
Öppna katalogen och låt dig inspireras 
av nya, spännande och roliga idéer som 

du också kan genomföra!
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Kära läsare!
I din hand håller du resultatet av flera års aktiviteter framgångar och lärdomar i Ung i Halland. 
Detta är ett projekt som drivs genom finansiering av EU och staten och den lokala offentliga 
finansieringen har Hallands kommuner stått för genom Region Halland. 

Om Lokalt Ledd Utveckling Halland
Ung i Halland drivs av föreningen Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH) som tror på männis-
kans vilja att förbättra sin omgivning – att vara medskapare i den lokala utvecklingen. Lokalt 
Ledd Utveckling Halland vill skapa ett rikare, mer välkomnande och nytänkande Halland, 
samt vara rikare på möjligheter, människor, initiativ och tillväxt. Vi vill att Halland ska vara mer 
välkomnande för fler olika människor att verka, bosätta sig och besöka. 

Om Ung i  Halland
Efter förra programperiodens succé med ungdomsprojekten Ung i Halland Landsbygd och 
Ung i Halland Kustbygd var det självklart för oss att fortsätta med projektet även denna pro-
gramperiod. Föreningen utökade sitt verksamhetsområde som gjorde det möjligt för oss att 
även verka inne i storstäderna i Halland. Detta medförde att en bredare målgrupp kunde nås 
i det nya ungdomsprojektet. 

Ung i Halland handlar om att stärka entreprenörskapen och det lokala engagemanget hos 
unga i åldern 13-25 år i Halland. Detta främst genom att skapa förutsättningar för målgruppen 
att söka projektstöd för att förverkliga sina idéer. Minst två personer mellan 13-25 år som bor i 
Lokalt Ledd Utveckling Hallands verksamhetsområde kan söka upp till 30 000 kr för en pro-
jektidé som syftar till en utveckling av den egna bygden, i form av evenemang, filmkurser eller 
byggda agilitybanor m.m. Projektgrupperna ansvarar själva för att planera, genomföra och 
följa upp sina projekt med stöd från ungdomscoachen. 

I denna katalog presenterar vi de nya projektidéer som avslutats eller fortfarande är på gång 
från nystarten 2017. Öppna, bläddra, läs och låt dig inspireras av nya, spännande och roliga 
idéer som du också kan genomföra där du bor!

Vill du se mer projekt som är på gång? Gå in på vår hemsida: www.lluh.se/ung-i-halland som 
uppdateras regelbundet.

Det är många som bidrar till Ung i Hallands resultat. TACK till alla fantastiska unga i Halland 
som genom sitt engagemang, driv och kompetens har gjort och gör Halland till en bättre plats 
att vara ung på. Se till att vara delaktiga i utvecklingen - för det blir mycket bättre då!

Elinor Forsberg
Projektledare och ungdomscoach för Ung i Halland

https://lluh.se/ung-i-halland/
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Hylte Kickboxningsförening
Två unga killar i Hylte hade sett att det fanns 
ett stort behov av fler idrottsaktiviteter i kom-
munen. Eftersom de båda tränat och tävlat 
kickboxning startade de upp gratis kickbox-
ningsträning en gång i veckan i Hylte sport 
och events lokaler. Under året var det ca 
20-30 barn, unga och vuxna som deltog i 
träningarna. Killarna tog kontakt med Ung i 
Halland för att kunna köpa in kickboxnings-
utrustning för att göra träningen ännu bättre. 
De bildade dessutom en förening med en 
styrelse och egna medlemmar. Föreningen 
finns kvar men utan någon verksamhet då kil-

Fakta
Kommun: Hylte

Ort: Hyltebruk 

Projektstöd: 30 000 kr

Privat finansiering: 10 000 kr

Fyra killar i Halmstad kontaktade Ung i Hal-
land för stöd för att genomföra ett LAN. Ung 
i Hallands ungdomscoach tipsade projekt-
gruppen om att ta kontakt med både ABF 
Halland och föreningen Darkzone. ABF Hal-
land hjälpte till med att låna ut datorer och 
all utrustning som krävs för att genomföra ett 
mindre LAN. Darkzone som anordnat flera 
mindre och stora LAN i Halland utbildade 
projektgruppen inför genomförandet. Projekt-
gruppen lärde sig en hel del om hur det är att 

Lan i Andersberg
Fakta
Kommun: Halmstad

Ort: Halmstad

Projektstöd: 22 640 kr

Privat finansiering: 10 000 kr

larna kände att det blev alldeles för myck-
et jobb, men hoppas på att kunna hitta fler 
som vill hjälpa dem att driva och utveckla 
föreningen vidare i framtiden. 

anordna den här typen av event och förstog 
att det var en del jobb även för ett mindre 
LAN. 

Ztella - young news

Ztella - young news

Fakta
Kommun: Varberg

Ort: Tvååker 

Projektstöd: 25 000 kr

Privat finansiering: 17 000 kr

Ung i Hallands första projekt 2017 blev en nystartad tidning i Tvååker. Tidningen startades upp 
av fyra ungdomar som ville skapa en plattform där ungas röst fick höras. Projektgruppen skrev 
om viktiga ämnen för målgruppen som: Parkeringsplatser för EU-moped och mc, motorträffar, 
berättelser om att fly från sitt hemland, intervjuer, poetry slam, m.m. 

Gruppen tryckte en tidning som spreds till skolor, ungdomsgårdar, föreningslokaler, butiker 
och bibliotek runt om i Varbergs kommun. De höll ett release party på Tvååkers ungdomsgård 
med 30 besökare som kom och gick. 

Efter projektets slut valde gruppen att inte fortsätta med tidningen. Men tidningen finns kvar i 
både  fysisk och digital form vilket betyder att en ny grupp unga kan när som helst starta upp 
tidningen igen genom att kontakta fritidsledarna på Tvååker ungdomsgård.

https://www.facebook.com/ZtellaYoungNews/
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Fakta
Kommun: Hylte

Ort: Hyltebruk

Projektstöd: 1000 kr

Privat finansiering: 1000 kr

Pop-up Consert - World Music 
in Skärshult
Monica tyckte att det hände alldeles för lite 
i Hylte under sommaren och bestämde sig 
för att arrangera en minikonsert. På ett par 
dagar fick hon ihop tre lokala artister från 
Halland som ställde upp och spelade. Hon 
spred information om konserten endast via 
sociala medier och bland vänner, grannar 
och familj. Det blev en mycket lyckad konsert 
med hjälp från Kultur i Hylte som hjälpte till 
med tekniken under konserten. 

Halloweendisco

Fakta
Kommun: Hylte

Ort: Hyltebruk

Projektstöd: 16 015 kr

Privat finansiering: 1000 kr

Kix Halmstad Vi Unga är en föreningen som 
arrangerar olika discon och andra roliga 
aktiviteter för ungdomar i Halland. De har 
verksamhet i Laholm, Halmstad och Falken-
berg men vill nu hitta fler unga i Hylte. De 
samarbeta med Hylte Fritidsgård och höll 
discot i deras lokaler eftersom det är en plats 
som flera känner till i kommunen. De hoppas 
på att flera olika människor med olika erfa-
renheter, åldrar och bakgrund får möjlighet 
att träffas och lära känna nya vänner. 

KIX -
”Kreativitet, inspira-
tion och xtra mycket 

kärlek”. 

Ungdomarna på ungdomsgården United i 
Oskarström tyckte det saknades ett rum där 
de kunde spela datorspel, redigera filmer 
och bilder och göra andra roliga saker till-
sammans. Ett gäng tog tag i det och sökte 
pengar till två datorer som byggdes ihop 
tillsammans under en workshop på gården. 
Under projekttiden renoverades datorrum-
met med nya färger, lampor och tavlor som 
ungdomarna målat själva. De invigde rummet 

Datorrum i Oskarström
Fakta
Kommun: Halmstad

Ort: Oskarström

Projektstöd: 30 000 kr

Privat finansiering: 5000 kr

Live by Youth
Fakta
Kommun: Hylte

Ort: Hyltebruk

Projektstöd: 29 000 kr

Privat finansiering: 25 900 kr

Live by Youth (LBY) är en festival av ungdomar och för ungdomar i Hylte. Tillsammans med 
Hylte fritidsgård, Kultur i Hylte, Kulturskolan, Ung i Halland och många fler genomfördes en 
mycket uppskattad festival våren 2018. Det bjöds på musik, dans, mat, workshops med Brill-
mans Brädor, tävlingar och mycket mer. Uppskattningsvis var det ca 250 besökare under 
dagen. Ungdomarna tyckte att festivalen var så rolig att göra att de genomför LBY igen som-
maren 2019!

under våren med ca 50 besökare. I dag är 
rummet mycket populärt och används flitigt 
av ungdomsgårdens besökare. 

https://www.facebook.com/kixhalmstad/
https://www.facebook.com/Livebyyouthfestival/
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Fakta
Kommun: Kungsbacka

Ort: Fjärås

Projektstöd: 30 000 kr

Privat finansiering: 25 000 kr

Ponnyagility i Fjärås
Fjärås Ryttarförening består av 120 st ungdo-
mar i åldern 7-25 år. Flera av ungdomarna 
blir snabbt förstora för att rida ponnyhästarna 
vilket gör att ungdomarna vill erbjuda en 
ny träningsform: Ponnyagility. Det ger fler 
ungdomar möjlighet att vara kvar på samma 
mötesplats som de varit länge, men det ger 
också möjlighet till en helt ny målgrupp som 
vill lära sig nånting nytt.

Ungdomarna i Fjärås ryttarförening fick peng-
ar för att bygga en agilitybana för ponnyhäs-
tar tillsammans med Fjärås Ridskola. De
bjöd in andra klubbar och allmänheten till en 

clinic i slutet av maj för att visa upp den nya 
banan och möjligheterna med den. Ungdo-
marna fick en utbildning i ponnyagility av fö-
retaget Equulog från Skåne. Nu leder ungdo-
marna en helt ny träningsform på ridskolan 
som är mycket populär. 

Game on
Ett gäng unga killar i Varberg vill att fler ska 
kunna träffas, lära känna nya vänner och 
samtidigt spela dataspel tillsammans. 

De hörde av sig till Ung i Halland för att få 
pengar till att hyra en lokal att vara i. De kon-
taktade bygdegården i Skällinge som har en 
stor sal med bra uppkoppling, kök och all an-
nan utrustning som behövs för 2 dagars LAN. 

Kilarna tyckte det var så kul med att arrang-
era lanet att de kommer att fortsätta göra 
fler under hösten 2018 på samma plats som 

Fakta
Kommun: Varberg

Ort: Skällinge

Projektstöd: 4400 kr

Privat finansiering: 8000 kr

innan. På så vis hoppas de att det ska bli ett 
återkommande arrangemang som fler ska 
hitta till. 

Fakta
Kommun: Varberg

Ort: TVååker 

Projektstöd: 28 000 kr

Privat finansiering: 54 000 kr

Tvååkersträffen

Tvååkersträffen anordnades av en stor grupp motorintresserade ungdomar i Tvååker. Målet 
med projektet var att skapa en mötesplats för motorintresserade i Halland. De ansökte om 
pengar från Ung i Halland för att ha tävlingar, mat och fika, dekorationer, affischer och bande-
roller, samt köpa in material för att bygga en utomhusbio. Det var ett mycket uppskattat och 
välbesökt event med 60 epa-traktorer, 40 mopeder och över 100 besökare från hela Halland. 

https://www.facebook.com/Fj%C3%A4r%C3%A5s-Ryttarf%C3%B6rening-1660605104161083/
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4H Halland är en stor organisation i Halland 
som arbetar med mottor ”av ungdomar, för 
ungdomar”. Detta innebär att ett gott ledar-
skap är mycket viktigt i föreningen. 4H:s 
styrelse vill arbeta mer med jämställdhet och 
åkte därför till Island som är världens mest 
jämställda land. De besökte flera histiriska 

Ungdomsledarutbildning i Rey-
kjavik

Fakta
Kommun: Hela Halland 

Projektstöd: 30 000 kr

platser och höll workshops kring ämnet. Nu 
tar de med sig allt det de lärt sig tillbaka till 
Halland för att dela med sig av sina erfaren-
heter från besöket på Island genom att hålla 
ett par kunskapshöjande aktiviteter om jäm-
ställdhet och ledarskap. Målet med projektet 
är att fler unga i Halland ska kompetensut-
vecklas inom ämnena. 

Det som kostar mest pengar i projektet är 
de kunskapshöjande aktiviteterna som ska 
genomföras i Halland under hösten 2018. 

Motortjejer
Fakta
Kommun: Laholm

Ort: Våxtorp 

Projektstöd: 29 400 kr

Ett gäng tjejer i Våxtorp vill att fler tjejer ska 
få möjlighet att testa på Folkrace. Det är en 

sport som är väldigt mansdominerad vilket 
gör att gänget vill köpa in egen bil och utrust-
ning som passar tjejer. De har ett bra samar-
bete med den lokala Folkraceklubben i La-
holm som håller folkracebanan öppen under 
våren 2019. Ung i Halland hjälper till med att 
köpa in bil, utrustning och sprida eventet.

Fakta
Kommun: Kungsbacka

Ort: Onsala

Projektstöd: 24 064 kr

Privat finansiering: 25 000 kr

Volleybollcup i Kungsbacka
Killarna Alfred och Sahel har sett att det 
finns ett behov av att stimulera nyanlända 
ungdomar, inte bara i Kungsbacka utan i 
hela Halland. Under de senaste åren har det 
varit mycket aktiviteter för nyanlända killar 
eftersom de är i majoritet. Men under den 
senaste tiden har det även börjat komma fler 
tjejer. Killarna ville därför ge de nyanlända 
tjejerna möjlighet att vara mer aktiva genom 
att arrangera en volleybollcup i Onsala i 
Kungsbacka kommun för dem. De samarbe-

tade med Volleyboll Westan som hjälpte till 
att boka lokal och få tag på utrustning. Totalt 
kom det 8 lag med både svenska och nyan-
lända tjejer som tävlade mot varandra. 

Fakta
Kommun: Varberg

Ort: Tvååker

Projektstöd: 30 000 kr

Privat finansiering: 25 000 kr

Festival i Tvååker

Tvååkersträffens motorträff 2017 blev en suc-
cé med en massa roliga aktiviteter, tävlingar, 
god mat och egen designade bilar. Redan 
under träffen visste de att de skulle arrang-
era nästa års motorträff med ett nytt, spän-

nande och kreativt program. Denna gången 
hade de bjudit in två artister och en DJ som 
stod för musikunderhållningen under kvällen. 
De samarbetade med lokala företag som 
Korv med mos som sålde mat och Xlnt som 
tryckte dekaler som delades ut på eventet. 
Detta event var i början av september och 
ungdomarna märkte att efter sommarlovet 
blev det väldigt mycket att göra och det blev 
väldigt stressigt. Därför kommer de att fort-
sätta hålla träffarna innan sommaren.

https://www.facebook.com/Tv%C3%A5%C3%A5kerstr%C3%A4ff-718258721685344/
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Projekt Vibes

Fakta
Kommun: Laholm

Ort: Veinge 

Projektstöd: 25 564 kr

Ungdomar i Veinge vill bygga en bioanlägg-
ning, högtalare samt göra i ordning verksta-
den på ungdomsgården Vibes. De har sökt 
pengar från Ung i Halland för att genomföra 
sina idéer. De kommer ta hjälp at fritidsledar-
na, lokala företag samt föreningar. Ungdo-
marna hoppas att fler ska hitta till gården och 
göra mer roliga saker tillsammans. 

Youtube-kanalen Extreme Svc drivs av fyra 
unga killar som gillar att filma, testa nya sa-
ker, besöka nya platser och inspirera fler till 
att vara mer utomhus. 

De var på festivalen Hallifornia i Varberg 
under sommarlovet och gjort flera korta 
filmer om eventet. Nu till hösten har de hål-
lit ett par workshops för ungdomar i hur man 
skapar sina egna kortfilmer. De ordnade två 
utbildningar i redigera och streaming av film, 
som fler ungdomar kunde ta del av. De är 
själva uppväxta på Varbergs landsbygd och 
har alltid hittat på roliga saker tillsammans 
utomhus. De tycker det är tråkigt att det är 

Fakta
Kommun: Varberg

Ort: Varberg

Projektstöd: 26 770 kr

Extreme Svc

så många av deras 
vänner som sitter 
mer framför datorn 
än hänger utomhus. 

Ung i Halland stödjer 
projektet med film-
utrustning, kontakter 
och nätverk. 

Fakta
Kommun: Hylte

Ort: Hyltebruk

Projektstöd: 30 000 kr

Foosballplan

Under hösten 2018 spreds en video på sociala medier där man visade en egenbyggd foos-
ballplan som man byggt i Västerbykil i Västermanland. Ett gäng ungdomar i Hyltebruk tyckte 
det skulle vara häftigt att bygga en sådan till orten. De kontaktade en lokal verkstad för att 
få hjälp med plats, verktyg och handledning i byggandet av planen. Projektet har under de 
senaste månaderna fått mycket uppmärksamhet och ungdomarna ser framemot resultatet.

Sommarkul
För fem år sedan startade Arbana och Isa-
bella roliga aktiviteter för barn och unga i sitt 
bostadsområde för att de ville ha ett roligare 
sommarlov. 

Under åren blev det fler och fler som ville 
vara med på sommaraktiviteterna och tjejer-
na förstog hur viktigt de här träffarna var för 
deltagarna. I dag heter konceptet Sommarkul 
som är under en hel vecka med en massa 
roliga, spännande och kreativa aktiviteter för 
barn och unga i hela Oskarström. 

Fakta
Kommun: Halmstad

Ort: Oskarström

Projektstöd: 29 540 kr

Ung i Halland hjälpte till med att bland annat 
köpa in t-shirar och beachflaggor till projek-
tet och kommer tillsammans med tjejerna att 
sprida konceptet till fler kommuner i Halland. 

”En kul och häf-
tig grej som går 
att göra tillsam-

mans!”

https://www.youtube.com/channel/UCNvoPel3NM9kZUaVP6OxSHQ/featured
https://www.facebook.com/groups/140608499823032/about/
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Projekt från 2008
Här presenteras några av alla de projekt som genomfördes mellan åren 2008-2014 genom 
projekten Ung i Halland Landsbygd och Ung i Halland Kustbygd. Totalt beviljades 90 projekt 
varav 82 var verksama. 

Kika och se om det är nån aktivitet som du själv skulle vara intresserad av att också genom-
föra där du bor!

#engagemang
#självförtroende

#kontakter

#nätverk
 #troddpå

#mognad

#kompetens

#positivsjälvbild#vuxit  

#trovärdighet 

#samarbetsförmåga 

#sammanhållning

#sedd

#självkänsla

#resurs

#tillgångförbygden
#lärasignytt 

#rikarehalland

#mycrazyidea
#livetpålandet

#entreprenörskap
#kreativitet #stolthet

#delaktighet

#glädje

#inspiration
#inflytande

Fakta
Kommun: Falkenberg

Ort: Älvsered

Projektstöd: 15 000 kr

Privat finansiering: 10 570 kr

Fixa Nabben

På en idéworkshop började en grupp att fun-
dera över badplatsen, Nabben. 

Gruppen önskade att badplatsen skulle rus-
tas upp och att det skulle finnas mer att göra 
vid vattnet så att fler unga skulle välja att 
vara där under somrarna. Projektgruppen tog 
kontakt med vägföreningen och Falkenbergs 
kommun för att reda ut vilket ansvar som låg 
på respektive part. Tillsammans beslutades 
att skötseln av badplatsen framöver skulle 
skötas av vägföreningen. 

Efter många samtal och planerande kunde 
projektgruppen börja med upprustningen av 
badplatsen Nabben. 

En ”Fixa Nabben-dag” arrangerades där alla 
i bygden bjöds in att hjälpa till att rusta upp 
badplatsen. Med hjälp av vägföreningen 
och lokala företagare anlades en beachvol-

leyplan. En ny grillplats fixades också samt 
uppfräschning av toaletterna och nya pap-
perskorgar. Genom gruppens engagemang 
och arbete så har en ny mötesplats skapats 
i Älvsered med en välbesökt volleybollplan. 
Gruppen hade som mål att fler unga skulle 
stanna i Älvsered och spela Beach-volley 
istället för att åka till andra platser på som-
rarna, och flera unga vittnar om att detta har 
lyckats. 

Gruppen inspirerade också till ett liknande 
projekt i Fagered som heter Töresjöstranden.
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Fakta
Kommun: Hylte

Ort: Torup

Projektstöd: 15 000 kr

Privat finansiering: 6770 kr

Hultagärdes funpark
I Hultagärdesbacken i Torup finns en ung-
domsgrupp som ville utveckla åkandet för 
snowboardåkare eftersom det är många 
unga som åker snowboard. De ville göra 
backen mer attraktiv för unga åkare. En pro-
jektgrupp bildades och med stöd från Ung
i Halland kunde gruppen bygga rails och 
boxar för snowboardåkning och köpa in 
snowboardutrustning för uthyrning, så att fler 
unga kan prova på att åka snowboard. Målet 
var att göra skidbacken i Torup attraktiv för 
många olika målgrupper och på detta sätt 
erbjuda boende i området en aktiv fritid. I 
projektet har det funnits ett bra samarbete 
över generationsgränserna.
Många människor har glädje av boxarna och 
railsen som kommer att kunna användas 
under lång tid framöver. Ungdomsgruppen 
uppger i slutrapporten att de är stolta över 
samarbetet och gemenskapen som de har 

”Vi är stolta över vårt samar-
bete i gruppen. Vi tycker att 
vi har lyckats arbeta tillsam-
mans trots olika åldersgrup-
per och olika intressen ena-

des vi i olika beslut”.

utvecklat i gruppen och att de har lärt sig 
mycket under arbetets gång.

Ponnystigen
I Åhs finns det ett stort ridintresse med en 
drivande ridförening och många engagerade 
personer. I en av skogarna hade fler och fler 
ryttare ridit, men det var inte säkert och inte 
framkomligt längs hela vägen. 

En grupp unga beslutade tillsammans med 
ägaren av marken att de skulle anlägga en 
säker, rolig och tillgänglig ridled, primärt för 
ponnyhästar och barn och unga som ville 
rida i skogen. Gruppen började att dra loss 
rötter och stubbar för att lägga ett bra un-
derlag. Idag sköts ponnystigen (cirka 500 m 
lång) av den lokala ryttarföreningen, så att 
många ryttare kan träna sina hästar även 
efter att projektet är avslutat. 

Målet med projektet var att skapa större 
samhörighet i bygden och att skapa ett större 
intresse av ridning. Enligt flera hade målen 
redan uppnåtts tidigt och ridleden användes 
flitigt av många ryttare.

”Ridvägen används nu och 
framåt i tiden”.

Fakta
Kommun: Varberga

Ort: Åhs

Projektstöd: 12 319 kr

Privat finansiering: 17 067 kr
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Fegens gym och motion
Fakta
Kommun: Falkenberg

Ort: Fegen

Projektstöd: 15 000 kr

Privat finansiering: 10 150 kr

”Vi har unga och vuxna som 
tränar tillsammans i vårat 
gym, de delar med sig av 

erfarenheter och tips till oss 
yngre”.

I Fegen har en grupp under lång tid renove-
rat bygdegårdens källare till ett gym. Grup-
pen sökte pengar från Ung i Halland för att 
kunna köpa in en del utrustning som efter att 
projekttiden var slut har övertagits av idrotts-
föreningen Myrorna GK. Projektgruppens mål 
var att bygga upp ett gym i bygdegårdens 
källare som skulle vara öppen för allmänhe-
ten. Gruppen samarbetade med idrottsfören-
ingen och flera lokala företagare som hjälpt 
till med installation av el osv. 

En ny mötesplats har skapats i Fegen där 
människor i alla åldrar kan träffas och träna 
tillsammans.

Tofta GIF:s tävlingsgrupp
Fakta
Kommun: Varberg

Ort: Tofta

Projektstöd: 15 521 kr

Privat finansiering: 5 950 kr

En engagerad gymnastikförening som drivs 
av unga ville skapa möjligheter för unga att 
tävla i gymnastik i den egna bygden. Genom 
att köpa in en landningsmatta var förhopp-
ningen att nivån skulle kunna höjas och att 
Tofta GIF skulle kunna starta en tävlings-
grupp. Projektgruppen ville inspirera alla 
unga, framförallt de manliga gymnasterna, 
till att fortsätta med gymnastik genom att 
bredda utbudet av redskap. Genom projektet 
skapades fler aktiviteter för unga i området, 
attraktiviteten ökade i bygden och projektet 

Töresjöstranden
Fakta
Kommun: Falkenberg

Ort: Fagered

Projektstöd: 10 893 kr

Privat finansiering: 8 400 kr

Med inspiration från ett projekt i Älvsered tog 
några unga initiativ till att fixa i ordning stran-
den vid Töresjön. I samverkan med Byalaget 
i Fagered har gruppen röjt upp, grävt ur och 
lagt ny sand på stranden och har även fixat 
till parkeringen. 

Projektgruppens mål var att alla unga och 
också övriga bybor ska tycka att det är trevli-
gare att vistas vid Töresjöstranden och detta 
anser gruppen är uppfyllt.

”Att vi har gjort en strand som 
är jäkligt mycket bättre och en 
strand som alla kan vara på”.

främjade en ökad jämställdhet mellan kvin-
nor och män inom en sport som domineras 
av kvinnor. 
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Sötvattensprojektet och Vatten 
och miljövård i Halmstad kommun

Fakta 2 projekt
Kommun: Halmstad

Ort: Sennan, Skedala, Hjoån

Projektstöd: 26 678 kr

Privat finansiering: 25 050 kr

I samarbete med Sportfiskeklubben Laxen 
Halmstad ville en grupp unga lära sig mera 
om livet i våra bäckar och åar, vattenvård 
och miljöarbete. 

Gruppen arrangerade flera studiebesök 
bland annat i Hjoån för att ta del av det arbe-
te som gjorts där och sen ta den kunskapen 
tillbaka till Hallands vattendrag. Målet med 
projektet var att unga ska få ökat intresse, 
kunskap och förståelse för vikten av små vat-
tendrag i vårt ekosystem.  Med erfarenheter 
från tidigare studiebesök och experthjälp på 
plats i naturen så lärde sig unga i ytterligare 
ett projekt mer om vårt ekosystem, kring bio-
logisk mångfald och vad vi själva kan göra 
för att påverka utvecklingen. 

Fakta
Kommun: Kungsbacka

Ort: Onsala

Projektstöd: 789 kr

Privat finansiering: 12 070 kr

Den ekonomiska studenten i 
köket
Två personer hade under en längre tid arbetat fram en kokbok som bestod av goda, nyttiga 
recept för en billig kostnad. Boken riktades till unga med liten budget och begränsade förkun-
skaper inom matlagning. I receptboken ingår förutom goda recept en del hushållsekonomi. De 
ville sprida kokboken till målgruppen och deras mål var att få fler unga att tycka om att laga 
mat. 

De ville genom boken sprida både recept, ekonomiska tips och inspiration till att laga mat 
själv. Gruppen fick stöd från Ung i Halland för att genomföra en matlagningskurs för unga för 
att visa hur enkel god, nyttig och billig mat kan lagas. 
De gav också ut kokboken till alla som deltog på kursen.

”Det behövs fler som tror på 
ungdomars kapacitet och för-

mågor”.

”Vi har lärt oss att det faktiskt 
finns pengar och stöd att söka 

för ungdomsprojekt”.
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Knivmakeri

Fakta
Kommun: Kungsbacka

Ort: Fjärås

Projektstöd: 14 891 kr

Privat finansiering: 31 135 kr

Personerna som tog initiativ till ett knivmakeri 
hade under en tid ingått i en förening som 
tillsammans gjort knivar. De såg ett behov av 
att tillgängliggöra verksamheten och aktivite-
terna för fler unga och att unga skulle kunna 
delta oberoende av familjens privata ekono-
mi. De ville därför köpa in en del material och 
maskiner som kunde vara öppet för alla unga 
att använda som vill arbeta med knivmakeri. 

Unga har genom ett gott samarbete med en 
knivförening i Fjärås lärt sig att göra egna 
knivar helt från grunden. Ett hantverk som tar 
lång tid och mycket tålamod. Gruppen har 
träffats varje vecka där alla varit välkomna 
att komma och de fortsatte med verksamhe-
ten även efter att projektet var avslutat. 

Niklas som var initiativtagare till projektet 
vann pris i KnivSM för sin kniv som syns här 
nedan. Niklas har också varit workshople-
dare inom slöjd på Hållplats som Ungt Nät-
verk har arrangerat på Teater Halland varje 
år sedan 2009 och där Ung i Halland varit en 
av de drivande aktörerna.

Ullareds bike park

Fakta
Kommun: Falkenberg

Ort: Ullared

Projektstöd: 15 000 kr

Privat finansiering: 7 740 kr

Att våga göra
Fakta
Kommun: Falkenberg

Ort: Fagered

Projektstöd: 10 893 kr

Privat finansiering: 8 400 kr

Några unga ville bygga upp en bike park i Ullared då det fanns ett stort intresse för att cykla 
och trixa. De samarbetade med Ullareds samhällsförening och en lokal företagare för att 
tillsammans göra ett bra projekt. Ung i Halland beviljade medel för att köpa grus och bark till 
gruppen, den lokala grävaren grävde gratis eftersom han ansåg att det är så viktigt att unga 
ska ha någonstans att vara. Målet var att bygga en bra bike park, skapa en samlingsplats för 
unga i Ullared och öka intresset för sporten vilket de gjort.

Unga inspiratörer från företaget jagfokus 
utvecklade ett koncept för att väcka enga-
gemang och stärka ungas entreprenörskap. 
De träffade unga på fritidsgårdar i Bua, 
Träslövsläge, Skällinge och Veddige. Syftet 
var att visa på vilka möjligheter som fanns att 
förverkliga sina drömmar och att genomföra 
egna projekt.  Resultatet blev en ökad akti-
vitet på fritidsgårdarna och flera nya projekt 

som också fått stöd från Ung i Halland, bland 
annat det framgångsrika projektet Film i Bua.
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Antirasism och utanförskap
Fakta
Kommun: Laholm

Ort: Våxtorp

Projektstöd: 11 753 kr

Privat finansiering: 24 960 kr

Ett gäng unga hade sett att det fanns ett be-
hov av att diskutera ämnen som handlar om 
antirasism och utanförskap. De identifierade 
stora problem med både drogmissbruk och 
fördomar om andra människor där de bodde 

och ville genomföra en temadag kring just 
detta. Arrangörerna fick låna Våxtorpsskolan 
och dess elever för att genomföra temada-
gen och engagerade både en teatergrupp 
och föreläsare för att sätta fokus på ämnet. 

De höll också i egna workshops där olika frå-
gor diskuterades och dagen löpte på mycket 
bra med stort engagemang från deltagarna. 
Projektledarna har haft mycket verksamhet 
efter avslutat projekt med flera workshops 
och startade även ett eget företag efter att 
de avslutat projektet.

Harplingeparken Fakta
Kommun: Halmstad

Ort: Harplinge

Projektstöd: 11 433 kr

Privat finansiering: 15 400 kr

I Harplinge finns en engagerad fotbollsför-
ening som sett speciella plank som varit 
framgångsrika för att träna passningsspel. 
Ungdomarna i föreningen tog saken i egna 
händer och byggde upp liknande plank för 
att möjliggöra övning i passningsspel. Plan-
ken är öppna för alla att använda vilket gör 
att unga när som helst kan gå och träna. En 
ny spontanaktivitet och mötesplats skapades 
i Harplinge. 

Landerydsgården
Fakta
Kommun: Hylte

Ort: Landeryd

Projektstöd: 1 350 kr

Privat finansiering: 1 225 kr

En grupp unga såg ett behov av en mötes-
plats för unga i Landeryd och ville bland 
annat  renovera en lokal till detta. Tanken 
var att gården skulle skötas av unga själva. 
Gruppen bjöd in till aktiviteter för att unga 
i bygden skulle kunna vara med att arbeta 
fram verksamheten tillsammans och göra 
nödvändiga renoveringar. 

Tyvärr flyttade projektledaren och verksam-
heten kom aldrig riktigt igång. Men kanske 
kommer det att öppna en fritidsgård i det 
gula huset en vacker dag.

Fakta
Kommun: Halmstad

Ort: Holm

Projektstöd: 15 000 kr

Privat finansiering: 6738 kr

Ett gäng ungdomar såg behovet av en pad-
dock som inte var privat utan som alla kunde 
använda. Gruppen bildade ett nätverk som 
beslutade om förhållningsregler för paddock-
en och med hjälp av bidrag av Ung i Halland 
och en privat finansiär kunde paddocken 
anläggas av projektgruppen. 

Paddock Jävsgård
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Torups Skateramp
Fakta
Kommun: Hylte

Ort: Torup

Projektstöd: 10 000 kr

Privat finansiering: 8775 kr

En grupp unga tog kontakt med Hylte kommun för att diskutera möjligheterna med en skej-
tramp i Torup. Gruppen skejtade mycket och var beroende av att få skjuts av sina föräldrar till 
någon annan ort (Falkenberg eller Halmstad) för att ha tillgång till att kunna åka på en ramp. 
De ville också skapa en mötesplats för unga i Torup så att de kunde träffas på eftermiddagar-
na och kvällarna och skejta tillsammans. 
Gruppen fick via kommunen kontakt med Ung i Halland som beviljade medel till material för 
att kunna bygga en ramp. Med bra ritningar från Internet, god hjälp från föräldrar och mor-
föräldrar så kunde gruppen bygga en ramp som nu står på skolgården i Torup där den är 
tillgänglig för alla att använda. Gruppen fick också god hjälp av lokala byggföretag och Hylte 
kommun för att förverkliga sitt projekt. 

”Bra att Lennart Ohlsson fångade upp vårt mail till kommunen 
om att vi saknade en ramp”.

Fiber i Asige

Fakta
Kommun: Falkenberg

Ort: Asige

Projektstöd: 4230 kr

Privat finansiering: 5950 kr

I Asige fanns ännu inget utbyggt fibernät och 
gruppen som bestod av unga som brinner för 
att utveckla sin bygd såg ett stort behov av 
att mobilisera krafter för att kunna bygga ut 
fiber i Asige. Projektet gynnade hela bygden 
och kanske framförallt unga som så småning-
om kommer få ökade möjligheter att verka 
och bo i bygden med en snabb uppkoppling. 

Projektgruppen tryckte med Ung i Hallands 
hjälp upp ett informationsmaterial och har 
sen åkt runt till alla boende i Asige för att 
informera om möjligheten med fiber. Gruppen 
arrangerade flera stormöten för att informera 
de människor som bor och verkar i området. 
Detta gjordes i nära samarbete med den 
nystartade fiberföreningen i Asige. 

Efter att projektet avslutats fortsätter projekt-
gruppen att driva processen vidare i fiberför-
eningen där det är de unga som är drivande.

”Vi är stolta över att kunna 
driva Asige framåt och kunna 

sätta det på kartan då fler 
unga söker sig till landsbyg-
den då infrastrukturen är mer 

utbyggd”.
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Ralle och Kims mekeri

Fakta 
Kommun: Varberg

Ort: Bua

Projektstöd: 8858 kr

Privat finansiering: 9780 kr

Moppekulturen är och har varit stark i Bua. 
Rasmus och Kim såg behovet av ett mekeri i 
Bua dit alla kunde komma och meka. Där de 
med mer kunskaper kunde lära andra och 
tillsammans skapades en ny mötesplats för 
unga i Bua. Projektledaren säger att de förr 
kanske skrämde de mindre barnen men att 
de nu faktiskt blivit förebilder för dem och 
att mekeriet blivit en positiv plats där alla är 
välkomna.

Fritidsgård i Fagered
En grupp unga tog kontakt med bygdegårds-
föreningen för att starta upp en fritidsgård. 
Genom dialog fick gruppen tillgång till byg-
degårdens källare och två personer fick 
nyckelansvar. En kort tid efter kunde gruppen 
öppna dörrarna till en gård där unga själva 
satt ordningsregler, öppettider och aktiviteter. 
Projektgruppen målade och fixade möbler för 
att få en trivsam miljö.

Fakta
Kommun: Kungsbacka

Ort: Fjärås

Projektstöd: 12 500 kr

Privat finansiering: 4712 kr

”Att vi har funnits för de små barnen när inte gården varit 
öppen”.

Verkstad i Skällinge
Projektgruppen ville bygga upp en verkstad 
dit unga kunde komma och meka med sina 
fordon. Det är många unga som har ett intres-
se av att meka och i och med detta projekt 
tog unga själva initiativ till att öppna en verk-
stad där unga kan lära av varandra.

Genom projektet öppnades en ny mötesplats 
för unga i Skällinge med omnejd. Ett sam-
arbete med samhällsföreningen i Skällinge 
möjliggör för att verksamheten ska kunna 
fortsätta under lång tid framöver. Deltagarna 
har lagt mycket tid i verkstaden och hjälpt 
andra unga att meka med sina fordon.

”Det har blivit mer att göra, 
folk som bara satt och spe-

lade (dataspel) kommer hit nu 
istället”.

Fakta
Kommun: Varberg

Ort: Skällinge

Projektstöd: 14 490 kr

Privat finansiering: 10 020 kr
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Ugglarpsfestivalen
Projektgruppen anordnade under sommaren 
2010 Ugglarps första egna festival på den 
gamla dansbanan. Det är Ugglarps byalag 
som sköter om den gamla dansbanan och 
det var flera som ville se en föryngring bland 
besökarna där. Gruppen visste att det fanns 
många unga band med anknytning till Ugg-
larp och tänkte att dansbanan skulle fungera 
som en bra rookie-scen för banden att upp-
träda på. 

Målet med projektet var att skapa en rolig 

Fakta
Kommun: Falkenberg

Ort: Ugglarp

Projektstöd: 13 741 kr

Privat finansiering: 7700 kr

kväll för bygdens invånare och sommargäs-
ter för att öka gemenskapen. Det kom 320 
besökare under kvällen och både publik och 
arrangörer var mycket nöjda.

Projektgruppen arrangerade ett drogfritt val-
borgsmässofirande i Åsa med cirka 100 besö-
kare. Genom projektet fick unga i Åsa med 
omnejd en rolig valborg och projektgruppen 
säger att de är stolta över att visa att det fak-
tiskt går att arrangera saker själv och att det 
inte behövs alkohol för att ha roligt.

R(Å)sa Valborg

”Jag tror att det är viktigt att visa ungdomar att det faktiskt hän-
der och går att anordna saker på landsbygden med och inte 

bara i städerna”.

Fakta
Kommun: Kungsbacka

Ort: Åsa

Projektstöd: 12 500 kr

Privat finansiering: 8705 kr

Double Destination hyr 
Västerhagen
Bandet Double Destination fick medel från 
Ung i Halland för att arrangera en konsert 
på Västerhagen med lokala band. Konserten 
gick av stapeln med många besökare och 
flera band som spelade. Gruppen köpte in 
ett PA där målet var att underlätta för lokala 
band att arrangera spelningar så att konser-
terna på landsbygden skulle kunna öka. PA:t 
övertogs av Studiefrämjandet och har an-
vänts av många unga band under årens lopp 
och långt efter att projektet avslutats.

Fakta
Kommun: Halmstad

Ort: Steninge 

Projektstöd: 15 000 kr

Privat finansiering: 56 350 kr

Hiphop night

Fakta
Kommun: Kungsbacka

Ort: Åsa

Projektstöd: 15 000 kr

Privat finansiering: 30 450 kr

I Åsa tyckte några unga att det skulle vara 
roligt att arrangera en hiphop-konsert. De 
hade undersökt intresset hos andra unga i 
Åsa och märkt att det just var hiphop som 
folk efterfrågade. Alltså ordnade gruppen en 
kväll med hiphopduon Medina och ett för-
band från Falkenberg. Gruppen fick pengar 
från Ung i Halland för att arrangera konser-
ten och fixa bra ljud och ljus i lokalen. 
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Kulturparadiset LIVE
Fakta
Kommun: Halmstad

Ort: Steninge 

Projektstöd: 15 000 kr

Privat finansiering: 56 350 kr

Projektgruppen arbetade aktivt i föreningen 
Kulturparadiset som sedan 2007 arbetat 
med att ge en scen för den unga kulturen i 
Halland framförallt livemusik. Hittills hade 
verksamheten varit knuten till Halmstad och 

nu ville projektgruppen bredda verksamhe-
ten och arrangera en kulturkväll i Getinge 
i samarbete med fritidsgården där. Arrang-
emanget var ett samarbete med lokala band 
och det var betydelsefullt att föreningen 
vågade satsa på att arrangera livemusik på 
andra platser. Föreningen hade i stort sätt 
en komplett musikutrustning men saknade 
högtalartoppar och sökte medel från Ung i 
Halland för att kunna köpa in högtalartoppar 
för evenemang och för att kunna använda 
inför kommande arrangemang. Arrangörerna, 
banden och besökarna var jättenöjda med 
spelningen.

Pollinering
Fakta
Kommun: Halmstad

Ort: Getinge

Projektstöd: 14 698 kr

Privat finansiering: 28 525 kr

Några unga hade en stark vision om att 
skapa en kulturgård på prästgården i Ge-
tinge. Här ville gruppen skapa en kulturscen 
för unga kulturutövare och ha flera olika ar-
rangemang och utställningar under somma-
ren 2014. De ville skapa möjligheter för unga 
kulturutövare att både möta sin publik och 
varandra. Ung i Halland stöttade projektet 
genom att finansiera byggandet av en scen. 
Eftersom den byggdes i delar är den porta-
bel och alltså möjlig för andra att använda 

för att sprida ännu mer aktiviteter och kultur 
i hela Halland. Studieförbundet Vuxenskolan 
övertog scenen efter projektavslut.

Rågelund - Prova på dagar
I samband med Kite Touren i Sverige under 2010 anordnade en projektgrupp prova på dagar 
under tävlingen i Rågelund. Kitesurfing är fortfarande en ganska ovanlig sport men det finns 
mycket stora förutsättningar för att kitesurfa längs västkusten. Projektgruppen ville att vem 
som helst skulle få prova på att flyga en drake på land för att bli intresserad av sporten. 

Trots dåligt väder kom ett 50-tal intresserade personer ner på stranden och Rågelund har 
enligt projektledaren blivit ”en ort på vattensportkartan med sin fina strand och närheten till 
campingar mm”. Projektledaren startade efter projektet ett eget företag inom kitesurfing.

Fakta
Kommun: Kungsbacka

Ort: Rågelund

Projektstöd: 13 597 kr

Privat finansiering: 11 638 kr

”Att genomföra ett event som 
detta kräver god planering. 

Detta projekt kommer man ha 
nytta av hela livet” 
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Insidan av en inspelningspro-
cess
En musikgrupp ville synliggöra hur en skiv-
inspelning kan se ut för mindre etablerade 
musiker. Detta gjorde gruppen dels genom 
en videoblogg och dels genom att öppna 
upp inspelningen för intresserade som kunde 
följa den live och ställa frågor längs vägen.
Gruppen arrangerade en konsert i Getinge 
dit alla unga var välkomna och där flera lo-
kala band spelade.

Fakta
Kommun: Halmstad

Ort: Getinge

Projektstöd: 12 958 kr

Privat finansiering: 86 800 kr

Rock´n Roll
Flera band saknade en plats att kunna repa 
på i Träslövsläge och visste att det fanns ett 
liknande behov hos många unga som dels 
ville repa och dels ville lära sig nya instru-
ment. Gruppen köpte in utrustning till en tyst 
replokal och i samarbete med Studieför-
bundet Vuxenskolan startade gruppen upp 
musikverksamhet i replokalen som ligger i 
anslutning till ungdomsgården i Träslövsläge.

Fakta
Kommun: Varberg

Ort: Träslövsläge

Projektstöd: 14 145 kr

Privat finansiering: 21 787 kr

”Det har även fört samman 
massor av ungdomar och en 
ny kamratskap hos många så 

JA det har varit bättre än vi 
trodde”.

Trotsa alla lagar

Fakta
Kommun: Halmstad

Ort: Getinge, Ysby 

Projektstöd: 15 184 kr

Privat finansiering: 28 353 kr

 Några unga hade en stark vision om att 
fler människor skulle få ta del av musik och 
konst. De ville inspirera andra till att måla 
och känna glädje i sitt skapande. Gruppen 
arrangerade olika events på Hallands lands-
bygd under sommaren 2014 med en bland-
ning av konst och musik. Målet var att få folk 
att känna, vilja engagera sig och våga följa 
sina drömmar. Eventen var av blandad ka-
raktär, alltifrån konserter där folk lyssnade 
till workshops där det fanns möjligheter till 
eget skapande, att få lära nya tekniker och 

inspireras till att skapa själv. Arrangemangen 
hade många besökare och gruppen samar-
betade med andra satsningar runtom i länet.

Replokal på Vibes
Unga musiker saknade en replokal i Veinge 
och utrustade därför en lokal i anslutning till 
fritidsgården. Ung i Halland stöttade med 
ett bidrag för att köpa in den utrustning som 
behövdes. Gruppen samarbetade också med 
Sensus som bidrog med instrument och som 
arrangerade flera studiecirklar i replokalen. 
Projektgruppen skapade ett replokalskörkort 
som alla kan ta för att lära sig tekniken och 
sen kan alla repa och spela in i lokalen.

Fakta
Kommun: Laholm

Ort: Veinge 

Projektstöd: 15 000 kr

Privat finansiering: 3025kr
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Unga fotografer i Oskarström
 Två unga fotografer hade som mål att dels 
visa upp sina talanger men framförallt in-
spirera andra till att fotografera och även 
visa upp fina bilder av Hallands vackra och 
mångsidiga natur. Fotograferna satte ihop en 
fotoutställning som invigdes på Oskarströms 
bibliotek med en vernissage. 

Utställningen turnerade sedan vidare till 
Hyltebruks bibliotek. Det kom många besö-
kare och såg tavlorna i både Oskarström och 
i Hyltebruk.

Fakta
Kommun: Halmstad

Ort: Oskarström 

Projektstöd: 8562 kr

Privat finansiering: 7050 kr

Hylte Live
I samarbete med föreningen Kulturparadiset 
ville några unga som bodde i Hyltebruk ar-
rangera en konsert i Hylte, de upplevde att 
det saknades kulturakter i kommunen och 
ville göra något åt saken. De arrangerade 
ett stort evenemang med både musik- och 
dansakter i Hyltebruk. Det var både lokala 
grupper och akter från andra orter i Halland.

Fakta
Kommun: Hylte

Ort: Hyltebruk 

Projektstöd: 15 000 kr

Privat finansiering: 39 230 kr

Cinema Nostalgic
Några unga saknade en alternativ biograf i 
Hyltebruk som kunde visa lite smalare filmer. 
De såg att det fanns ett behov av detta och 
genomförde en filmlördag för att visa film av 
nostalgiskt värde för människor i alla åldrar. 
Under dagen genomförde de också en en-
kätundersökning för att se vilket intresse som 
fanns för liknande dagar/kvällar Det kom 
drygt 20 personer under filmdagen då två fil-
mer visades och flertalet av dessa var intres-
serade av liknande arrangemang. Projekt-
gruppen började planera för mer verksamhet 
och satsade på ett projekt som skulle sträcka 
sig under hela hösten 2010 med totalt fyra 
filmvisningar. De startade upp en hemsida för 
marknadsföring och information och slipade 

Fakta 2 projekt
Kommun: Hylte

Ort: Hyltebruk

Projektstöd: 10 838 kr

Privat finansiering: 12 632 kr

på hur de kunde förbättra filmvisningarna på 
bästa sätt. Av personliga skäl kom dock ald-
rig filmvisningarna igång. Det surroundsystem 
som köptes in i projektet överläts till Studie-
förbundet Vuxenskolan.

FIFA-turnering
Flera unga ville att det skulle hända mer sa-
ker i Älvsåker.. De bestämde sig för att starta 
upp aktiviteter i en områdeslokal i Älvsåker. 
Gruppen började med att köpa in utrustning 
och arrangerade en FIFA-turnering. Utrust-
ningen som köptes in övertogs av Kungs-
backa fritid. 

Fakta
Kommun: Kungsbacka

Ort: Älvsåker

Projektstöd: 10 969 kr

Privat finansiering: 2100 kr
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Frisbeesport i Halland
I samband med att en stor frisbeetävling gick 
av stapeln i Tylösand ville några unga öka 
intresset för frisbeesport i Halland. Gruppen 
ville bli en självständig förening och öka 
frisbeeaktiviteterna i området så att fler unga 
kunde börja engagera sig för sporten. De ar-
rangerade flera olika aktiviteter under fris-
beetävlingen för att inspirera till aktivitet.

Fakta
Kommun: Halmstad

Ort: Tylesand

Projektstöd: 2400 kr

Privat finansiering: 4637 kr

Film i Bua
En grupp unga som aldrig tidigare hade syss-
lat med film ville spela in en egen film och 
rekryterade en ung handledare som hjälpte 
dem att skriva, spela in, klippa och producera 
en film. Över 30 personer var aktiva i skapan-
det av filmen. Filmen ”Det luktar fisk”, hade 
premiär på Ringhals i juni 2010 dit 170 per-
soner kom och såg filmen. Gruppen tävlade 
även i kortfilmsfestivalen Play och gick vidare 
till Novemberfestivalen. Gruppen säger i 
utvärderingen att filmen har spridit mycket 
glädje och att flera ungdomar i Bua har blivit 
inspirerade att göra saker de tror på när de 
sett att filmgänget klarat det så bra.

Fakta
Kommun: Varberg

Ort: Bua

Projektstöd: 13 916 kr

Privat finansiering: 8167 kr

Lerbäcks första förband med 
paintball
I samarbete med 4H ville en projektgrupp an-
ordna en ny form av paintballdag. De behöll 
paintballen och la till sjukvård och kunskaper 
i första hjälpen för att kunna vårda de sårade 
från paintballen. Det var drygt 20 unga som 
deltog under dagen och spelade paintball 
och lärde sig om hjärt- och lungräddning, 
spjälkning av frakturer, huvudskador med 
mera. Det blev en lyckad dag med både 
paintball och sjukvårdskunskaper som lärdes 
ut av en läkare som gruppen lyckades enga-
gera ideellt.

Fakta
Kommun: Kungsbacka

Ort: Lerbäck

Projektstöd: 12 400 kr

Privat finansiering: 7880 kr

”Finns idéer på att vi ska ha 
en liknande dag även nästa 

år”.
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This is new Africa
Den yngre delen av Afrikanska föreningen 
i Halmstad ville skapa en mötesplats för 
unga där målet var att lära sig mer om den 
afrikanska och den svenska kulturen genom 
olika aktiviteter. De ville bidra till ökad för-
ståelse och socialt samspel mellan personer 
med olika kulturellt ursprung. Tanken var att 
hitta en lokal att starta upp sin verksamhet 
i. Det var dock svårt att hitta en lokal och 
istället hyrdes lokaler för de dansworkshops 
och matlagningsträffar som arrangerades 
i projektet. Reklam för träffarna gjordes på 
skolorna i området och alla var välkomna att 

Fakta
Kommun: Halmstad

Ort: Snöstorp

Projektstöd: 14 958 kr

Privat finansiering: 5100 kr

delta. En musikutrustning köptes in i projektet 
som sen övertogs av Afrikanska föreningen 
där den används till liknande verksamhet 
även efter att projektet avslutats.

The End - Workshop
En ung filmgrupp ville i samband med en 
filminspelning anordna workshops för unga 
för att skapa intresse för filmens värld. Work-
shoparna handlade om filmteknik och tea-
tersminkning. Flera unga på orten deltog i 
workshoparna och bidrog till inspelningen 
på olika sätt. Genom inspelningen med flera 
olika workshops har gruppen spritt sina kun-
skaper inom film och visat på vilka möjlighe-
ter som finns inom film till andra unga.

Fakta
Kommun: Varberg

Ort: Sällstorp

Projektstöd: 14 818 kr

Privat finansiering: 31 625 kr

Studiobygge i Veddige
En filmgrupp anordnade ett studiobygge i en 
lagerlokal i samband med inspelningsdagar 
av en film. De ville visa hur det var möjligt 
att skapa en helt ny miljö med små förutsätt-
ningar och stor kreativitet. Projektgruppen 
bestod av unga människor som ville lära 
och inspirera andra unga att utvecklas inom 
filmens värld. Målet var att fler unga skulle 
få möjlighet att öva sig på det praktiska med 
teknik och allt vad filmvärlden handlar om. 
Projektledaren startade efter projektet ett 
företag inom filmbranschen.

Fakta
Kommun: Varberg

Ort: Veddige

Projektstöd: 15 000 kr

Privat finansiering: 24 160 kr

”Alla som deltog blev inspire-
rade av filmens värld. Roligt 
att få öppna ögonen till nya 

intressen”

”Kreativitet, tålamod och vän-
ner kommer man långt med! 
Även helt främmande männ-
iskor är hjälpsamma om man 

ber snällt”
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Hot like fashion show
Några modeintresserade unga ville arrang-
era en modeshow under Hyltedagarna. 20 
unga var involverade i projektet och gruppen 
samverkade både med Hylte kommun och 
lokala företag. Projektgruppen ville träna sin 
förmåga att arrangera modeshower, sätta 
sitt eget varumärke på kartan, knyta lokala 
kontakter samt erbjuda Hylteungdomar ett 
roligt och häftigt arrangemang. Modeshowen 
involverade många unga, det kom mycket 
folk och projektledarna var väldigt nöjda.

Fakta
Kommun: Hylte

Ort: Hyltebruk

Projektstöd: 2102 kr

Privat finansiering: 7225 kr

Girlpower
En grupp tjejer kom på idén att måla hela 
ungdomsgården med graffiti. De fick tillstånd 
från Varbergs kommun att göra detta och ar-
rangerade i samarbete med ungdomsgården 
en målarhelg. De anlitade en utbildningsle-
dare och bjöd in alla unga som var intresse-
rade av att delta. 

Tillsammans med unga från området må-
lades ungdomsgården om och blev till ett 
konstverk som nu pryder orten.

Fakta
Kommun: Varberg

Ort: Träslövsläge

Projektstöd: 9292 kr

Privat finansiering: 1925 kr

Delicious Dance Crew
Delicious Dance Crew var när de startade 
upp den första breakdansgruppen av tjejer 
i Halland. Gruppen ville lära sig att dansa 
och bygga en egen show. De skapade en 
hobby och aktiviteter där de bodde och de 
uppträdde också på lokala festivaler och ar-
rangemang. Målet var att genom dansen och 
aktiviteterna stärka unga tjejer att våga ta sig 
för nya utmaningar. Projektet genomfördes i 
samarbete med Studieförbundet Vuxensko-
lan. Detta projekt tillsammans med Dance 
Soldiers la grunden till 4-hiphop elements 
som var ett stort projekt som fick stöd från 

Fakta
Kommun: Halmstad

Ort: Oskarström

Projektstöd: 14 993 kr

Privat finansiering: 20 820 kr

Leader Halland. 4-hiphop elements ledde i 
sin tur till att Studieförbundet Vuxenskolan 
öppnade en dansstudio i Halmstad som är 
mycket välbesökt.

Beat yourself
En grupp unga startade ett projekt för att 
samla unga som ville lära sig att dansa 
breakdans. Målet var att inspirera andra 
unga och barn i Bua och runtomkring att bör-
ja dansa, dels spontant på ungdomsgården, 
dels genom att gå på de workshops som 
arrangerades. Ung i Halland finansierade en 
danslärare så att gruppen kunde lära sig att 
dansa och uppträda på olika platser.

Fakta
Kommun: Varberg

Ort: Bua

Projektstöd: 8542 kr

Privat finansiering: 18 050 kr
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Kontaktuppgifter till ungdomscoach Elinor Forsberg:
E-post: Elinor.forsberg@lluh.se

Tel: 072-18 25 033
Hemsida: www.lluh.se/ung-i-halland

Följ oss gärna på:

https://lluh.se/
https://www.instagram.com/ung_i_halland/
https://www.facebook.com/ungihalland/

