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Välbesökt årsmöte med
föredrag om ”Tylöhus”
- en populär 101-åring

Föredragshållare Elisabeth Haglund.
Foto: Pamela Hanné.

Gamla Halmstads årsmöte 2021 hölls
på tisdagskvällen den 19 oktober i
Immanuelskyrkan. Det var inte många
stolar som stod tomma i kyrksalen när
mötet programenligt startade vid halv
sju. Föreningens ordförande Sven
Johansson, som inledde med att hälsa
alla välkomna, erinrade om situationen
vid samma tid förra året, då årsmötet,

på grund av pandemin, endast hade ett
20-tal deltagare. Att döma av både uppslutning och stämning den här gången,
var det många bland föreningens medlemmar som var särskilt glada över att
nu äntligen kunna samlas och mötas på
plats igen.
Mycket uppskattad var också kvällens
föredragshållare, Elisabeth Haglund,

VD för Hotel Tylösand – eller
”Tylöhus”, som ju många Halmstadbor, av tradition, vill kalla det. Föredraget var egentligen inplanerat till förra
året, med anledning av 100-årsjubileet
2020, men det satte pandemin stopp
för.
Berättelserna om och från den populära, nu alltså 101-åriga anläggningen
fortsättning på nästa sida….

Ge bort ett medlemskap
i julklapp!
Hjärtligt välkomna till Akademibokhandeln,
Storgatan och träffa styrelsen för Gamla Halmstad
som värvar medlemmar.
Inför julen har vi ett mycket bra erbjudande.
Ny medlem får ett medlemskap och årsbok 2021
och även en äldre årsbok för endast 200 kr.
Följande dagar är vi på plats:
Julskyltningssöndagen 28/11 14.00-17.00
Lördag 4/12 11.00 - 16.00
Söndag 5/12 13.00 - 16.00
Lördag 11/12 11.00 - 16.00
Söndag 12/12 13.00 - 16.00
Lördag 18/12 11.00 - 16.00
Söndag 19/12 13.00 - 16.00

väckte stort intresse hos åhörarna, som
också tog väl vara på chansen att ställa
frågor.
I anslutning till föredraget bjöds
publiken på filmvisning, där Hotel
Tylösand skildrades i dåtid, nutid och
framtid. Förutom Elisabeth Haglund
själv, medverkade i filmen hotellets
båda ägare, Björn Nordstrand och Per
Gessle, samt även Föreningen Gamla
Halmstads egen Anders Bergenek, som
bidrog med en lokalhistorisk bakgrund.

Därefter följde årsmötesförhandlingar, vilka leddes av den till mötesordförande valda Ann-Charlotte Westlund.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för
det gångna verksamhetsåret och omvaldes i sin helhet, med undantag för
Josefine Brydolf, som hade avböjt
omval. Som ny ledamot i styrelsen invaldes Staffan Karlsson. Även valberedningen, med Ingegerd Sahlström
som sammankallande, omvaldes i sin
helhet.
Avslutningsvis berättade Sven

Johansson om föreningens kommande
verksamhet, bland annat planerna på
ett lokalhistoriskt center på Halmstads
slott.
Som helhet präglades årsmötet av
tillförsikt och optimism, förmedlad
såväl i Elisabeth Haglunds föredrag
som av stämningen i stort.
Förhoppningsvis var det här ett avstamp mot gladare och roligare tider!
Peter Björk

Böcker att önska sig eller ge bort

Gamla Halmstad har ett rikt utbud av böcker om stadens historia.
Här är några av dem.

Så här i slutet på året hoppas jag verkligen nästa år blir ett ”vanligt” år igen,
åtminstone när det gäller virussmitta
och restriktioner. Gamla Halmstad har
startat upp den publika verksamheten
igen och vi hade ett välbesökt höstmöte
i Immanuelskyrkan där Elisabeth
Haglund berättade om verksamheten
på Tylöhus och de verkar också ha full
fart på sin verksamhet, Elisabeth berättade bland annat man på Tylöhus redan
i oktober hade över 8000 bokningar till
sitt julbord.
Under förra verksamhetsåret 1 juli
2020 till 31 juni 2021 minskade vi medlemsantalet med endast 67 personer,
det är en bra siffra med tanke på att vi
knappt hade någon verksamhet och
inga värvningskampanjer. Det känns
bra att medlemmarna i Gamla Halmstad är trogna trots att vi inte kunnat ha
någon utåtriktad verksamhet. Vår årsbok och medlemsportalen är föreningens viktigaste verksamheter och de har
inte påverkats av pandemin. Så jag tror
att detta gör att nästan alla stannar kvar
som medlemmar och jag hoppas att ni
kommer att göra det i många år till. Vi
kommer att fortsätta prioritera årsbok

och medlemsportal även fortsättningsvis. I år finns vi som vanligt på Akademibokhandeln i december och träffar
våra medlemmar och förhoppningsvis
värvar vi också många nya medlemmar
där.
Vi har nu också fått tag i en ny förrådslokal, där får vi tacka Fastighetsstaden för gott samarbete. Flera i styrelsen

detta projekt finns en stor utvecklingspotential för Gamla Halmstad. En planering har påbörjats och vi tänker oss
att vi skall använda stadsmodellen som
en central del i utställningen. Utifrån
den skall man sedan själv kunna välja
vilken del av Halmstads historia man
vill titta närmare på och man skall
också kunna få information om intressanta byggnader på stadsmodellen.
”FöreningsVi kommer att fortsätta arbeta med
proffs” nyvald i projektet hela nästa år och har som mål
Ordföranden
att ha en utställning klar på slottet
styrelsen
har ordet
sommaren 2023.
Jag önskar er alla en God Jul och en
intressant läsning av årsboken antingen
har ägnat några dagar åt att sortera och ni läser den direkt eller, som jag hört
packa ner det som finns i gamla förrå- många säga, att ni sparar läsningen till
det i flyttkartonger. I samband med det julhelgen.
har vi gjort några spännande fynd bland
böckerna, en del kommer så småSven Johansson
ningom att hamna på medlemsportalen,
annat kanske blir underlag till artiklar i
årsboken.
I höst har jag och Anders ägnat en hel
del tid åt projektet med en lokalhistorisk utställning på Halmstads slott.
Detta kommer att bli det tredje benet i
föreningens prioriterade verksamhet. I

Medlemsportalen
Som medlem i föreningen Gamla Halmstad har du tillgång
till årsböckerna från 1924-2020 digitalt. Ansök via hemsidan
om konto om du inte redan gjort detta. På medlemsportalen finns även en hel del annan Halmstadlitteratur. Dessa är
i pdf-format och mer eller mindre sökbara.

Tag också en titt på hemsidan. Under rubriken Kartor är
informationen uppdaterad, fler kartor finns på plats och alla
kartor är nu även i pdf-format som skall kunna läsas av alla.
Här är också alla utgivna nummer av Hallandsposten mellan
1910-1930.

God Jul och Gott Nytt År
önskar vi våra medlemmar!

Föreningen Gamla Halmstads årsmötesprotokoll 2021-10-19
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7

§8
§9

§ 10

§ 11

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 Henry Bengtsson och Lisbeth Lindqvist till
justerare tillika rösträknare.
Verksamhetsberättelse och bokslut
Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelse och
bokslut med godkännande till handlingarna.
Revisionsberättelse
Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balansräkning enligt årsredovisningen.
Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020-2021
Föreningens revisorer har inkommit med revisionsberättelse vari årsmötet föreslås bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
Beslut om antal styrelseledamöter
Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av nio ledamö
ter + ordförande.
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 Staffan Karlsson.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
Val av revisor och revisorsuppleant

§ 12

§ 13
§ 14

§ 15
§ 16
§ 17
§ 18

Valberedningen föreslår omval av Bo-Lennart Nilsson som
revisor och av Rose-Marie Edlund som revisorsuppleant.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
Val av valberedning
Årsmötet beslutade utse Ingegerd Sahlström, Ulrika Larsson och Sigge Ohlsson med Ingegerd Sahlström som sam
mankallande.
Val av representanter till Stiftelsen Mellgrenska Huset
Årsmötet beslutade utse Bo-Lennart Nilsson med Sven
Johansson som ersättare.
Fastställande av verksamhetsplan med budget för verksam
hetsåret 2021/2022
Föreningens ordförande redovisar förslag till verksamhets
plan med budget för verksamhetsåret 2021/2022.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2022/2023
Styrelsen föreslår oförändrad årsavgift, 200 kronor.
Årsmötet beslutade enligt förslaget.
Motioner
Inga motioner har inkommit.
Övriga frågor
En medlem ville veta mer om fastigheten Mellgrenska
huset, vilket Anders Bergenek informerade om.
Årsmötets avslutande
Ordförande förklarade årsmötet avslutat.
Ann-Charlotte Westlund
Mötesordförande

Ilse Holm
Mötessekreterare

Henry Bengtsson
Justerare

Lisbeth Lindqvist
Justerare

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna!
Blackwell, Annette, Halmstad
David, Sonja, Halmstad
Englund, Ann-Christine, Halmstad

Karlsson, Staffan, Halmstad
Larsson, Marianne, Halmstad
Modin, Eva, Halmstad

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.

Palmay, Anders, Halmstad
Söderman, Henrik, Halmstad

Penninggåva

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

Kansliet

Öppettider: Måndag - fredag 9.00-11.00
Vi finns också tillgängliga på telefonnr.
035-21 40 40.
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