
HalmstadBudet 
Ett nyhetsbrev till Gamla Halmstads medlemmar               Årg. 16       Nr 4/2022 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

           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 2022  

och även en äldre årsbok för endast 200 kr. 
 

Följande dagar är vi på plats: 
Julskyltningssöndagen 27/11 14.00-17.00 

 3/12 11.00 - 16.00 
 4/12 13.00 - 16.00 
 10/12 11.00 - 16.00 
 1112 13.00 - 16.00 
 17/12 11.00 - 16.00 
 18/12 13.00 - 16.00 

Föreningen Gamla Halmstads årsmöte 
2022 hölls på onsdagskvällen den 19 
oktober, som vanligt i Immanuelskyr-
kan. Liksom förra året var det stor upp-
slutning, och att döma av de många 
frågorna och synpunkterna från mötes-
deltagarna, bland annat angående pla-
nerna inför föreningens 100-

årsjubileum 2023, är medlemmarnas 
engagemang för Gamla Halmstads 
verksamhet också stort. 
  Årsmötesförhandlingarna leddes det 
här året av Ingegerd Sahlström. Före-
ningens ordförande Sven Johansson 
berättade om det gångna verksamhets-
året och planerna för det kommande; 

bland annat det långsiktiga arbetet med 
att förverkliga ett lokalhistoriskt cent-
rum på Slottet. Styrelsen beviljades an-
svarsfrihet och omvaldes i sin helhet, 
med undantag för Kersti Nilsson, som, 
efter många års förtjänstfulla insatser, 
slutar i styrelsen. På valberedningens 
förslag fastställde årsmötet antalet leda-

 

Årsmöte med  
tema köpstaden  

Halmstad  
 

Magnus Karlsson, ordförande  
i Halmstads Handelsförening  

berättade om den anrika  
föreningen. 

Fr v: Magnus Karlsson, Sven Johansson och Anders Bergenek.  



möter i styrelsen till nio, i stället för 
som tidigare tio. 
  Lagom till årsmötet utkom nionde 
delen i serien Halmstads industrihisto-
ria, Köpstaden vid Nissan. En berättelse om 
näringsliv och handel i Halmstad, skriven av 
ekonomihistorikern Bengt Gärdfors. 
Eftersom författaren själv inte hade 
möjlighet att närvara presenterade före-
ningens kassör, Anders Bergenek, den 

nya boken, som berättar om Halmstads 
utveckling som köpmannastad, från 
tidigt 1700-tal och fram till nutid. 
Boken fanns att köpa i entrén till kyrk-
salen och ett flertal medlemmar tog 
tillfället i akt att försäkra sig om ett ex-
emplar. 
  Med anledning av kvällens tema med-
verkade även ordföranden i Halmstads 
Handelsförening, Magnus Karlsson, 

och berättade om verksamheten i en 
anrik förening som fortfarande är aktiv 
i att verka för handel och ekonomisk 
tillväxt i Halmstad. 
 

                                       Peter Björk 

 

Många medlemmar 
var det som besökte 
föreningens  
årsmöte.  
 
Stefan Gustafsson  
och Staffan Karlsson 
som är styrelse-
ledamöter sålde boken  
Köpstaden vid  
Nissan. 
 
Foto:  
Christel Ek 

En berättelse om näringsliv och  
handel i Halmstad 

Föreningen Gamla Halmstad har under hösten gett ut en ny 
bok av Bengt Gärdfors med titeln ”Köpstaden vid Nissan – 
en berättelse om näringsliv och handel i Halmstad”. Det är 
den nionde boken i föreningens industrihistoriska serie. 
  Bengt Gärdfors beskriver utvecklingen för näringslivet och 
handeln från 1700-talet och framåt. Han visar tydligt hur till 
exempel utbyggnaden av kommunikationerna och ny lag-
stiftning om näringsfrihet vid 1800-talets mitt satte fart på 
Halmstads utveckling. Läsaren kan också följa hur till exem-
pel detaljhandeln har utvecklats från små specialiserade affä-
rer, via varuhusen till externa köpcentra.  
  I boken finns särskilda avsnitt om järnhandelsföretaget 
Angel och handelsaktiebolaget J. B. Berggren samt om Jo-

han Magni Johansson som startade JM:s. I de industrihisto-
riska avsnitten ägnas kvinnliga industriidkare som Christina 
Charlotta Richardy, Ingrid Wallberg och Tyra Johansson 
särskild uppmärksamhet. Boken beskriver också ingående 
Handelsföreningens 175-åriga verksamhet i Halmstad. 
  Bengt Gärdfors skriver ur ett övergripande perspektiv om 
hur näringsliv och handel har utvecklats i Halmstad. Boken 
ger en bild av de olika utmaningar som verksamheterna har 
ställts inför men också möter idag. 
 
                                                                  Anders Bergenek 
 

Bengt  
Gärdfors 
 
Foto: Gun  
Bergenfelz 



”Förenings-
proffs” nyvald i 
styrelsen 
 
 

Ordföranden  
har ordet 

God Jul och Gott Nytt År  
önskar vi våra medlemmar! 

Nästa år fyller Gamla Halmstad 100 år 
och det skall vi fira. Vi har förhopp-
ningar om att komma in på Halmstads 
slott och kunna ha aktiviteter där. Det 
hade passat så bra att få tillgång till en 
lokal på slottet det år som föreningen 
fyller 100 år. Vi har en pågående dis-
kussion med Kulturförvaltningen,  
Destination Halmstad och Hallands 
Konstmuseum om vilka aktiviteter som 
kan bli aktuella nästa år. Alla är positiva 
och vill gärna hjälpa oss i arbetet att få 
till ett värdigt firande för en 100-åring.  
  Det kommer att bli ett händelserikt 
2023, Halmstad Bollklubb har gått upp 
i Allsvenskan och till sommaren kom-
mer vi att få se alla storklubbarna i  
Allsvenskan på Örjans Vall. Arenan 
som är ett år äldre än Gamla Halmstad 
och hade 100-årsjubileum 2022. Det 
har funnits en utställning om Örjans 
Vall på Hallandsgården denna sommar, 
den är nu nerplockad men Gamla 
Halmstad har fått ansvaret att förvara 

den och har möjlighet att använda den 
vid framtida evenemang. Så om ni 
missat att se den kommer det nog att 
finnas möjlighet att göra så senare. 
I juli 2023 kommer också Gyllene Tider 
att återuppstå med två konserter på  
 
 
 
 
 
 
 
Brottet, intresset var stort när biljetter-
na började säljas så det blir två slutsålda 
konserter med mycket folk på stan. 
Gyllene Tider har funnits tillräckligt 
länge nu för att platsa med en artikel i 
årsboken, vi får väl se om det finns  
någon bra historia kring dem som ännu 
inte har berättats och som skulle platsa i 
årsboken. 
  Tidigare i höst var Gamla Halmstad 
med på mässan där Hallands Släktfors-

karförening firade 40-årsjubileum. Vi 
hade gjort i ordning en utställning med 
bilder av Stig Hartman från Halmstad 
under andra världskriget. Fina bilder 
med bland annat finska och norska 
krigsbarn som anlände till Halmstad 
och hemvärnsövningar i centrala sta-
den. Den utställningen hoppas jag vi 
skall kunna visa även under jubileums-
året. Det var en välordnad mässa och vi 
lyckades värva 18 nya medlemmar  
vilket jag tycker var mycket bra. 
  Detta nummer av Halmstadbudet 
kommer tillsammans med årsboken 
som jag med stort nöje läst i år. Det 
skrivs om flera företeelser som var nya 
för mig och andra som man nästan 
glömt.  Men det är precis så årsboken 
skall vara och som gör den till en  
intressant läsning. 
 

                                   Sven Johansson 
 



HalmstadBudet är ett informationsblad för  
Föreningen Gamla Halmstads medlemmar.  
© Föreningen Gamla Halmstad och respektive  
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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! 
 

Vi hälsar nya medlemmar hjärtligt välkomna! 

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

 

Föreningen Gamla Halmstads årsmötesprotokoll 2022-10-19 

§ 1 Årsmötets öppnande 
 Ordförande förklarade mötet öppnat. 
§ 2 Godkännande av dagordning 
 Dagordningen godkändes.  
§ 3 Val av mötesordförande och mötessekreterare 
 Årsmötet valde Ingegerd Sahlström  till mötesordförande   
 och Ilse Holm till mötessekreterare. 
§ 4 Val av justerare tillika rösträknare 
 Årsmötet utsåg Claes Ziegler och Ulla Winblad till   
      justerare tillika rösträknare. 
§ 5 Verksamhetsberättelse och bokslut 
 Årsmötet beslutade att lägga verksamhetsberättelse och 
 bokslut med godkännande till handlingarna. 
§ 6 Revisionsberättelse 
 Årsmötet beslutade att fastställa resultat- och balans-
 räkning enligt årsredovisningen. 
§ 7       Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021-2022 
 Föreningens revisorer har inkommit med revisions-
 berättelse vari årsmötet föreslås bevilja styrelsen ansvars- 
           frihet för den tid revisionen omfattar. 
 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
§ 8 Beslut om antal styrelseledamöter 
 Årsmötet beslutade att styrelsen skall bestå av åtta  
 ledamöter + ordförande. 
§ 9 Val av ordförande 
 Valberedningen föreslår omval av Sven Johansson som 
 föreningens ordförande. 
 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
§ 10 Val av styrelseledamöter Valberedningen föreslår omval av 
 Anders Bergenek, Peter Björk, Stefan Gustafsson, Ilse 
 Holm, Christer Harplinger, Mats Jönsson, Birgitta Tullgren 
 och Staffan Karlsson.  
 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
§ 11 Val av revisor och revisorssuppleant 

 Valberedningen föreslår omval av Bo-Lennart Nilsson som 
 revisor och nyval av Ann-Charlotte Westlund som revisor 
 suppleant. 
 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
§ 12    Val av valberedning 
 Årsmötet beslutade utse Ingegerd Sahlström, Ulrika Lars-
 son och Sigge Ohlsson med Ingegerd Sahlström som  
 sammankallande. 
§ 13 Fastställande av verksamhetsplan med budget för verksam
 hetsåret 2022/2023 
 Föreningens ordförande redovisar förslag till verksamhets
 plan med budget för verksamhetsåret 2022/2023. Det  
 föreslogs också att i räkenskaperna skall införas ett konto 
 för redovisning av kostnader för föreningens  
 100-årsjubileum. 
 Årsmötet beslutade enligt förslagen. 
§ 14 Fastställande av årsavgift för verksamhetsåret 2023/2024 
 Styrelsen föreslår en höjning av årsavgiften med 10 kronor 
 till 210 kronor. 
 Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
§ 15 Motioner 
 Inga motioner har inkommit. 
§ 16 Övriga frågor 
 Ingegerd Sahlström framförde ett tack till föreningen för 
 bidraget till tryckningen av skriften Halmstads Kvinno
 karta. En medlem föreslog att föreningen gör en färjetur 
 till Grenå under jubileumsåret.   
§ 17 Årsmötets avslutande 
 Ordförande förklarade årsmötet avslutat. 
 
 Ingegerd Sahlström  Ilse Holm 
 Mötesordförande  Mötessekreterare 
 
           Ulla Winblad   Claes Ziegler  
 Justerare   Justerare 

Altemyr, Yvonne, Getinge 
Andersson, Bengt, Kungsbacka 
Arvedson, Bodil, Halmstad 
Bengtsson, Håkan, Halmstad 
Bengtsson, Lars, Falkenberg 
Blomberg, Mymmel, Halmstad 
Börjesson, Andrea, Halmstad 
Ehrnlund Westerdahl, Hanna, Hstad 
Erixon, Marianne, Halmstad 
Estwall, Sven, Båstad 

Grahn, Göran, Halmstad 
Gårder, Victoria, Ekerö 
Hindgren, Birgitta, Simlångsdalen 
Ingmarsson, Lars, Knäred 
Johansson, Christina, Halmstad 
Johansson, Roger, Halmstad 
Johnsson, Richard, Halmstad 
Josefsson, Eva, Halmstad 
Lindmark, Hans, Halmstad 
Ljungqvist, Stefan, Laholm 

Nylander, Monika, Haverdal 
Palmqvist, Margaretha, Halmstad 
Rane, Stefan, Halmstad 
Rolandsson, Alf, Halmstad 
Salsgård, Bengt-Åke, Falkenberg 
Sandqvist, Birgitta, Halmstad 
Svensson, Britt-Inger, Halmstad 
Svensson, Pia, Halmstad 
Widstam, Pernilla, Halmstad 
Wiklander, Britt, Halmstad 


