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DET KÄNNS NÄSTAN konstigt nu 
när det har varit strålande sol och 
varmt ett tag, men som alla vet ställ-
des ju premiären mot HIF in för att 
Örjans valls gräsmatta helt enkelt 
inte pallade med spel efter den långa 
vintern. Det var ingenting som vi  
i HBK kunde göra något åt, vi är  
hyresgäster som vilken annan som 
helt på Örjans vall. 

EFTER OMBYGGNADEN  av vår 
härliga hemmaarena är den på 
många sätt en allsvensk arena, men 
när det kommer till gräset finns det 
utmaningar. Vädret är ju nyckfullt 
och en gräsplan är väldigt känslig. 
Självklart vill vi att fotboll ska spelas 
på gräs och det finns inget bättre  
än doften av nyklippt gräs på en fot-
bollsplan. Verkligheten som elit- 
förening är dock mer pragmatisk än 
nostalgisk. Vi menar nämligen att 
det finns en lösning som skulle göra 
planen mindre sårbar och som sam-
tidigt skulle öka möjligheterna att 
använda Örjans valls A-plan mer 
frekvent. Det stavas hybridgräs. 
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Nackdelen med 
vanligt gräs

// TONY KARLSSON,  
ORDFÖRANDE I HALMSTADS BK

HBK LIVE # 2 2018ORDFÖRANDEN HAR ORDET

HYBRIDGRÄSET BESTÅR  av mat-
tor med konstgräs, med naturligt 
gräs som växer runt eller bredvid 
konstgräsfibrerna. Plastfibrerna  
låter det naturliga gräset få fäste,  
vilket gör att en hybridgräsplan helt 
enkelt kan användas under en läng-
re period än en traditionell natur-
gräsplan. Genom en hybridgräsplan 
hade trycket kunnat öka på Örjans 
vall, likväl som tryggheten för oss 
som ska arrangera matcher. Kraven 
på elitfotbollens gräsmattor är olika 
numera kontra förr, spelet går fort-
are och vi spelar fler matcher, tränar 
mer och säsongen är längre. 

VISIONEN FÖR OSS är att Örjans 
vall ska vara en levande plats året 
runt och då krävs lite annat innehåll 
än idag, hybridgräs är en av idéerna. 
Just nu gör vi i HBK insatser och  
arbetar för att formera en sådan plan 
för framtidens Örjans vall. 

NÄR DET GÄLLER Superettan har 
den börjat trevande, men vi måste tro 
på vår förmåga och på att det går att 
vända. Nu blickar vi fram emot årets 
första derby och det är Falkenbergs FF 
som står på andra sidan, ett lag som 
vi känner väl och som har startat  
serien bra. Det blir en spännande 
match med mycket folk på läktarna. 

SID 6 
Prat i kvadrat

SID 4 
Dags att anmäla sig  
till Halmstadmilen

SID 12 
Derby – allt du 
behöver veta 

SID 8
HEMMASPELAREN 
22 frågor och svar  
med Malkolm Nilsson

HBK | KICK OFF
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FREDAGSSURPRISE PÅ LEIF’S 
Kockarna grillar – vi andra njuter

Missa inte fredagarna på Hotel Tylösands köttkrog Leif’s Bar & Grill. Vi släpper kockarna 
fria att grilla precis som de själva vill ha det. Du som känner till Leif’s idéer om mat vet 
vad som väntar: massor av smak, utsökta råvaror och perfekt tillagning.

Så varför inte samla familjen eller vännerna kring bordet och börja helgen med glada 
miner kring en lustfylld matupplevelse. Unna er lyxen att njuta av livet och varandra i 
härligast tänkbara miljö. Ny grillmeny varje fredag. Vi lovar att det blir en surprise värd 
att vänta på. Är det inte fredag snart? 

Boka bord på tylosand.se/leifsbarogrill eller ring 035-333 05
Öppet onsdag-söndag från kl 18.30

Nyhet!
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Hög tid att  
anmäla sig till 
Halmstadmilen
Som elitförening inom fotboll är HBK starkt sammanknippat med  
motion och hälsa. Det var en av många anledningar till att klubben,  
i samarbete med huvudpartnern Fem Hjärtan Fastigheter, valde att 
starta Halmstadmilen – ett lopp som startar och slutar på Örjans vall  
efter en sväng i city och upploppet längs vackra Nissan. För de  
mindre 6-12 år finns ett lopp på ca 2 km.

– Tillsammans vill vi skapa ytter- 
ligare en folkfest i Halmstad. Kan 
det dessutom bidra till att Halmstad 
blir en friskare stad i det långa lop-
pet är mycket vunnet. 

Anmälan för Halmstadmilen 2018 
är öppen. Loppet går av stapeln  
lördagen den 1 september och det  
är hög tid att anmäla sig, konstat- 
erar Susanne Nilsson, klubbchef  
i HBK.

LÖPARGRUPPEN TRÄNAR,  
VÄLKOMMEN ATT HÄNGA PÅ

Under våren kommer gemensam-
ma träningspass att arrangeras  
i Halmstadmilens regi. Sara Berg-
ström från Team Triathlon & Multi-
sport kommer att vara på plats och 
visa några övningar för ett bättre 
löpsteg.

FÖR ATT MANIFESTERA satsning-
en på att utvecklas individuellt, och 
därmed som lag, har varje spelare 
formulerat sina mål för säsongen och 
till skillnad från tidigare har ledning-
en valt att vara 100% transparenta 
med dessa. 

– Vi vet inget annat lag som har 
valt att göra på samma sätt och vi gör 
det för att ni – våra fans – ska kunna 
vara med nära oss på vår resa, kon-
staterar Susanne Nilsson, klubbchef, 
och fortsätter:

– För att ständigt påminnas om 
våra mål har vi tryckt dem på vår lag-
kaptensbindel. Inför varje match 
kommer vår lagkapten att bära en 
regnbågsfärgad lagkaptensbindel 
med alla våra mål. Det blir en härlig 
symbolik som sporrar.

PÅ HEMMAMATCHERNA  kommer 
du också kunna köpa kaptensbin-
deln med alla spelares mål. 

– Vi gör ju detta tillsammans och 
vi vill nå våra mål tillsammans med 
er på läktarna, säger Susanne.

CHRISTIAN ALBINSSON

HÄR ÄR FYRA AV HENNES BÄSTA 
TIPS FÖR ATT GÖRA DIG TILL EN 
BÄTTRE LÖPARE!

1. Stolt hållning! Sträck på dig  
och gör dig lång när du springer. 
Förutom att du får tyngdpunkten 
rakt över ditt steg öppnar du upp 
bröstkorgen och får lättare  
att andas.

2. Lätt framåtlutad, utan att  
tappa höften! Stå still och luta  
dig framåt (med stolt hållning) 
tills kroppen reflexmässigt för 
fram en fot för att du inte ska 
ramla. Denna lutning är idealisk 
för ditt löpsteg, och tyngdlagen 
kommer att hjälpa dig att springa 
mer energieffektivt!

3. Rätt frekvens på stegen!  

Snart går startskottet till milsloppet inne i Halmstad centrum.

Supporter-
bindeln  
lanserad

Det individuella målet är Allsvenskan, men 
spelarna har satt sina egna mål för säsongen.

Ta inte för långa steg, sträva runt 
180 steg per minut. Testa ibland 
genom att räkna antal steg du  
tar med ena foten under 30 sek-
under, hamnar du runt 45 ligger 
du rätt. Det är vanligt att ta för 
långa steg, då sätter man ner  
foten framför sig istället för under 
sig vilket inte bara är ineffektivt 
utan även kan bidra till skador.

4. Glöm inte armarna! Slappna  
av i axlarna, jobba med armarna 
ganska långt bak (det blir natur-
ligt när din hållning är stolt och 
lite framåtlutad) och nära kropp-
en (flaxa inte). Lite rotation är 
okej om det är naturligt i ditt  
rörelsemönster (vi har alla ett 
unikt mönster), men korsa inte 
mittlinjen framför kroppen.

Inför årets säsong har 
HBK tagit fram målbilder 
som är individuella och 
som är övergripande för 
hela klubben. Klubben sat-
sar mer än någonsin på 
att utvecklas som indivi-
der. Alla spelare har satt 
upp sina egna mål och 
dessa mål vill HBK dela 
med alla supporters. 

Du beställer din bindel via hbk.se  
eller i souvernirshopen på Örjans vall. 
Läs mer om målen:  
www.hbk.se/hbk-goals.

TEXT CHRISTIAN ALBINSSON  FOTO PATRIK LJUNGMAN
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HELA 
HALMSTADS 
STADSNÄT

halmstadsstadsnat.se
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Halmstads Laxacup  
– årets fotbollsfest
26–29 juli är det dags för årets  
fotbollsfest i Halmstad. Till HBK:s 
populära sommarturnering Halm-
stads Laxacup kommer ungdoms-
lag från stora delar av Sverige för 
att spela fotboll, umgås och upp-
leva Halmstad från sin bästa sida.

Årets turnering är den 39:e i ordning-
en och är öppen för flickor och pojkar  
11-15 år.

– 1980 var det 12 lag som deltog.  
I kommer vi att passera 200-strecket, 
säger Stefan Mildaeus, turnerings- 
ansvarig och ungdomsansvarig i HBK.

Nytt för i år är satsningen på ett  
aktivitetstorg, där både spelare och 
publik ska kunna sysselsätta sig  
mellan matcherna. Där kommer även 
cupens partners att finnas på plats.

– Vi vill bredda upplevelsen. Även 
om alla som kommer till Laxacupen 
älskar fotboll, så är det en lång tur-
nering och man kan vilja göra lite  
annat också. Målet är att Sannarp ska 
vara ett levande evenemangsområde, 
förklarar Stefan.

FÖR LAXACUPEN ÄR mer än bara 
fotboll. 

– Ett exempel är det populära  
spelardiscot på fredagskvällen, som 
brukar vara proppfullt. Det är sådant 
som lyfter cupupplevelsen för ung-
domarna, fortsätter Stefan.

Det finns också planer på en ny 
turnering i turneringen. Tanken är 
att kickstarta redan den 25 juli med 
en parafotbollsturnering i samarbete  
med HBK:s fotboll för alla.

Vad är speciellt med Halmstads 
Laxacup?
– En styrka är att vi har så många fina 
fotbollsplaner samlade på ett och sam-
ma ställe. Du kan gå från en plan till 
en annan och se de andra lagen från 
din förening spela. Turneringen har 
gott rykte och vi är måna om att hålla 
en hög kvalitet, därför jobbar vi till ex-
empel genomgående med distrikts-
domare, säger Stefan och fortsätter:

– Många föreningar återkommer år 
efter år. Det är populärt att kombinera 
turneringen med lite semester. Extra 
roligt är att ryktet i år har spridit sig 
uppåt landet. Vi har bland annat  
anmälda lag från Stockholm och  
Värmland.

MONICA FORSBERG

ANMÄL DITT LAG!
Anmälan till turneringen stänger den 14 juni.  
Registrera ert lag på www.laxacupen.se

Välkommen till Halmstads nya 
bemanningsföretag! 

Tjing Bemanning hjälper våra kunder med enskilda uppdrag eller löpande 
bemanningstjänster inom främst logistik, lager och facility management. 
Vi är väldigt engagerade i Halmstads idrotts- och föreningsliv och ser 
varje uppdrag som en ny match som vi vill vinna. Välkomna att bli en del 
av vårt lag!

www.firsttjing.se
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PÅ FREDAGAR ÄR DÖRRARNA ÖPPNA FÖR DIG SOM 
VILL KÖPA LOKALT PRODUCERAD KVALITETSKYCKLING. 

Fabriksförsäljning

Välkommen att handla direkt i vår fabrik utanför Knäred. Vill du vara 
säker på att det du önskar finns, kan du mejla en beställning i förväg 
så plockar vi fram det till dig. Öppettider fredagar 8:30-13:00. Vi ses!

Närproducerad kyckling

Kvalitet sedan 1958
KNÄREDS KYCKLING startade 1958 på ett litet 
torp i utkanten av Knäreds samhälle. Irma 
och Göte Karlsson som på den tiden födde 
upp höns, kalkon, gäss och 
kyckling, gav sitt företag 
namnet Knäreds Fjäderfä-
produkter. Idag driver tredje 
generationen Karlsson 
företaget in i framtiden.

•Garanterat trygga & livsmedelssäkra produkter
•Som en av få producenter på marknaden, 
tillsätter vi inte något extra vatten i kycklingen
•Du hittar oss hos handlare och på restauranger 
där kvalitet och smak går först

Förbeställ: bestallning@knaredskyckling  |  0430-504 30 
Knäreds Kyckling AB, Lagavägen 26, 312 51 Knäred 

El
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&
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Bra på mycket! 035 17 18 19 • eliaexpress.se

Bygg&Anläggning • Industri&Lager • Miljö&Avfall • Hem&Trädgård

Hela kedjan i entreprenader för dig som

villaägare, byggare eller företagare
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1 Varför blev du målvakt? 
– Jag vet inte riktigt, faktum 

är att jag var delvis utespelare fram 
tills övergången till HBK, då jag 
var 16-17 år. Innan dess spelade jag 
i BK Astrio och brukade alternera, 
ena matchen var jag målvakt (pojk-
allsvenskan) och i det andra laget, 
som spelade i Hallandsserien, var 
jag forward. Det var omväxlande 
och roligt, men kanske inte speci-
ellt smart i det långa loppet. När 
jag gick över till HBK bestämde jag 
mig för att bli målvakt. Det sam-
manföll med att jag började på 
gymnasiet (John Bauer, fotbollsin-
riktning) och då fick en viss Håkan 

Svensson (presentation överflödig) 
som instruktör.

2 Din pappa, Lars  
Magnus Nilsson, har  

ett förflutet som fotbolls-
målvakt, bland annat i HBK 
och Hammarby – påverkade 
det ditt beslut?
– Nej, det tror jag inte. Han var min 
pojklagstränare och har stöttat mig 
även inom handbollen och inneban-
dyn, när jag var ung, och har alltid 
varit ett bra bollplank i diskussioner 
om hur man ska agera mellan stol-
parna. Å andra sidan har det hänt 
en hel del sedan han var aktiv, fot-

bollen och inte minst målvaktsspe-
let, ser annorlunda ut idag än när 
han lirade. Att jag till slut valde att 
bli målvakt berodde väl helt enkelt 
på att det inte fanns så många andra 
kandidater…

3 Ifjol var du tilltänkt  
som förstemålvakt  

i HBK, men tränarens val 
blev istället Isak Pettersson, 
som gjorde dundersuccé,  
vilket innebar att du fick  
sitta som avbytare. Hur  
kändes det?
– Vi sparrade och sporrade varan-
dra hela tiden och som medlem i 

Malle nummer ett
– sätter laget först

Äntligen har han välförtjänt fått dra på sig matchtröja nummer 1.  
Malkolm Nilssons efterlängtade position som förstemålvakt i HBK blev 
av olika anledningar något fördröjd. Nu är det 24-åringen som är etta  
i laget och han tillhör också de mest profilstarka inslagen i Halmstads 
BK i Superettan. ”Malle” är en pådrivande kraft och säker sista utpost  

i kampen om topplaceringarna och en nyckelfigur inte minst i det stund- 
ande prestigefyllda derbyt mot Falkenbergs FF. I den här intervjun  

berättar HBK-keepern om vägen till att bli förstemålvakt.  
Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge…

TEXT KENT JOHANSSON  FOTO ANDERS ANDERSSON

MALKOLM NILSSON, MÅLVAKT # 1

När jag 
gick över 
till HBK  
bestäm-
de jag 
mig för 
att bli 
målvakt

en trupp måste man acceptera vis-
sa beslut och laguttagningar. Isak 
och jag hade hela tiden en väldigt 
bra relation och så länge han pre-
sterade så bra som han gjorde på 
matcherna, var det svårt att klaga. 
Jag fick stå tillbaka då. Visst kän-
des det ibland tungt, men det är 
bara att gilla läget. Nu har han läm-
nat klubben (för IFK Norrköping), 
vi har fortfarande en god kontakt 
men nu är det jag som är etta. Och 
den platsen tänker jag kämpa för 
att få behålla.

4 Vilken är din moder- 
förening?
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Ålder: 24
Smeknamn: Malle 
Längd: 193 
Familj: Sambo/flickvän (Emmy Säfqvist).
Tidigare klubbar: Har som seniorspelare  
varit utlånad till Lunds BK (2013) och  
Östers IF (2015 och 2016) 
Mål 2018: ”Jag ska vara en bra ledare på  
och vid sidan av planen”

# 1  
 

MALKOLM 
NILSSON

Att få springa in till 
avspark, höra HBK-
hymnen och känna 
stödet från hemma-
publiken, det är en 
underbar känsla 
som jag skulle  
unna alla

– Jag började i IS Örnia och var väl 
tio år när vi var ett gäng som gick 
över till Astrio. Vi hade ett bra lag 
där, mestadels 93:or, där flera av oss 
nått elitsammanhang.

5 Vem var din första  
fotbollsidol?

– Jag hade massor av fotbollströjor 
med kända namn på ryggen. Iker 
Casillas, Real Madrid, var en tidig  
favorit. På senare år blev det italien-
aren Gianluigi Buffon som hållit till 
på internationell toppnivå i stort sett 
så länge jag levt.

6 Har du några speciella 
minnen från ungdoms-

åren?
Ja, vi (Astrio) lyckades alltid väldigt 
bra i HBK:s turnering Laxacupen 
och jag minns speciellt ett år då jag 
gjorde två mål i semifinalen och att 
vi även vann finalen. Jag tror jag har 
varit med om att vinna Laxacupen 
fyra-fem gånger. Den gången vi 
vann finalen mot ett lag från Sara-
jevo, som gjort succé i Gothia Cup, 
var vi särskilt lyckliga.

7 Har du ett favoritlag, 
förutom HBK?

– Egentligen inte. Under pojklags-

åren bytte jag lite då och då, till  
exempel från Real Madrid till Barce-
lona. Jag följer Premier League men 
har inget direkt favoritlag.

8 Vem är den bästa  
ledare/tränare du haft?

– Jag har genom åren haft ledare 
med olika egenskaper, var och en 
bra på sitt vis. Mats Jingblad, som 
ledde oss till SM-guld med HBK:s 
U19-lag, var fantastisk. Hans ledar-
stil gjorde starkt avtryck på mig. 
Mats fick oss, i grunden relativt star-
ka individer, att samarbeta och 
fungera som ett kollektiv och då 
kom också framgångarna på planen.
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9 Du har i omgångar  
varit utlånad till andra 

klubbar, som Lund och Öster 
– hur kändes det?
– Det var nyttigt och lärorikt. Spec-
iellt mina två perioder i Växjö var  
roliga, inte minst genom att vara 
delaktig i lagets avancemang tillba-
ka till Superettan. Öster är en klubb 
som påminner mycket om HBK, 
både historiskt och övrigt. Jag har 
fortfarande goda vänner i Öster.

10 Hur vill du beskriva 
dig själv?

– Jag är en lojal person, uppfattar 
mig själv som en pådrivare men jag 
är också omtänksam och ödmjuk, 
hoppas jag.

11 Vad gör du när du inte 
jobbar/spelar fotboll?

– Umgås med familj och vänner. Min 
sambo Emmy och jag bor för övrigt i 
en bostadsrättslägenhet på Jutarum 
(Söndrum) där en gång i tiden Astrio 
hade sin hemmaplan. Jag studerar 
en del, har bland annat läst ”motiva-
tionsklimat inom idrott”, och går en 
del strökurser för att förkovra mig 
men även plocka poäng inför even-
tuella framtida studier. Det kommer 
ju en tid efter fotbollen, men jag för-
söker leva i nuet och har fullt fokus 
på den.

12 Vilka umgås du mest 
med i laget?

– Det varierar, flera av dem jag hängt 
med förut har bytt klubb, som  
Simon Silverholt, Markus Johans-
son och Isak Pettersson. Alexander  
Arvidsson och jag umgås en hel del, 
vi har flera gemensamma nämnare.

13 Hur förbereder du 
dig inför en match?

– Jag brukar alltid vilja ha lite mas-
sage, ibland med hjälp av Damir 
(Hadrovic, vår målvaktstränare). 
Dessutom har vi haft genomgångar 
av motståndarnas agerande vid fas-
ta situationer och anfallarnas rör-
elsemönster och hur de brukar av-
sluta anfallen.

14 Är du skrockfull?
– Nej.

15 Vilken är din  
favoritfärg?

– Blått.

16 Favoritpryl i hem-
met?

– Espressomaskinen. Jag börjar var-
je dag med en god kopp kaffe.

17 Favoritmusik/bästa 
serien?

– Jag gillar house. Just nu följer jag 
en spansk serie som heter La Casa 
De Papel.

18 Hur tror du att det 
går för Sverige i VM-

slutspelet?
– Jag tror det går ganska bra, att vi 
klarar en andraplats i gruppspelet 
men sedan tyvärr åker ut mot Bra-
silien. Jag har inget emot om jag  
tippar fel.

19 Vem är Sveriges  
just nu bästa  

fotbollsspelare?
– Zlatan Ibrahimovic. Jag skulle  
gärna vilja se att han blir uttagen till 
VM-truppen.

20 Från din position: 
Vem skjuter  

hårdast i HBK och vem är 
den bäste avslutaren?
– Mathisen (Marcus) har den skarp- 
aste ”bössan” och Oremo (Johan) är 
den som är skickligast i avslutnings-
momenten.

21 Vad är det bästa med 
Örjans vall?

– Att få springa in till avspark, höra 
HBK-hymnen och känna stödet från 
hemmapubliken, det är en underbar 
känsla som jag skulle unna alla.

22 Vad talar för  
att HBK spelar  

i Allsvenskan 2019?
– Vårt lagbygge! Vi har många skick-
liga spelare, även individuellt, som 
har förmåga att anpassa sig och ar-
beta för gruppens bästa. Med hög 
lagmoral och kämpaglöd kommer 
man långt. Det visade vi inte minst 
i bortapremiären mot Degerfors då 
vi slet tillsammans i 94 minuter. Vi 
bjöd inte på något skönspel, men att 
få åka hem med tre poäng kändes  
j-ligt skönt.

Jag  
börjar 
varje 
dag med 
en god 
kopp 
kaffe.
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Hallands största affärsnätverk 

Marknadsföreningen har fått en fantastisk start på året med mycket upp- 
skattade föreläsare. Över 400 anmälde sig till senaste Frukostklubben.  
– Vi är så glada och tacksamma över all positiv respons och att vi nu är 
1000 medlemmar. Vi kommer göra vårt bästa för att fortsätta locka topp- 
föreläsare och skapa en inspirerande mötesplats för näringslivet, säger  
Canita Dagård, VD Marknadsföreningen. 
Det är ett starkt startfält som erbjuds hela 2018 med bla multientreprenören 
Bert Karlsson och Årets Affärskvinna Isabella ”Blondinbella” Löwengrip.

Frukostklubben ”Before Work”. Mötesplats för näringslivet med föreläsare i toppklass.

Logotyper

MIHs gröna färg som används i logotyperna är i CMYK 40 0 100 0

Logotype till pins 

 3/5 Christina Bengtsson/JO Waldner – VM special
 31/5 Jonas Hammarberg – Digitalisering
 14/6 Nick Söderblom – Personlig utveckling
 30/8 Bert Karlsson – Entreprenörskap 
 27/9 Per Carleö – Marknadsföring  
 1/11 Isabella ”Blondinbella” Löwengrip – Årets Affärskvinna  
 29/11 Hemlig gäst 
 20/12 Linda Hammarstrand – Företagskultur

Föreläsare lockar  
rekordpublik

Frukostklubben 2018

Investera i dig själv och din personal. Bli medlem nu från 1.599 kr.  
Medlemskap gäller 12 månader från den dag ni blir medlemmar.

Liza D
esign ab

OM MARKNADSFÖRENINGEN
 Hallands största affärsnätverk.

 Frukostklubben & mässa, Halmstad Arena.

 Näringslivsdag.

 Nätverksluncher.

 Marknadsföringstidning 10 gånger per år.

 MiH Academy by IHM

 Medlem har 10% på ny Volvo.

För frågor kring MiH kontakta  
Canita Dagård. 070-467 01 25  
canita@mih.nu  www.mih.nu

Jonas 
Hammarberg

31 maj!

Isabella 
”Blondinbella” 

Löwengrip
1 november! 

Bert Karlsson
30 Augusti! 

Välkomna att prova på  
Frukostklubben 31 maj!
Med fri entré på Halmstad Arena!  
Gäller max 2 pers. per företag och 
om du inte besökt oss tidigare.
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HBK | DERBY

Årets första derby  
– men inte det sista

Superettan anno 2018 är ett getingbo rent geografiskt,  
bara i Halland finns tre lag som tampas om topplaceringarna.  
Första derbyt för säsongen blir mot Falkenbergs FF den 1 maj.

TEXT CHRISTIAN ALBINSSON & MATZ LJUNGKVIST  FOTO BILDBYRÅN

GENOM ÅREN FINNS en hel del 
spelare som både har represent- 
erat HBK och Falkenbergs FF, ex- 
empelvis Stojan Lukic, Emil Jensen,  
Peter Vougt, Tibor Joza (som spelar  
i Falkenberg nu) och Per "Texas" 
Johansson som fortfarande jobbar 
inom HBK.

– Båda klubbarna är ju småstads-
klubbar som drivs av några få väldigt  
engagerade människor, arbetet bygg-
er mycket på ideella krafter. Det är 
två klubbar som är lite underdogs  
i ett nationellt perspektiv och som 
har pendlat upp och ner mellan  
Allsvenskan och Superettan de  
senaste åren, konstaterar Texas.

Med ganska knappa medel har 
båda klubbarna nått framgång, även 
om HBK:s meritlista är lite bättre. 
Faktum är att Falkenbergs FF länge 
var ett lag långt ifrån eliten. På 70- 
talet huserade klubben i division  
3 och 4, snarare var det en klubb som 

gamla HBK-stjärnor varvade ner i. 
Johnny Wärn, Bengt Sjöholm, Hasse 
Selander och Roland Johansson är 
exempel på sådana spelare.

FALKENBERGS FF  började succes-
sivt röra sig uppåt i seriesystemet 
men det var inte förrän år 2000 som 
man debuterade i Superettan. Första 
matchen mellan klubbarna i elitsam-
manhang var dock 1988, då man kam-
perade i division 1 södra. Ingen min-
dre än Henrik Bertilsson var 
spjutspets i Falkenberg och det blev 
0-0 borta men vinst med 5-2 hemma 
på Örjans. Några år senare tog som 
bekant Bertilsson steget till HBK och 
vann skytteligan i Allsvenskan 1993.

Det var just Bertilsson som var med 
och sköt upp Falkenberg i kvalet  
till Superettan mot Trollhättan då  
han bildade anfallspar med en  
annan HBK-bekanting, Daniel Alex-
andersson.

När jag 
spelade  
i Falken-
berg var 
vi nöjda 
med att 
komma 
sjua

– När jag spelade i Falkenberg var 
vi nöjda med att komma sjua, minns 
Per "Texas" Johansson som med själv-
ironi konstaterar att det började gå 
bättre för klubben när han lämnade.

– Jag vet vilket hårt jobb det görs i 
klubben, det är samma som i HBK, 
fortsätter han.

I SUPERETTAN  möttes HBK och Fal-
kenberg säsongen 2012. Falkenberg 
kvitterade till 1-1 ganska sent på Ör-
jans medan det blev förlust borta med 
3-1 sedan HBK bland annat missade 
en straff på… just det, Stojan Lukic. 

Två år senare möttes de båda väst-
kustantagonisterna i Allsvenskan ge-
nom att spela 1-1 på Falkenbergs IP 
och överkörningen 4-0 till HBK hem-
ma. Året efter blev det två förluster 
för Bollklubben, båda gångerna med 
1-0. 

Första derbyt för säsongen spelas 
på Örjans vall 1 maj.

Tuff närkamp framför Stojan Lukic (tidigare i Falkenbergs FF) i derbyt 2012.

Per "Texas" Johansson avslutade spelar-
karriären i just Falkenbergs FF.
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VI PRESENTERAR  
HÄR STOLT VÅRA

HUVUDSPONSORER

M.A.C. Black Orange 
- Mer än cola, mer än apelsin...

Legendaren
tillbaka!

KRÖNLEINS BRYGGERI • HALMSTAD
www.kronleins.se

Scandic är en av Sveriges största leverantörer 

av konferenser och möten. Vi anordnar allt från 

konferenser, möten och kickoffs till mingel och 

event. Hos oss på Scandic i Halmstad erbjuder 

vi 170 rum, 10 konferenslokaler, välkänd restau-

rang SVEA med bar, relaxavdelning med jacuzzi, 

bastu och gym. Hotellet ligger vackert bredvid 

Nissan och blickar ut över Halmstad slott.

Boka din 
konferens  
redan idag!

Ring och boka på 

035-295 86 18 

Annons_220x160_April 2018_Final.indd   1 2018-04-17   08:36
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HBK | DAMLAGET

Tre nya spelare  
förstärker damlaget
HBK:s damlag, som startade inför säsongen 2016, har gått från klarhet till klarhet.  
Med två serieguld i bagaget siktar laget nu mot att upprepa prestationen i division två. 
– Vi hoppas så klart på att hålla uppe trenden, men det kommer att bli tuffare motstånd,  

säger mittfältaren Ella Folkesson, som är en av tre nya spelare i truppen inför årets säsong.
TEXT MONICA FORSBERG  FOTO PATRIK LJUNGMAN

EN VIKTIG NYCKEL till damlagets 
framgångar tror hon är att många av 
spelarna har varit med sedan starten. 

– Man har lyckats bygga upp en bra 
lagkänsla, hittat sitt eget spel, och ta-
git väldigt väl hand om oss nya, så att 
vi kommit in i gänget, säger Ella Fol-
kesson, som spelat fotboll i BK Astrio 
sedan hon var i 9-årsåldern.

– Jag gjorde ett uppehåll direkt ef-
ter gymnasiet, men nu har jag hittat 
tillbaka till fotbollen, så nu bara nju-
ter jag. Jag började spela i Sennans 
IF, för att komma igång, men kände 
att jag ville ha lite mer utmaning, 
därför känns det jättekul att få spela 
med HBK:s damer. 

ÅRETS TVÅ ANDRA två nyförvärv 
i damlaget är mittfältaren Alexandra 

Hellekant och anfallaren Moa Karls-
son (båda från BK Astrio).

Hur har försäsongen varit?
– Den har varit tuff, särskilt för min 
egen del. Jag kom från ett division 
fyra-lag, så det är stor skillnad att trä-
na med HBK. Det är ett helt annat 
tempo, men jättekul att få spela med 
så duktiga fotbollsspelare. Det är ren 
glädje! Vi har nätat mycket på trä-
ningsmatcherna, det känns väldigt 
bra nu när säsongen drar igång, säger 
Ella Folkesson.

Beskriv ert spel!
– Vi har ett väldigt effektivt och 
snabbt spel. Vi spelar med hög press 
och försöker att låta bollen göra  
jobbet.

Det är  
jobbigt  
för mot-
ståndarna 
att möta 
mig på 
kanten

Vad kännetecknar dig som  
spelare?
– Jag har god spelförståelse, är väl-
digt snabb och tuff. Det är jobbigt för 
motståndarna att möta mig på kant-
en, jag ger mig inte i första taget.

Hur skulle du beskriva ert lag?
– Vi är ett spralligt gäng, och själv-
klart riktigt bra fotbollsspelare, som 
tar väl hand om varandra både på 
och utanför planen. 

Vad kan vi förvänta oss av  
säsongen – blir det serievinst  
i år också?
– Vi ska göra vårt bästa och siktar för-
stås på en hög placering. Framför allt 
hoppas jag att vi kan bjuda på  
riktigt bra matcher, säger Ella.

Alexandra Hellekant, Ella Folkesson och Moa Karlsson ser fram emot tuffare motstånd.

FAKTA 
Nya spelare i HBK

Ella Folkesson 
Position: Mittfältare  
Född: 1995 

Alexandra Hellekant 
Position: Mittfältare  
Född: 2000

Moa Karlsson 
Position: Anfallare 
Född: 2002
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HBK reser med oss – 
det kan ni också göra!

Vi transporterar 
även gods!

Ring oss för mer 
information eller 
om ni vill beställa 
transporter.

0430 -
16 666

HBK reser med oss – 
det kan ni också göra!

Vi transporterar 
även gods!

Ring oss för mer 
information eller 
om ni vill beställa 
transporter.

0430 -
16 666

Vi transporterar  

även gods!

       reser med oss –  

det kan ni också göra!

Ring oss för mer 
information eller om ni  
vill beställa transporter.

0430- 
16 666

STUDENTBUFFÉ
Hem rökt lax - Rimmad långbakad fläsksida - Jerk chicken 

Quinoa sallad med mango & salladslök - Potatissallad  
Dragon emoulsion - Rostade primörer med rapsfrön  
Danskt rågbröd - Vispat smör - Brieost med druvor 

195:-/person

SVARTA ÖRNSHUSET
FESTLOKAL – KONFERENS – CATERING

Boka på 035–10 30 89
www.svaraornshuset.se
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Emil har fina minnen
– både i HBK och FFF
Emil Jensen är ett namn som kan förknippas med både skönsång, poesi och fotboll. Den skånske singer song-writern ska 
dock inte förväxlas med namnen från Gullbrandstorp, ”HBK-Emil”, som spelade över 100 allsvenska matcher för Halmstads 
BK och även var med om att sparka Falkenbergs FF upp i högsta serien, 2013. Idag nöjer sig Emil Jensen med att vara med-
lem i HBK-Ringens styrelse och arbetar som fastighetsmäklare på MOHV.

TEXT KENT JOHANSSON  FOTO BILDBYRÅN

1 Var det bättre förr?
– Självfallet! Åtminstone när vi 

tog SM-silver 2004 och året därpå 
slog ut Sporting Lissabon i Uefa-cu-
pen. Det var höjdpunkterna under 
min aktiva fotbollskarriär. Andra har 
vunnit betydligt mer. Men dagens 
HBK-lag är också bra. Fast på en an-
nan nivå.

2 Du var i många säsong-
er en kvick och frejdig 

ytterback i HBK. Vad gör du 
nu för tiden?
– Jag jobbar sedan ett par år som 
fastighetsmäklare på MOHV (Norra 
vägen, Halmstad). Efter fotbollen 
läste jag på Högskolan, bygg- och 
fastighetsekonomi, och hade planer 
på att arbeta med förvaltning av 
fastigheter. Jag tog ett steg ytterli-
gare och blev mäklare. Avsikten är 
att så småningom bli delägare i by-
rån. Privat är jag pappa och bor med 
fru och två kids i Gullbrandstorp.

3 När upplevde du din 
”peak” inom fotbollen?

–Det var 2005, när vi spelade i Euro-
pacupen och jag bildade fyrbacks-
linje med Tommy Jönsson, Tomas 
Zvirgzdauskas och Per "Texas"  
Johansson. Då hade vi ett grymt bra 
lag under ledning av Janne Anders-
son, som precis som Tom Prahl, 
verkligen värnade om lagsamman-
hållningen och skapade en kollektiv 
anda där alla drog åt samma håll och 
nådde framgång.

4 Bästa medspelaren?
– Individuellt sett blir svaret 

Igor Sypniewski, polacken, som var 
grymt bra, när han var i form. Tom-
my Jönsson, mittbacken, var en 
smart och spelskicklig backkollega 
att luta sig emot. Michael Svensson 
var också ruskigt bra men en helt an-
nan spelartyp än Tommy.

5 Vem var din främsta  
vapendragare?

– Texas och jag spelade ihop i många 
säsonger, även ett par säsonger för 
Falkenberg. Vi delade även rum i 
samband med läger och bortamat-

cher. Jag fick se många av hans dol-
da sidor, som jag fortfarande lider 
av… Men han är fortfarande en bra 
kompis och god vän.

6 Varför lämnade du HBK 
och gick över till Fal-

kenberg?
– Jag fick problem med skador, först 
en fotskada som gav följdskador och 
senare gick korsbandet av i höger 
knä. Jag var borta i 18 månader och 
orkade aldrig riktigt komma tillbaka 
på allsvensk nivå. Jag fick inget nytt 
kontrakt.

7 Hur var tiden  
i Falkenbergs FF?

– Väldigt rolig. Det var trots allt gan-
ska skönt med ett miljöombyte och 
Falkenberg var på den tiden fortfa-
rande något av en småklubb. Jag 
gjorde fyra säsonger i FFF och var 
med om att ta föreningens historis-
ka steg upp i högsta serien. Det kän-
des stort.

8 Kan man jämföra HBK 
med FFF?

– Tja, på sätt och vis. När jag kom till 
Falkenberg 2010 upplevde jag sam-
ma familjära stämning och glädje 
som i HBK tio år tidigare. Tiderna 
förändras i takt med åren och bero-
ende på i vilken division man befin-
ner sig. Min känsla är att HBK och 
FFF fortfarande är två schyssta och 
välskötta klubbar.

9 Har du ingen kontakt 
alls med fotbollen 

idag?
– Jo, lite, jag ingår sedan något år i 
stödföreningen HBK-Ringens sty-
relse och är med och hjälper till lite 
vid olika träffar och evenemang. Det 
är trevligt att ha kvar rötterna i fot-
bollen.

10 Tränar du själv  
något nu för tiden?

– Nja, jag löptränar en del, blir  
rastlös om jag inte får röra på benen. 

Ibland spelar jag någon match i pad-
el. Golfen är vilande…

11 Vem tror du vinner  
det stundande  

derbyt?
– Ingen aning, jag har för dålig koll 
på lagens status. Laget med bästa 
dagsformen vinner.

Min 
känsla  
är att 
HBK och 
FFF fort-
farande 
är två 
schyssta 
och väl-
skötta 
klubbar

Emil Jensen 
Född: 1979 

Familj: Hustru och två barn.

Bor: Gullbrandstorp 

Klubbar: Astrio,  
HBK (1998-2009) och  
Falkenbergs FF (2010-2013) 

Meriter: 210 A-lagsmatcher för 
HBK, 112 allsvenska matcher/ 
2 mål, SM-silver 2004

Kuriosa: Emils pappa John  
Jensen spelade allsvenskt för  
IS Halmia (1979)

Emil Jensen måljublar efter 2-0 mot Örgryte.

HBK | I BACKSPEGELN
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SENIORTRUPPEN

Övre raden från vänster: Gabriel Gudmundsson, Höskuldur Gunnlaugsson, Tryggvi Haraldsson, Emil Tot Wikström, Thomas Boakye, Dida Rashidi,  
Jonathan Svedberg, Oscar Petersson, Isac Harrysson och Alexander Arvidsson.  
Mellersta raden från vänster: Isac Larsson, hjälptränare Johan Bergström, materialförvaltare Sven Karlsson, Andreas Bengtsson, Kosuke Kinoshita, Malkolm  
Nilsson, Alexander Berntsson, Rasmus Wiedesheim-Paul, sjukgymnast Simon Bakkioui, materialförvaltare Bertil Andersson och Marcus Mathisen.  
Nedre raden från vänster: Andreas Hadenius, Simon Andersson, assisterande tränare Billy Magnusson, Johan Oremo, tränare Igor Krulj, Peter Larsson,  
Jesper Westerberg, målvaktstränare Damir Hadrovic, Otto Martler och Pontus Silfwer.

1 MAJ 15.00 HBK - FALKENBERGS FF 
SUPERETTAN  ÖRJANS VALL  KÖP BILJETT PÅ HBK.SE

HALLANDSDERBY



18 HBK LIVE

DETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BKDETTA ÄR EN ANNONSBILAGA FRÅN HALMSTADS BK

I slutet på februari 1968 gick det att läsa i HP om ett lovande nyförvärv  
till HBK, då 19-årige Ingvar Andersson, efter tre år i Träslövsläge IF:s A-lag, 
skrivit på för HBK. Det blev succé direkt för spelaren från ”Läjet”, då han  
i första matchen svarade för två mål mot Hovås IF. Målproduktionen  
fortsatte hela säsongen och till slut hade Ingvar gjort 23 mål, medan  
Ulf Alexandersson svarade för 19 mål. Detta bidrog stort till att HBK  
vann div. 3 och återigen tog steget tillbaka till svensk elitfotboll.

För Ingvars del blev han skyttekung 1969 i div. 2 med 18 mål och spelade 
kvar i HBK till sommaren 1976 då han skrev på för Varbergs BoIS. Han 
har senare varit tränare i många klubbar, och i år, femtio år efter HBK- 
debuten, är han med i ledarstaben i föreningens U19-lag.

Gamla Bollklubbare
Skyttekung när HBK för 50 år  
sen kom tillbaka till elitfotbollen

KAMRATFÖRENINGEN

#endagpåmovement
Bergsgatan 26  •  info@capiomovement.se  • 035-17 43 15

Idrottskliniken  
på Capio Movement
U Erbjuder akuta bedömningar av sjukgymnast 
och idrottsläkare för elit och motionär. 
 
U Kvalitet och tillgänglighet är viktig genom  
hela vårdkedjan. 
 
U Korta köer för bedömning och till röntgen,  
MR och operation om det skulle behövas. 

 U Genom det fria vårdvalet kan ni söka till  
oss direkt på nationell taxa. 
 
U Idrottskliniken utbildar ungdomar  
för att förhindra idrottsskador. 

VÄNTA INTE  
FÖR LÄNGE,  

SÖK DIREKT FÖR  
EN BEDÖMNING
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HBK | PARTNER

Bloodstock vet hur
man får fram en vinnare
Alla vill ha eller  
vara en vinnare!  
Samtidigt som HBK 
satsar kraftfullt på att 
vinna sina fotbolls- 
matcher ägnar Am 
Bloodstock sig åt att 
förse travsporten med 
framgångsrika hästar 
till vinnarcirkeln. ”Vårt 
mål är att föda upp den 
perfekta hästen”, säger 
Magnus Rundgren,  
vd på Am Bloodstock  
i Halmstad.
TEXT KENT JOHANSSON
FOTO LARS B. PERSSON/BÅSTAD

STIGS VÄNNER PRESENTERAR AM BLOODSTOCK

Hästar och HBK. Magnus Rundgren är vd på företaget Am Bloodstock, Halmstad, som genom avel förser travsporten med nya stjärnor. 
Han är även genuint idrotts- och fotbollsintresserad.

FOLK SOM GILLAR fotboll gillar 
oftast även andra sporter.

Travet är en sport som fångar 
mångas intresse. Att äga hästar och/
eller tippa på trav är starkt förankrat 
i idrotts-Sverige.

Am Bloodstock AB, som ägs av 
Unibet-grundaren Anders Ström, 
London, har som ambition att få 
fram den perfekta travhästen – vin-
naren!

– Vi bedriver en lika seriös som 
omfattande verksamhet, på flera 
platser runt om i världen, för att avla 
och föda upp duktiga travhästar, för-
klarar Magnus Rundgren. I ett nära 
samarbete med tränarna och trav-
stallen försöker vi få fram så perfek-
ta och tävlingsinriktade travare som 
möjligt, för försäljning till dem som 
vill äga och tävla med travhästar.

VID STUTERIET I Klippan strax  
söder om Hallandsås har Am 
Bloodstock för närvarande ett 50-tal 
fölston. Talangfulla fölston finns 
även på gårdar i USA och Frankrike. 
Dessutom äger bolaget tre avels-

hingstar samt andelar i ytterligare 
ett antal avelshingstar.

Am Bloodstock är ett varumärke 
som kan sammankopplas både med 
förnamnen på företagets ledare och 
Avel för Mästerskap samt uppföd-
ning/stamtavla. Magnus Rundgren 
har en bakgrund inom förbundet 
Svensk Travsport men är sedan ett 
antal år verksamhetsansvarig i Am 
Bloodstock.

– Det är ett inspirerande uppdrag, 
säger han. Jag har alltid haft ett  
genuint idrottsintresse och i synner-
het för travsport men även tennis 
och fotboll. Genom medlemskap- 
et i HBK:s stödorganisation Stigs  
vänner kan vi odla nya kontakter  
i affärslivet och andra sammanhang. 
Vår ambition är att skapa vinnare 
inom travet, precis som HBK vill 
vinna sina matcher i Superettan.

Hur får man då fram den  
perfekta hästen?
Magnus Rundgren ger tre förutsätt-
ningar som borgar för att få fram 
vinnare:

1. Bra stamtavla, avel där av- 
komman fått ”rätt mix”, hingst 
och sto
2. Fölets utseende, raka ben  
och proportionerlig kropp
3. Mammans/stoets resultat  
i tävlingar

Am Bloodstock finns represente-
rat på fem-sex auktioner varje år där 
ettåriga hästar säljs för att tränas till 
kommande tävlingar. Enskilt dyras-
te objektet hittills betingade ett vär-
de av 2,7 miljoner kr.

Vår ambition är  
att skapa vinnare 
inom travet , precis 
som HBK vill vinna 
sina matcher  
i Superettan

S T I G S  VÄ N N E R
HBK AFFÄRSNÄTVERK

Am  
Bloodstock AB
Grundat: 2010
Ägare: Anders Ström
Vd: Magnus Rundgren
Kontor: Flygstaden,  
Halmstad
Verksamhet: Avel och  
uppfödning av travhästar, 
stuteri i Klippan samt verk-
samheter i USA, Kentucky, 
och Frankrike, Normandie, 
med tiotalet fölston på  
respektive hästgårdar
Antal anställda: 8 (plus lika 
många utomlands)
Omsättning: Cirka 13 Mkr
Kuriosa: Anders är stor 
supporter till Chelsea FC 
och har egen VIP-loge på 
Stamford Bridge
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”Jag är noggrann 
med detaljerna”

Anders Göransson är en välkänd 
profil i det sydhalländska näringslivet 
genom bland annat sitt engagemang  
som ordförande i Marknadsföreningen  
i Hallands styrelse, men kanske fram- 
förallt genom företaget HalmstadHus  
som han drog igång för 19 år sedan.

– Mitt första företag var ett fastighet/
städservice företag som jag startade 1986 
och som efter fyra år såldes till jätten ISS, 
berättar Anders som efter försäljningen 
jobbade ett tag i den danska koncernen 
men insåg att han är entreprenör, inte 
tjänsteman. 

– Jag arbetade som försäljningschef 
och gick massa utbildningar. Det var en 
nyttig tid för jag insåg att jag inte ville 
vara anställd. Det var då jag började med 
husförsäljning och blev egen igen. 

Idag står företaget på två ben, dels 
är man återförsäljare för Mjöbäcksvillan 
och dels arbetar man med egna projekt 
där HalmstadHus tar ansvar från att 
prospektera tomter till färdiga bostads-
områden. Just nu är företaget exempelvis 
mitt uppe i att bygga ett nytt område  
i Harplinge med 16 kedjehus. 

– Vi har ett fantastiskt bra samarbete 
med Halmstads kommun. Vi har koll 
på översiktsplanen och vet var det finns 
mark där man kan bygga, berättar  
Anders som ofta är uppe på samhälls-
byggnadskontoret för att prata utveck-
lingen av Halmstad. 

– De vet att vi har levererat bra 
för kommunens invånare och då blir 
diskussionerna enklare, även om alla 
beslut förstås ska gå hela vägen upp till 
kommunfullmäktige.

HalmstadHus-gänget har genom 
åren byggt upp en stor kundkrets och 
faktum är att ingen kundrelation har 
lämnats i osämja. 

– Vi måste nästan få skryta med att  
vi aldrig har skiljt oss åt som ”ovänner” 
med en kund eller varit i en process,  
nöjda och glada kunder är vårt motto. 
Vår “säljteknik” skiljer sig mot den  
traditionella. Vi vänder alltid på pro- 
cessen och sitter inte och målar upp ett 
drömscenario som inte går att genom-
föra. Vi börjar i andra ändan och räknar 
baklänges, det vill säga hur mycket får 
boendet kosta per månad och hur mycket 

kontantinsats finns det. Därefter kan 
vi se vad vi kan göra och se till att få 
kunden nöjd. Det handlar inte om sälj 
utan om att skapa ett förtroende. Det är 
ofta kundernas största affär i livet och då 
gäller det att allting stämmer och att alla 
inblandade parter är noga utvalda, menar 
Anders och förtydligar: 

– Det är viktigt för kunderna att ha  
en trygg partner. De köper en total- 
entreprenad och kunden behöver inte 
tänka på vad som ligger bakom. Jag är 
noggrann med detaljerna, det är nog  
en av framgångsfaktorerna.

Har du något drömprojekt?
– Alla projekt är unika och jag har nog 
inget direkt drömprojekt. Det behöver 
inte vara attraktivaste läget för att det 
ska vara spännande, tycker jag, utan jag 
brinner för att våra kunder ska trivas i 
sina hem.

Vad betyder HBK för dig?
– Jag är HBK:are och numera engagerad 
i evenemangsgruppen. Det är en grupp 
med representanter för olika ålders- 
kategorier. Det blir bra samtal över  

åldersgränserna om hur man kan  
utveckla klubben. Det finns ett stort 
engagemang i Bollklubben och det  
märks att ledningen hela tiden strävar 
efter att göra saker bättre.

I den närmaste framtiden händer 
mycket i företaget, bland annat det nya 
projektet i Harplinge. Anders son Calle 
har dessutom börjat i företaget och som 
snart färdig fastighetsekonom-mäklare 
har han tagit ansvar för den digitala 
marknadsföringen och blivit en viktig 
kugge i prospektering av nya områden. 

– Det var Calle själv som frågade om 
han fick vara med i businessen och det är 
jag väldigt glad för, summerar Anders.

HalmstadHus har byggt eller sålt ca 300 nya villor i Halmstad genom åren. Det har inne- 
burit många arbetstillfällen inom byggsektorn, men framförallt har det inneburit nya hem för 
många familjer i populära områden som Söndrums Kyrkby, Stenalyckan, Sofieberg, Kärleken, 

Fyllinge, Trönninge och Gullbrandstorp. Nu är det dags för nästa projekt – Harplinge. 

FAKTA
Namn: Anders Göransson
Ålder: 55 år
Bor: Sofieberg
Yrke: Entreprenör
Familj: Fru Lotta, dottern Emma  
och sonen Calle, samt två katter
Intressen: Fotboll, golf, F1  
och skidåkning

S T I G S  VÄ N N E R
HBK AFFÄRSNÄTVERK


