt vad det innebär av aktiviteter
och konserter. Det är mycket barn och
ungdomar som rör sig på Söder numera. Ett lyft för stan!
Josefine arbetar som barnmorska på
Ungdomsmottagningen, vilket betyder
att hon kommer i kontakt med ungdo-

mar som befinner sig i åldersspannet
mellan puberteten och 23 år. Arbetet
går ut på att informera om kroppen,
sexualitet och preventivmedel. Hon
träffar ofta skolklasser.
När det gäller historia är det just barn
och kvinnor hon vill lyfta fram.
- Jag skulle vilja veta mer om hur de
grupperna levt i gamla tider. Vanligt
folk intresserar mig mer än kungar.
Josefine ser fram emot att bli aktiv i
Gamla Halmstad.
- Jag är med mycket för att lära mig
om Halmstad. Det ska bli spännande
och kul!
Stefan Gustafsson

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi våra medlemmar!

Gamla Halmstads årsmöte
Föreningen Gamla Halmstads årsmöte
2020 hölls månadagkvällen 2 november
i Immanuelskyrkan.
Endast ett 20-tal medlemmar hade
kommit för att deltaga vilket berodde
på coronapandemin.
Alla tänkbara åtgärder gällande coronasmittan hade vidtagits. Det fanns
handsprit i entrén, och medlemmarna
ombads att ta med sina kläder upp i
kyrksalen för att undvika trängsel i
kapprummet. Där lades kläderna i stolen bredvid, så det rekommenderade
avståndet kunde hållas.
Årsmötesförhandlingarna leddes av
Ann-Charlotte Westlund. Styrelsen be-

viljades ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
Styrelsen omvaldes: Sven Johansson,
ordförande, Anders Bergenek, kassör, Ilse
Holm, sekreterare, Christer Harplinger,
vice ordförande, Stefan Gustafsson, Peter
Björk, Kersti Nilsson, Birgitta Tullgren,
Mats Jönsson. Daniel Borgman hade
avböjt omval. Som ny styrelseledamot
invaldes Josefine Brydolf.
Till föreningsrevisor omvaldes BoLennart Nilsson. Valberedningen med
sammankallande Ingegerd Sahlström,
Ulrika Larsson och Sigge Olsson omvaldes. Ordförande avslutade årsmötet
och tackade mötesordförande Ann-

Charlotte Westlund och mötessekreterare Ilse Holm.
Därefter visades film. Den första var
Carl Holmströms film om invigningen
av Halmstads flygplats 1958. På denna
film har vi lagt på en speakerröst med
Torgny Ahlgren. Sedan visades filmen
om när HBK tog stora silver 1955 och
avslutningsvis filmen Mitt svunna
Halmstad där Stellan Larsson berättar
om bilder från Halmstad.
Text och bild: Christel Ek

Man börjar fundera på hur året 2021
kommer att se ut för oss. Kommer det
vaccin som är effektiva och blir de tillgängliga för alla, och kommer tillräckligt många att vilja vaccinera sig. Blir
det så kan vi kanske börja träffas igen
och få igång vår mötesverksamhet. Vårt
årsmöte var planerat att ske strax efter
att man sagt att restriktionerna med
max 50 personer på sammankomster
skulle lättas. Nu förlängdes restriktionerna en tid men lättnaderna kom den 1
november och årsmötet kunde genomföras dagen efter. Men smittspridningen ökade igen och hårda restriktioner
infördes. Just nu funderar vi på hur vi
skall kunna genomföra arbetet med att
packa och skicka ut årsböckerna på ett
smittsäkert sätt. Om ni får detta utskick
med Halmstadbudet och årsboken i
mitten av december har vi lyckats med
detta.
Vi har också just fått besked om att
kansliet måste flytta från 4:e våningen
på Kungsgatan 25 till bottenvåningen
på samma adress. Den flytten kommer

att ske i början på december och är
troligen också genomförd när ni läser
detta. Frågan är bara hur vi kan genomföra en flytt på ett säkert sätt. Som ni

”Föreningsproffs” nyvald i
Ordföranden
styrelsen
har ordet
ser påverkar pandemin föreningen
mycket, vi funderar en hel del på vad
som går att göra och hur vi kan genomföra det som måste göras på ett säkert
sätt.
I våras skrev jag och Anders Bergenek
en debattartikel i Hallandsposten där vi
tyckte att Halmstad måste lyfta fram sin
historia, inte minst med tanke på de
danska turister som kommer till Halmstad nu när vi har fått en färjeförbindelse med Århus. Vi hade därefter ett
möte med Destination Halmstad men
sedan har det inte hänt så mycket, inte
förrän nu. Jag har som representant för

Gamla Halmstad medverkat i ett möte
anordnat av Destination Halmstad tillsammans med Halmstad idrottshistoriska förening och Museet på FMTS
(gamla F14). På grund av corona blev
det ett digitalt möte men det var ett
intressant möte och alla föreningarna
ser ett behov av att lyfta fram det historiska perspektivet för Halmstad. Destination Halmstad och kulturförvaltningen ser ett ökat intresse för lokalhistoria
och är positiva till den arbetsgrupp som
blev resultatet av mötet. Men Kulturförvaltningen har idag inget uppdrag
när det gäller det historiska Halmstad,
så en viktig del för att komma vidare
blir att informera våra politiker om
detta behov.
Till slut vill jag önska er God Jul och
Gott coronafritt Nytt År!
Sven Johansson

Föreningen Gamla Halmstads årsmötesprotokoll 2020-10-29
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

§8
§9

§ 10

Årsmötets öppnande
Ordförande förklarade mötet öppnat.
Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
Val av mötesordförande och mötessekreterare
Årsmötet valde Ann-Charlotte Westlund till mötesordförande och Ilse Holm till mötessekreterare.
Val av justerare tillika rösträknare
Årsmötet utsåg Lennart Lundborg och Henry Bengtsson
till justerare tillika rösträknare.
Verksamhetsberättelse och bokslut
Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelse och
bokslut med godkännande till handlingarna.
Revisonsberättelse
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.
Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2019-2020
Föreningens revisorer har inkommit med revisonsberättelse vari årsmötet föreslås bevilja styrelsen ansvarsfrihetför den tid revisionen omfattar.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
Beslut om antal styrelseledamöter
Beslutades att styrelsen skall utgöras av ordförande och nio
styrelseledamöter.
Val av ordförande
Valberedningen föreslår omval av Sven Johansson som
föreningens ordförande.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår omval av Anders Bergenek, Peter
Björk, Stefan Gustafsson, Ilse Holm, Christer Harplinger,
Kersti Nilsson, Mats Jönsson och Birgitta Tullgren och
nyval av Josefine Brydolf.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 11

§ 12

§ 13
§ 14

§ 15
§ 16
§ 17
§ 18

Val av revisor och revisorsuppleant
Valberedningen föreslår omval av Bo-Lennart Nilsson som
revisor och omval av Rose-Marie Edlund som revisor
suppleant.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
Val av valberedning
Årsmötet beslutade utse Ingegerd Sahlström, Ulrika
Larsson och Sigge Ohlsson med Ingegerd Sahlström som
sammankallande.
Val av representanter i Stiftelsen Mellgrenska Huset
Årsmötet beslutade utse Bo-Lennart Nilsson med Sven
Johansson som ersättare.
Fastställande av verksamhetsplan med budget för verksamhetsåret 2020/2021
Föreningens ordförande redovisar förslag till verksamhetsplan med budget för verksamhetsåret 2020/2021.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2021/2022
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, 200 kronor.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
Motioner
Inga motioner har inkommit.
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Årsmötets avslutande
Ordförande förklarade årsmötet avslutat.
Ann-Charlotte Westlund
Mötesordförande

Ilse Holm
Mötessekreterare

Lennart Lundborg
Justerare

Henry Bengtsson
Justerare

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!
Andersson, Lena, Kärna
Blixt, Barbro, Sollentuna
Boström, Rolf, Halmstad

Fleischer, Rasmus, Bagarmossen
Forslund, Anna-Karin, Halmstad
Jönsson, Niclas, Harplinge

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. Tack på förhand!

Gåvor till föreningen

Har du foton, filmer eller annat material om Halmstad, hör gärna av dig till oss. Vi kan skanna dina
bilder, diabilder och återlämna dem till dig.

Lindegren Olsson, Barbro, Halmstad
Sikö Helin, Charlotte, Slöinge
Strömberg, Lennart, Halmstad

Penninggåva

Vi vill tacka de medlemmar som i samband med
inbetalningen av årsavgiften lämnat ett frivilligt
bidrag till föreningen. Stort tack!

Kansliet

På grund av coronapandemin är kansliet stängt tills
vidare. Vi finns tillgängliga på telefonnr.
035-21 40 40.
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