Medlemstidning för I O G T - N T O H a l l a n d
Nr 2– 2009 (15 maj)

– Det borde räcka
med en plastkasse!
Monica Ståhl, Storfors, från IOGT-NTO:s
förbundsstyrelse gästade IOGT-NTO Hallands
distriktsårsmöte i IOGT-NTO-Gården på Kärleken i Halmstad den 18 april 2009. I ett anförande framförde hon bl a synpunkter på EU:s
hantering av de alkoholpolitiska frågorna och
menade att ransonen för privatinförsel av
alkohol från annat EU-land inte borde vara
större än att den går att bära i en vanlig
plastkasse. Alltså betydligt mindre än dagens
230 liter (110 liter öl, 90 liter vin, 20 liter
starkvin och 10 liter sprit).
I övrigt var det ett händelserikt distriktsårsmöte och inte minst rösträknarna
hade fullt upp. Flera motioner gick nämligen
till votering och det blev också utmaningar
mot valberedningens förslag till
såväl ordförande som vice ordförande.
Mer från distriktsårsmötet
på sidorna

Viktigt val
Båda är kvinnor. Båda har efternamn som
slutar på h. Båda är nykterister. Båda är politiskt engagerade. Båda vill bli invalda i Europaparlamentet. Båda är demokrater, men
den ena krist- och den andra social-. Hur ser
de på alkoholfrågan i EU? Är det något som
skiljer dem åt? Båda skriver i Kustvärnet, så
att du själv ska kunna ta ställning.
Det är viktigt att du röstar i valet till Europaparlamentet den 7 juni. Och rösta gärna
nyktert. Sofia Modigh (KD) och Anna Hedh
(S) är två av de nyktra kandidaterna. Men det
finns fler. Om dem kan du läsa i nr 4/2009 av
IOGT-NTO:s tidning Accent.

Sidorna 4 och 5
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Upprörande med hamburgaröl
Monica Ståhl från IOGT-NTO:s förbundsstyrelse tog i ett
anförande på IOGT-NTO Hallands distriktsårsmöte upp
det aktuella alkoholpolitiska läget. Hon inledde med att
uppmana alla att agera och protestera mot McDonalds
planer på att börja servera starköl vid deras restaurang
på Arlanda flygplats. Detta tilltag upprörde henne mycket och hon menade att McDonalds ju är ett barnfamiljernas eldorado. Där behövs ingen alkohol och inget fylleri.
– Gör inte vi något, vem
gör någonting då?, undrade
hon och konstaterade att vi
får glada tillrop för våra
synpunkter. Bl a hade hon
deltagit i ett möte med
Riksdagens skatteutskott,
vars ledamöter då berömde
oss för vårt arbete.
Den 7 juni är det val till
EU-parlamentet. Monica
Ståhl uppmanade alla att gå
och rösta! Det är om inte
annat viktigt ur demokratisk synpunkt.
– Det spelar ingen roll
vad ni röstar på, bara ni
röstar, sade hon och berättade att Anna Hedh (S),
Eva-Britt Svensson (V)
samt Sofia Modigh (KD)
och Ella Bohlin (KD) är
fyra kandidater som står
nykterhetsrörelsen nära.
Och, fortsatte hon, om ni
hellre vill rösta på något
annat parti så fråga kandidaterna hur de ställer sig i

alkoholfrågan för att avgöra
om de är värda ditt kryss på
valsedeln. Samtidigt kan
man ju passa på att fråga
om medlemskap i IOGTNTO.
Fyra Europakrav
Inför EU-valet har
IOGT-NTO preciserat fyra
alkoholpolitiska krav. Det
första handlar om sänkt
införselnivå. Den genomsnittliga alkoholkonsumtionen i Sverige uppgår idag
till 9,6 liter ren alkohol per
person över 15 år. Införseln
svarar för 20 procent av den
totala konsumtionen, vilket
är en avsevärd andel. Dagens norm för införsel är
totalt 230 liter per inresa,
vilket räcker till ungefär två
års förbrukning för en
”normalkonsument”.
– Det borde vara tillräckligt med en plastkasse
som det var förr, menade
Monica Ståhl.
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De övriga kraven är höjda minimiskatter, slopade
vinsubventioner till vinbönder och rätten till ett nationellt reklamförbud. Med
anledning av det senare
berättade Monica Ståhl att
IOGT-NTO i Värmland
agerar mot tidningarna när
de publicerar alkoholreklam.
Allt inte EU:s fel
Ibland brukar vi säga att
allting är EU:s fel, men så
är det inte. Det är ju t ex
inte EU:s fel att 16-åringar
får köpa alkohol på bensinmacken eller att de som
redan är berusade, s k överservering, fortsätter att
serveras alkohol på krogen.
Ansvaret för tillstånd, tillsyn och konsekvenser vid
överträdelser vilar faktiskt
på kommunen. Därför är
det värt att kolla upp hur
tillsynen går till och att
påminna kommunpolitikerna om kommunens viktiga
uppgift.
Snart är det Folknykterhetens vecka. Parollen lyder ”minska alkovåldet”. 8
av 10 våldsbrott beror på
alkohol. Vem betalar för
misshandel, kvinnnovåld,
knivslagsmål m m, frågade
sig Monica Ståhl.
– Alkohol ska vara inlåst
och dyr! Idag är det varken
inlåst eller dyrt, det är fritt
fram, avslutade hon den
alkoholpolitiska delen i sitt
tal.
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Manusstopp
14 augusti
13 november
Ej fastställt
Ej fastställt

Utgivningsdag
11 september
11 december
Ej fastställt
Ej fastställt
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Framtidsstrategi
Till sommarens IOGTNTO-kongress kommer
förbundsstyrelsen att lägga
ett förslag om strategi för
framtiden, som i förslaget
omfattar åren 2010 till
2015. Här konstaterar man
att IOGT-NTO ska fortsätta inriktningen med tre
verksamhetsgrenar (alkohol
- och narkotikapolitiskt
arbete, förebyggande arbete
och socialt arbete). Det
fungerar idag bra på distriktsnivå, men behöver slå
igenom också på föreningsnivån, berättade Monica
Ståhl.
Målet för 2015 är att
IOGT-NTO ska vara en
opinionsbildande organisation som bedriver socialt
arbete. För att leva upp till
det krävs att vi är en välkänd och stark folkrörelse
med personlig nykterhet
som grund, en aktiv samhällsdebattör, att vi bidrar
till minskad alkoholkonsumtion, att vi har synliga
alkoholfria och ändamålsenliga lokaler samt att IOGTNTO är ekonomiskt självfinansierade. Viktigt i detta
är att vi vårdar vårt varumärke och att föreningsverksamheten utvecklas så
att nya och gamla medlemmar finner plats för sitt
engagemang.
Leif Arne Gustavsson
www.iogt.se/halland
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Svettigt att vara rösträknare

Utmanande

Sällan har väl rösträknarna fått räkna så mycket som i år på något distriktsårsmöte i modern tid med IOGT-NTO Halland. Såväl för motioner som vid valen fick de träda
in och räkna i både öppna och slutna voteringar. Även mötesordföranden Egon Edström hade fullt upp med att hålla ordning på de olika förslag och yrkanden som lades
fram. Men till sist hade i alla fall allt klubbats igenom i demokratisk ordning. Det innebar bl a distriktsårsmötet sa ja till valberedningens samtliga förslag.
Birgitta Svensson,
Halmstad, hade motionerat
om att IOGT-NTOförbundet borde fortsätta
att lämna stöd till rörelsens
folkhögskolor Wendelsberg
och Tollare samt att ge
stipendier till rörelsemedlemmar, som studerar på
någon av de båda skolorna.
Bakgrunden till motionen
är att skolorna informerats
om att det centrala stödet
kommer att upphöra p g a
minskade intäkter från
IOGT-NTO:s lotterier och
att man därför skulle vara
tvungna att spara. Motionen tillstyrktes och sändes
vidare till IOGT-NTO:s
kongress.
Samma beslut blev det
gällande distriktsordföranden Ulf Johanssons motion
om det ekonomiska stödet
från förbundet till distrikten. Många distrikt kämpar
idag hårt för att få ekonomi
i sin verksamhet och man

måste ibland avstå från
aktiviteter av ekonomiska
skäl. Därför hade distriktsordförandena i Kronoberg,
Jönköping, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland
tillsammans enats om att
föreslå ett system som garanterar alla distrikt ett
stöd på minst 700 000 kr
beroende på medlemsantal.
Robert Lychou, Varberg, oroade sig i en motion över att de pengar som
IOGT-NTO Halland och
några föreningar lånat ut
till Kuggavik ideell förening skulle kunna gå förlorade om Kuggaviksgårdens
verksamhet inte går ihop
ekonomiskt. Distriktsstyrelsen kände dock ingen
oro, då distriktets lån har
fastighetsinteckningar i bra
läge som säkerhet. Dessutom garanterar låneavtalen
en ränta, som i nuvarande
ekonomiska läge är bättre

Bättre sent än aldrig

Förhandlingarna drog p g a mycket debatt ut på tiden. Så
småningom kunde dock årsmötessupén lite försenad ta sin
början. Deltagarna bjöds på en uppskattad musikteaterföreställning om förre akademiledamoten Lars Forssells liv och
diktning. Föreställningen framfördes av Teater Egon, som är
en grupp bestående av elever från IOGT-NTO:s folkhögskola Wendelsberg i Mölnlycke.

och säkrare än någon annan
placering. Samtidigt är det
ändå en förmånlig räntenivå ur Kuggavik ideell förenings synvinkel. Distriktsårsmötet instämde
dock i motionärens farhågor och beslutade att kräva
att Kuggaviks styrelse ser
till att utgifterna sänks så
att det blir positivt resultat.
Leif Arne Gustavsson

Mycket
motion
Carina
Lychou, distriktsordförande för
IOGT-NTO:s Juniorförbund i Halland, hade
lämnat sex motioner till
distriktsårsmötet. Mer
motion blev det för Carina alla gånger hon stegade fram till talarstolen för
att försvara sina motioner. Motionerna handlade främst om verksamhetsfrågor. Distriktsårsmötet instämde i några av
dem och beslutade bl a
att verksamhet för yngre
medlemmar och barnfamiljer ska arrangeras i
distriktets regi samt att
en kurs för webbansvariga
i föreningarna ska ordnas.

IOGT-NTO Halland

Robert Lychou, ordförande i Leon Gambetta, Varberg, och verksamhetschef
för NBV Halland, utmanade valberedningens förslag
när det blev dags för val
av distriktsordförande.

I omröstningen som följde
segrade Ulf Johansson,
Halmstad, som därmed
omvaldes som distriktsordförande för ytterligare ett
år.

Tomt på faten.
Åtgången på den välsmakande buffén var strykande
när hungriga distriktsårsmötesombud och övriga deltagare med god aptit tog för
sig på den supé, som följde
efter förhandlingarna.
Text och foto från distriktsårsmötet:
Leif Arne Gustavsson
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– Åk till Göteborg!
Lars Nilsson, för en del
välkänd som ”Lasse på Heden”, dök upp som överraskande gäst på IOGT-NTO
Hallands distriktsårsmöte.
Lars är en av ledamöterna i
bestyrelsen för IOGT-NTOrörelsens kongress i sommar. Han hoppades att
många skulle ta chansen att
med bortåt ytterligare 2000 nykterister vara med på
kongressen i Göteborg den 8-11 juli.

Folknykterhetens vecka
18 - 21 maj 2009

Från nykterheten
in i politiken
Vart femte år väljer vi politiska representanter till Europaparlamentet. Sverige ska i år välja 18 personer från de
olika politiska partierna. Tiden går fort: det är faktiskt
nästan 15 år sedan Sverige blev ett EU-medlemsland.
procent. Uppluckringen
kan till del skyllas på EU, t
ex skattesänkningen på
starköl, upphävandet av
totalförbundet för alkoholreklam och kanske främst
av allt de orimligt höga införselkvoterna.

Alkoholpolitisk
utveckling
Inför folkomröstningen
om EU-medlemskapet var
många medlemmar i nykterhetsrörelsen oroade för
alkohol- och narkotikapolitiken. Den oron visade sig
befogad. Även om Sverige
lyckades behålla Systembolaget har en hel del andra
restriktioner luckrats upp
och alkoholkonsumtionen
har stigit med ungefär 30
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Nyktrare Europa
Även om utvecklingen i
Sverige gått i fel riktning
har utvecklingen i Europa
gått i rätt riktning. EU:s
medlemsländer har infört
åldersgränser, sänkt promillegränserna, infört reklamregler och höjt alkoholskatter. EU har också antagit
sin första alkoholstrategi (år
2006) som erkänner att
alkohol inte är vilken vara
som helst och att alkohol
orsakar skador av olika slag.
Strategin gäller till 2012
och ska utvärderas den

Val på distriktsårsmötet
Distriktsstyrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Studieledare
Ledamöter

Ulf Johansson, Halmstad
Anneli Hammar, Harplinge
Göran Pettersson, Ullared
Lars Gunnarsson, Kungsbacka
Birgitta Svensson, Halmstad
Margaret Gabrielsson, Träslövsläge
Lena Hardin, Skummeslövsstrand
Ersättare
Ulla Lindroth, Skottorp
Revisorer
Owe Hellberg, Falkenberg
Ann-Sofi Fritzson, Varberg
Kongressombud Ulf Johansson, Halmstad
Anneli Hammar, Harplinge
Margaret Gabrielsson, Träslövsläge
Birgitta Svensson, Halmstad
Ersättare
Lars Gunnarsson, Kungsbacka
Boris Gabrielsson, Träslövsläge
Karl-Gustav Rosén, Falkenberg
Gun Karlsson, Ullared
Kerstin Andersson, Falkenberg
Bengt Andersson, Falkenberg
Nils-Arne Petersson, Falkenberg
Stina Petersson, Falkenberg
Styrelse för Nykterhetsfolkets länsarkiv
Ordförande
Barbro Maijgren, Haverdal
Ledamöter
Bengt Lindqvist, Halmstad
Allan Berg, Halmstad
Asta Berg, Laholm
Olle Nilsson, Mellbystrand
Ersättare
Lars-G Johansson, Åled
kommande perioden. Alkoholpolitiken är alltså inte
körd – utan möjligheter
finns om någon vågar och
orkar ta strid för den.
Rösta nyktert
Även om de flesta alkoholpolitiska frågor borde
beslutas nationellt står det
efter 15 års EU-medlemskap klart att alkoholpolitiken påverkas av EU. Därför
behövs en ökad medvetenhet i EU-systemet om alkoholskador och alkoholkonsumtionens effekt på folkhälsan. Ska så ske krävs
Europaparlamentariker som
är kompetenta alkoholpolitiker och som röstar nyktert.
Kryssa Modigh(t)!
Efter många år i ledningen för IOGT-NTOrörelsen har jag efter mogen
övervägande kastat mig in i

IOGT-NTO Halland

partipolitiken. Jag står som
namn nummer två på Kristdemokraternas EU-valsedel
och har alltså chans att
komma in i Europaparlamentet om jag får många
personkryss.
Om jag blir vald till Europaparlamentet kommer
jag bl a arbeta för:
♦ Sänkta införselkvoter
♦ Höjda miniskatten
♦ Avvecklade jordbrukssubventionerna på vinodling
♦ Vidmakthållande av FN:s
narkotikakonventioner
För ett nyktrare Sverige
och Europa – rösta alkoholpolitiskt i EU-valet!
SOFIA MODIGH
Kandidat i EU-valet för
Kristdemokraterna

Kustvärnet
För flera år sedan anordnade IOGT-NTO-distrikten i Göteborg, Skaraborg, Älvsborg och Halland gemensamt en
årligen återkommande västsvensk träff, som alternerade mellan distrikten. Mötena upphörde men nu bjuder
Älvsborgs IOGT-NTO-distrikt åter en gång in till

Maskeraddisco

VÄST-SVENSK TRÄFF
LÖRDAG 5 SEPTEMBER 2009
Krumbo festplats, Fåglum
Kl 11.00 - 15.00
Kul för hela familjen
med diverse aktiviteter, t ex pilkastning,
chokladhjul, lotterier,
poängpromenad m m.
Tag med picknickkorg, grilla eller köp
varm korv, dricka,
kaffe, the.
Ingen anmälan.
Ingen entréavgift.
Alla välkomna!

Kl 16.00
Middag med lättsam
underhållning, kaffe
och dans i idrottsföreningens klubblokal
Holmavallen.
Mycket subventionerad avgift: 100 kr.
Förhandsanmälan.
Information och anmälan:
IOGT-NTO Älvsborg,
tel 033 - 10 32 72

Massor av barn från
Tvååker med omnejd har
under flera år besökt Junis
disco för 7- till 12-åringar.
Vid några tillfällen har det
varit över 100 barn som
dansat i Tvååkers ungdomsgård. Även i år kom
det nya medlemmar och

under åren har det blivit
många, många limbo- och
danstävlingar och mycket
godis, chips, läsk och priser.
Junisledarna
Carina och Birgitta

Alkoholpolitiken ”tände” Anna
Alkoholen tog mig till EU, jo det är faktiskt så. Det var
nämligen förändringarna i Svenska alkoholpolitiken efter
EU inträdet, som gjorde mig mer kritisk till EU, vilket
ledde till att jag blev inkryssad i EU-parlamentet 2004. I
parlamentet har jag främst arbetat med alkoholpolitik,
konsumentfrågor och jämställdhet.
I inre marknadsutskottet har jag arbetat med konsumentlagstiftning såsom
leksakssäkerhet, sms-lån,
mobilsamtalskostnader, TV
-reklamsregler mm. Men
har också vid ett flertal
tillfällen fått försvara det
svenska systembolaget när
man försökt förbjuda monopol på EU:s marknad. Jag
vill fortsätta arbeta för att
konsumenternas rätt att
köpa bra, säkra och giftfria
produkter. I jämställdhetsutskottet har jag arbetat
med frågor såsom mäns våld
mot kvinnor, lika lön för
lika arbete, prostitution och
sexslavhandel. Jag vill fortsätt kämpa för kvinnors
rättigheter om jag blir omvald.

Alkoholpolitiken är den
fråga som jag övergripande
varit mest aktiv i under
mandatperioden. Mitt arbete med alkoholpolitiken
ledde till att jag i oktober
2007 blev utsedd till årets
parlamentariker i hälsofrågor i den tävling som tidningen The Parliament
Magazine anordnar.
Jag har vid flera tillfällen lagt ändringsförslag som
rör alkoholpolitiken och
ställt ett flertal frågor till
kommissionen och rådet
om alkohol. I arbetet med
EU:s alkoholstrategi var jag
väldigt aktiv. Nykterhetsrörelsen har bjudit in mig att
tala om EU och alkoholen
runt i hela Sverige, och jag
har anordnat ett flertal se-

minarium och frukostmöten i parlamentet i samarbete med nykterhetsrörelsen och socialdepartementet.
På senare tid har vi kunnat läsa om att hamburgerkedjan Mac Donalds får
servera starköl på Arlanda
och att Svenska kyrkan
lockade med vin i samband
med turistmässan i Göteborg. Många människor
lever idag med riskbruk av
alkohol. Dessa behöver inte
fler tillfällen där alkohol
exponeras och riskerar att
trigga igång suget, behovet.
Tvärtom behövs fler alkoholfria miljöer. Hur vår alkoholpolitik utformas påverkas av globaliseringen
och hur EU ser på alkoholpolitiken.
Många av mina kollegor
i EU-parlamentet tycker
inte som jag att alkoholen
är en folkhälsofråga, de menar att alkohol är mat. Att
det finns en stark alkohol-

IOGT-NTO Halland

lobby i Europa gör givetvis
inte problemet lättare att
lösa, men vem har sagt att
politik ska vara lätt? Jag
tycker att det är oerhört
viktigt att vi inte släpper
frågan om lägre införselkvoter, högre minimiskatter
och alkoholreklamförbud i
EU, den frågan kommer jag
att driva hårt om jag blir
återvald
till
EUparlamentet den 7 juni!
ANNA HEDH, s,
EU-parlamentariker
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Titta in i vårt arkiv …

N

u när vårsolen tittar fram och med
sina strålar förskönar vår
värld med ljus, grönska och
alla förväntningar så blommar även alla dessa uteserveringar, som vi belönats
med på senare år, upp ur
sina dolda vintergömställen. På gott och ont. Visst
kan det se mysigt och framför allt internationellt ut,
men naturligtvis finns det
en baksida. Och baksidan är
ju naturligtvis det enorma
utbud av alkoholhaltiga
drycker, som varje servering
och krog på sitt eget vis gör
reklam för. Men om vi nu
tror att detta är ett dagens
fenomen i samhället, då har
vi fel!
Jag vet inte hur många
utskänkningsställen det
finns i lilla Halmstad en
högsommardag – men de är
många! Dock undrar jag om

nämner jag också Nedre
Tivoli eftersom detta ställe

I denna arkivkrönika
har vårkänslorna fått
Bengt Lindqvist att med
hjälp av Kustvärnet från
1962 fundera över om
det verkligen var bättre
förr — även när det gäller
den kommunala alkoholpolitiken.
de är fler än de 31 st krogar,
som fanns här vid slutet av
1880 och början av 1900talet. Och alla dessa hade
inte bara öppet under sommartiden. De fanns där
även under vinterhalvåret.
Där fanns t ex Lilla Helvetet (ett förträffligt passande namn) belägen vid
Kyrkogatan/Hamngatan,
Bierhallen, där Tre Hjärtan
idag ligger, Baertlings källare vid Hemköp Stora Torg
och Stortorgets ölschapp
beläget mitt över gatan och
för säkerhets skull försett

med galler för fönstren och
ett golv bestående av kullersten. Ett för en oinvigd
otrivsamt ställe, tycks det.
Vid Hamngatan hade vi
Hesa Nisse och på Viktoriagatan fanns bl a Mitten och
Holstens ölservering samt
Gromme Sven – icke att
förglömma. Man kunde ju
bo söderut i Halmstad och
då fanns möjlighet att offra
sina sista slantar på Sista
Styvern om man var intresserad. Jag tror mig nu ha
namngett elva ölkrogar och
för att få dussinet fullt så

Inför IOGT-NTO:s kongress:

Grilla kongressombuden

22 juni
kl 18.00

Oäktingen
Musikaliskt folklustspel
i bondemiljö
på Tiraholmsteatern
Vem ska få den vackra bonddottern?
Friare finns det, av alla de sorter,
men slutet gott …?

Speldagar

20 • 21 • 24 juni
Förköp tel 0371 - 640 19
IOGT-NTO Hyltebruk
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Alla medlemmar är välkomna att få
del av vilka frågor som kommer att
behandlas på sommarens kongress.
Tag chansen att tycka till och diskutera dina synpunkter med kongressombuden och distriktsstyrelsen.
Grillplats: Godtemplargården,
Torggatan 5, Falkenberg
Lättare servering från trädgårdsgrillen.
Förhandsanmälan till IOGT-NTO
Halland, tel 0346 - 164 90, senast 18/6

Välkommen!

IOGT-NTO Halland

IOGT-NTO Halland

senare skulle spela en viss
roll i det ”saneringsarbete”
som skulle komma.
De övriga krogarna får
falla i glömska och låt oss
istället se vad våra vänner
inom nykterhetsrörelsen
hade för motdrag mot
”dessa simpla och snuskiga
källarhål”. Kampen togs
upp redan 1882, då den
första logen – logen 246
Ståndaktig av IOGT – instiftades. Oftast stannar
alla argumenteringar mot
ölkrogarnas vara eller icke
vara i ingenting. Möjligen
kunde en del frågor föras
fram till Allmänna Nykterhetskommittén, men oftast
var dessa propåer verkningslösa och det tog lång
tid innan ölkrogarna i sitt
gamla skick försvann och då
ersattes av Halmstads Folkrestauranger.
För den sanne nykterhetsivraren stod det dock
klart att dessa saneringar
icke räckte långt. Visst
fanns det loger, men de var
ju oftast av intern karaktär
och det fanns ju också ”icke
godtemplare”, som så att
säga danade en hemvist.
Därför samlades ett antal
trogna nykterhetsvänner,
som ”hade förklarat sig villiga att i och för åstadkommandet af ett Nykterhetscafe i Halmstad lämna kontanta bidrag”. En påföljd av
detta resulterade så småningom i Tivolicafféet, eller Nyktran som det hette i
folkmun, och som förverkligades främst genom att den
ökända ölkrogen Nedre
Tivoli drogs in.
Om Nyktran skulle jag
kunna berätta mycket (det
finns f ö en folder om just
Nyktran signerad Werner
Johansson) men det får bli
en annan gång och en annan historia.
Bengt Lindqvist

Kustvärnet

Kuggaviksgården
Sommaren –09

Sommarcafé
på Solvik
15/6 - 30/7 varje dag
kl 13.00-18.00
Konstutställning
med alster av
Britt ”Bisse” Jonasson
Vernissage 20/6 kl 14.00

Midsommarfirande
19/6 kl 14.00
Midsommarmat
serveras kl 18.00
(pris 200 kr)
Anmälan senast 12/6.

Kräftskiva
22/8 kl 18.00
(pris 200 kr)
Anmälan senast 14/8.

Musik- och
allsångskvällar
25/6 - 2/7 - 9/7
16/7 - 23/7 - 30/7
kl 19.00
Tel 0340 - 65 12 85

Gökotta
17 maj kl 7-12
vid Stigs Mc- och motormuseum, Flähult
Bl a tipsrunda och barnrebus. Tag med kaffekorg.
Leon Gambetta
Vägbeskrivning: Från väg
153 och 154, kör mot
Åkulla och därefter 2 km
mot Rolfstorp

Loppis
27 juni kl 10-14
Godtemplargården,
Prästgatan 27, Varberg
Kaffe med hembakat till
självkostnadspris
Alla hjärtligt välkomna!
Leon Gambetta

Föreningarnas program
Datum Tid

Förening

17 maj 07.00
17 maj 07.00
17 maj 08.00

Leon Gambetta
Ådalen
Brofästet

18 maj
18 maj
18 maj
20 maj
20 maj
21 maj
23 maj
24 maj
1 juni
3 juni
4 juni
6 juni
7 juni
14 juni
18 juni
19 juni
19 juni
25 juni
25 juni
27 juni
28 juni
2 juli
2 juli
2 juli
9 juli
9 juli
12 juli
16 juli
16 juli
18 juli
19 juli
23 juli
23 juli
26 juli
30 juli
30 juli
30 juli
2 aug
4 aug
6 aug
9 aug
14 aug
16 aug
30 aug
2 sept
6 sept
6 sept
13 sept
14 sept
20 sept
28 sept

Aktivitet/plats

Gökotta med tipspromenad. Flähult, Åkulla
Gökotta. Samling lokalen.
Gökotta i vårfager natur.
Samling Godtemplargården, Falkenberg
19.00 Fasta Förbundet
Vårt vattenstråk Nissan. Muraregatan 30, Halmstad
19.00
Drogkampen – politikerfrågetävling. Godtemplargården, Falkenberg
19.00
Drogkampen – politikerfrågetävling. NTO-Gården, Kärleken
14.00 - 17.00
Rastplatsinfo. Susedalens rastplats, E6 söder Falkenberg
18.00 Leon Gambetta/Junis Familjedisco. Godtemplargården, Varberg
14.00
Folknykterhetens dag. Godtemplargården, Falkenberg
11.00 Ådalen
DM i boule
17.00 Vega
Södermöte
Fasta Förbundet
Utflykt.
19.00 Västkusten
Grillat. Björkängsgården
19.00 Magnus Stenbock
Ut i naturen - bilburen. Kaffekorg.
19.00 Framtiden
Nationaldagsfirande, föreningen deltager med fana.
18.00 Ådalen
Allsång. Stationshuset, Åled
14.00 Aktiv och Trofast
Möte hos Vera o Stig-Göran Andersson, Hyltan
18.00 Ådalen
Midsommarfest. Stationshuset, Åled
15.00 Magnus Stenbock
Midsommarafton. Kaffekorg. Lynga Sommarby, Lynga
Framtiden
Midsommarfirande. Godtemplargården, Falkenberg
19.00 Framtiden
Allsång under blodboken börjar. Godtemplargården, Falkenberg
19.00 Åsa
Musik- och allsångskväll. Kuggaviksgården
10.00 Leon Gambetta
Loppis på gården. Kaffeservering. Godtemplargården, Varberg
11.00 Leon Gambetta
Utflykt till Vendelsö. Samling 10.00 Godtemplargården, Varberg
19.00 Framtiden
Allsång. Godtemplargårdens trädgård, Falkenberg
19.00 Åsa
Musik- och allsångskväll. Kuggaviksgården
19.00 Magnus Stenbock
Lyngakul. Lynga Sommarby, Lynga
19.00 Framtiden
Allsång. Godtemplargårdens trädgård, Falkenberg
19.00 Åsa
Musik- och allsångskväll. Kuggaviksgården
18.00 Ådalen
Grillfest. Stationshuset, Åled
19.00 Framtiden
Allsång. Godtemplargårdens trädgård, Falkenberg
19.00 Åsa
Musik- och allsångskväll. Kuggaviksgården
18.00 Magnus Stenbock
Sommarfest med grillning. Lynga Sommarby, Lynga
18.00 Vega
Sommarmöte i Fotstad.
19.00 Framtiden
Allsång. Godtemplargårdens trädgård, Falkenberg
19.00 Åsa
Musik- och allsångskväll. Kuggaviksgården
14.00 Aktiv och Trofast
Möte hos Birgitta och Gunnar Svensson, Mellby
19.00 Framtiden
Allsång. Godtemplargårdens trädgård, Falkenberg
19.00 Åsa
Musik- och allsångskväll. Kuggaviksgården
19.00 Magnus Stenbock
Kustnära utflykt. Kaffekorg.
10.00 Ådalen
Utflykt. Samling lokalen.
19.00 Framtiden
Allsång med Los Ukkos och andliga sånger.
Godtemplargårdens trädgård, Falkenberg
19.00 Framtiden
Allsång. Godtemplargårdens trädgård, Falkenberg
11.00 Leon Gambetta
Utflykt till Bexells stenar.
Samling 10.00 Godtemplargården, Varberg.
18.00 Brofästet
Brofästet och Framtiden äter lax. Anm i god tid 0346-711596.
Godtemplargården, Falkenberg
18.00 Ådalen
Boule.
13.00 Vega
Utflykt till Bollaltebygget med hembygdsföreningen i Holm.
19.00 Västkusten
Höststart. Björkängsgården
11.00 Leon Gambetta
Utflykt till Seatons kulle.
Samling 10.00 Godtemplargården, Varberg.
18.00 Ådalen
Bildvisning. Stationshuset, Åled
14.00 Aktiv och Trofast
Möte hos Kerstin Svensson, Skedala
19.00 Fasta Förbundet
Höstupptakt. Birgitta Svensson informerar om kongressen 2009
Muraregatan 30, Halmstad
18.00 Ådalen
Programkommittén tackar för sig. Stationshuset, Åled
Musikafton. Sångfågeln Kristin Eriksson gästar oss.
19.00 Fasta Förbundet
Muraregatan 30, Halmstad

Aktiviteter märkta med

är kulturprogram i samverkan med NBV Halland.

Med reservation för ändringar och ev feltryck.

IOGT-NTO Halland
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B
Avsändare

Box 175
311 22 Falkenberg

BEGRÄNSAD
EFTERSÄNDNING
Vid definitiv eftersändning återsändes
försändelsen med nya adressen på
baksidan (ej adressidan).

Det går bra för
Kuggaviksgården
Trots att Kuggaviksgården under fyra månader inte disponerade de extra rummen i S:t Lars lägergård behöll
Kuggaviksgården i Åsa under förra året samma fina beläggningsstatistik som 2007. Totalt redovisades cirka
14 000 gästnätter. Pa helger och under sommarsäsongen är dessutom efterfrågan så stor att anläggningen inte
kan ta emot alla som vill bo, konferera och ha läger på
Kuggavik. Därför har man nu börjat planera för en expansion.
Den första etappen i
utvidgningen är att bygga
ytterligare en stuga, liknande den som dalsländska
IOGT-NTO:are renoverade för något år sedan. Här
är man i stort sett klara att
sätta spaden i jorden och
det är en investering som
kommer att vara betald
inom bara ett par år.
Nästa steg är ett lite
större projekt, som består i
en utbyggnad av den nuvarande annexbyggnaden
med övernattningsrum.
Idén är att göra den ungefär
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tre gånger större genom att
bygga till den så att den får
en hästskoform och inrymmer 30 sängplatser i enkeloch dubbelrum med hotellstandard samt en konferenslokal för 100 personer.
Det skulle lösa dagens problem med att ta emot flera
läger och konferenser samtidigt, eftersom man i nuläget i så fall måste använda
matsalen som konferenslokal, vilket av praktiska skäl
inte är någon bra lösning.
På sikt kommer också Ölmevalla församling, som
äger S:t Lars lägergård, att
riva denna för att ersätta
den med lokaler för annan
verksamhet. Det är också
ett viktigt skäl bakom expansionstankegångarna.
– Kuggaviksgården är
just nu egentligen lite för
liten för att kunna drivas på

Dalstugan får snart en ny granne så att fler ska kunna njuta
Foto: Kuggaviksgården
på Kuggaviksgården.

ett ekonomiskt bra sätt,
säger Kuggaviksgårdens
föreståndare Ann-Sofi
Fritzson. Trots det har
Kuggavik ideell förening,
som äger anläggningen,
redovisat ekonomiska överskott varje år sedan 2005.
2008 blev dock ett undantag. Orsaken var främst en
akut och nödvändig arbetsinsats, p g a att några gäster
lämnade kvar tillhörigheter
som visade sig innehålla
sporer av äkta hussvamp,
vilka var på väg att få fäste i
en av byggnaderna. I övrigt
har utfallet stämt mycket
väl med den uppgjorda
budgeten och inom ramen
för den har anläggningens
duktiga och händiga vakt-

IOGT-NTO Halland

mästare utfört såväl underhåll som standardhöjande
åtgärder.
Att öka beläggningen
inom nuvarande väggar är
således inte så lätt, men
styrelsen hoppas ändå på en
ökning av intäkterna och
tror på att det också ska bli
ett visst ekonomiskt överskott under 2009.
I sommar blir det som
vanligt café på Solvikskolonin och där visas också en
konstutställning med alster
av Britt ”Bisse” Jonasson
från Floda. Utställningen
anordnas i samverkan med
NBV och Kuggaviks Vänner, som också ställer upp
med personal till caféet.
Leif Arne Gustavsson

