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NÄRINGSLIVET HANDLAR  fram-
 gång väldigt mycket om rätt med-
arbetare. Det är en sanning som 
kan låta som en klyscha, men det 
är inte desto mindre sant. Att hitta 
rätt medarbetare är långt ifrån  
enkelt och det krävs kunskap och  
erfarenhet för att lyckas. Det hand-
lar dock inte bara om att hitta rätt 
talanger, utan också om att konti-
nuerligt utveckla dem. En organi-
sation måste ständigt vara på tårna 
och det är individernas vilja att ut-
vecklas som bestämmer om orga-
nisationen blir lyckosam och når 
sina mål.

EFTER NÅGRA MÅNADER som 
ordförande i Halmstads BK inser 
jag att det är samma logik i nä-
ringslivet som i den ideella idrot-
ten – framgång handlar om att re-
krytera rätt och utveckla talanger. 
Det är framtiden för HBK och det 
ska vi bli bland de bästa i Sverige 
på. Det känns därför bra att ha vår 
manager Magnus Haglund vid  
rodret. Han har erfarenheten och 
är rätt profil för att utveckla våra 
talangfulla unga spelare till all-
svensk kvalitet. Vi har de senaste 
åren visat att man kan gå hela  
vägen via vår femstjärniga ung-
domsakademi – Sead Haksabano-
vic och Gabriel Gudmundsson är 
bra exempel på det. Vi vill vara en 
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Talangerna  
är framtiden

// PELLE NILSSON,  
ORDFÖRANDE I HALMSTADS BK

HBK LIVE # 4 2019ORDFÖRANDEN HAR ORDET

klubb där man kan slå igenom och 
sedan få chansen i någon av de  
stora ligorna i Europa. 

ÄVEN OM DET just nu är väldigt 
tufft ekonomiskt känns det till-
fredsställande att konstatera att 
våra akademilag går väldigt bra 
och mäter sig väl med de bästa i 
Sverige, dessutom får vårt U21-lag 
vara med och tampas tillsammans 
med europeiska storlag i Baltic Sea 
Cup. En nyttig erfarenhet för unga 
spelare som vill ta nästa kliv. 

JAG TROR PERSONLIGEN att 
framtiden för HBK är våra unga  
talanger och vårt fokus framöver 
ska inte vara att värva färdiga  
spelare utan att ta fram och förädla 
framtida landslagsmän. Det har vi 
gjort tidigare i HKB-historien och 
det går att göra igen. 

Till sist hoppas jag att så många 
som möjligt tar sig till Örjans när vi 
möter Varberg. Det är en otroligt 
viktig match både för prestigen,  
tabelläget och för vår ekonomi.

SID 6 
Revanschsuget futsallag
ser fram emot premiären

SID 8 
Publikrekord i derbyt mot Laholm

SID 10
HEMMASPELAREN 
22 frågor och svar med  
Rasmus Wiedesheim-Paul

HBK | KICK OFF

SID 16 
Vinst i Svenska Cupen 

Det är en otroligt 
viktig match både 
för prestigen,  
tabelläget och  
för vår ekonomi
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3 HBK LIVE JULEN BOR PÅ
HOTEL TYLÖSAND

EN SÅ MYCKET BÄTTRE JUL
Att Hotel Tylösand och julstämning 
går ihop som skinka och senap vet du 
kanske redan. I år vågar vi lova ännu 
mer dignande bord med härlagade 
läckerheter, mer mys, mer skratt, mer 
show, mer musik – kort sagt, mer jul.

Välj mellan julshowen ”En så mycket 
bättre jul”, Jullunch Deluxe, ”Julfest 
med stjärnorna”, Tylöhus    Familjen 
och Bettans Jul. Här finns något för alla!

tylosand.se/jul

035-305 05 • tylosand.se/boka-bord • bokning@tylosand.se • #hoteltylosand
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HBK | INSIDAN

Gamla hjältar  
ställer upp
UNDER VÅREN HAR tre styrelse-
medlemmar valt att lämna sitt upp-
drag i HBK. Nu står det klart vilka 
tre personer som fyller stolarna året 
ut – Mikael Kaller, tidigare ordföran-
den Bengt Sjöholm och förre HBK-
spelaren Tommy ”Hacke” Anders-
son.

– Vi blev ju tillfrågade om vi kun-
de vara med eftersom det hoppat av 
en del folk. Det är inte så många kvar 
helt enkelt och det är därför jag väl-
jer att ställa upp, berättar Tommy 
”Hacke” Andersson.

DET ÄR BEKANTA namn som nu 
tar plats i styrelsen. Bengt Sjöholm 

var ordförande i HBK från 2001 till 
2006 och Tommy ”Hacke” Anders-
son, som var lagkapten när HBK tog 
SM-guld 1997, har också han suttit i 
styrelsen tidigare. Mikael Kaller är 
en av HBK:s stora trotjänare och har 
haft flera olika positioner i klubben 
genom åren. Just nu hjälper han 
HBK med ekonomin på ideell basis.

TOMMY ”HACKE”  Andersson  
berättar att klubben betyder väldigt 
mycket för honom, och att det där-
för är viktigt att hjälpa till.

– Klubben betyder jättemycket. 
Jag har spelat i elva år, nästan  
500 matcher och haft en enorm 

Ovan Mikael Kaller och Bengt Sjöholm. Nedan Tommy "Hacke" Andersson i duell med förra HBK-spelaren Pascal Simpson.
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I MITTEN AV augusti hade HBK ett 
medlemsmöte i restaurangen på Ör-
jans vall. Under mötet tog klubben 
upp det ekonomiska läget och vilka 
åtgärder HBK kommer att vidta. 
Magnus Haglund pratade om det 
sportsliga läget, spelarna Andreas 
Johansson och Rasmus Wiedesheim-
Paul var på plats och så fanns det tid 
för frågor. 

Ordförande Pelle Nilsson inledde 
mötet med att prata om det ekono-
miska läget i klubben. Många som 
var på plats hade frågor att ställa om 
ekonomin, som just nu är tuff. Men 
klubben har redan börjat, och kom-
mer att fortsätta, vidta åtgärder för 
att få det ekonomiska läget under 
kontroll. 

BLAND ANNAT HAR HBK redan nu 
börjat kolla på 2020 års budget, och 
hoppas kunna få mycket publik till 
derbymatchen mot Varberg, som 
också är en så kallad ”Grindslants-
match” – då näringslivet bjuder på 
entrén. Dessutom har klubben start-
at upp riskkapitalbolaget BLÅ (som 
förr gick under namnet Snöbollen). 

Manager Magnus Haglund tog se-
dan över scenen tillsammans med 
Andreas Johansson och Rasmus Wie-
desheim-Paul. Haglund poängterade 
att HBK är en klubb med en väldigt 
bra ungdomsakademi som man 
kommer fortsätta bygga på långsik-
tigt. HBK ska vara bäst på det som är 
gratis, som exempelvis träningen. 
HBK kommer inte kunna mäta sig 
med storklubbar som MFF och AIK, 
som har bättre ekonomiska förutsätt-
ningar, men kan vara unika i talang-
utvecklingen där många av HBK:s 
startspelare kommer från de egna le-
den. 

EFTER EN FRÅGESTUND där med-
lemmarna fick fråga ut Haglund och 
spelarna var det dags för Rasmus 
Svensson i styrelsen att presentera 
aktiebolaget BLÅ – en investerings-
möjlighet för aktieägare som vill stöt-
ta HBK ekonomiskt.

Fin uppslutning 
på medlems-
möte

På vår hemsida hbk.se följer du flödet av nyheter, matchreferat, spelarintervjuer  
och mycket mer. Du hittar oss även på Facebook och Instagram.

glädje av det, även civilt.

Vad vill du bidra med  
i styrelsen?

– Jag är adjungerad året ut, men 
det är klart att det behövs krafttag. 
Vi är beredda att kavla upp ärmarna 
och göra det som krävs. Det är hårt 
jobb och många måste hjälpa till. 
Jag vill vädja till företagare och med-
lemmar och alla intresserade att 
ställa upp – stötta genom att komma 
på matcher och näringslivet kan en-
gagera sig mer. Vi klarar inte detta 
själva, utan vi behöver hjälp. Det  
vill till att folk runtomkring ställer 
upp.

Är du intresserad av att engagera  
dig i BLÅ, kontakta HBK för mer  
information, eller läs mer på  
hbk.se – leta upp fliken BLÅ.
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Vi är specialister på 
inlägg, skor och stöd 
för kroppens leder. 

ortopedteknik

TeamOlmed 
Lasarettsvägen 2, Halmstad
Ingång från Bergsgatan
Tel: 035-13 12 56 
Mån-tors: 8:00 - 16:30 
Fre: 9:00 - 16:30 

Boka 
din tid på 

www.teamolmed.se 
eller ring 

035-13 12 56

Fot- och 
knäproblem?
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HBK | FUTSAL

– DEN STOMME vi har är pålitliga 
spelare, så vi har en trygghet nu. Vi 
behöver dock få in lite fler spelare, 
både för kvantiteten men också för 
att spetsa till kvaliteten. Det är bra 
stämning i laget, och inte så mycket 
fokus på att det gick tungt förra året, 
utan nu är folk taggade på att köra, 
säger tränaren Per Lunnebjer. 

Sedan några veckor tillbaka står 
det klart att Per fortsätter som hu-
vudtränare och att Jerry Larsson blir 
ny assisterande tränare. Tränings-
passen har dragit igång igen och nu 
blickar laget fram emot spel i Divi-
sion 1 Västra Götaland.  

– Det kommer bli en tuff serie. 

Klubbarna i serien blir proffsigare 
och tar stora steg. Det är ingen  
självklarhet att man blir ett topplag 
bara för att man kommer från en  
serie ovanför. Men självklart ska vi 
försöka slåss om det. Jag tror det 
kommer att vara en jämn och bra  
serie, konstaterar Lunnebjer.   

HBK FUTSAL KOMMER att spela 
både i Högskolehallen och Halm-
stad Arena, och det finns fördelar 
med båda hallarna, enligt Lunne-
bjer.   

– Spelmässigt trivts vi bra i Hög-
skolehallen och fördelen med den är 
att det känns som att det är mer folk 

där. Det blir lite mer intimt, men när 
man ska arrangera event går det att 
sköta mycket proffsigare i Halmstad 
Arena.   

FÖRRA SÄSONGEN BLEV inte rik-
tigt som man hade tänkt sig. Högsta  
serien, SFL, blev för tuff för HBK 
som åkte ur direkt.   

– Totalt sett räckte vi inte till på 
den nivån, sedan tycker jag inte  
vi var värda att vara så avhängda 
som vi blev, om man ser varje match 
för sig. Även om alla tyckte det var 
tungt sista månaden hängde folk  
i och körde på in i slutet. Det är  
positivt och många andra klubbar 

Tuff säsong väntar
– snart premiärdags
Den 19 oktober är det dags för hemmapremiär för HBK Futsal, då futsalsäsongen drar  
igång igen. Innan dess hoppas tränare Per Lunnebjer att några fler spelare ska ansluta  
och att HBK Futsal ska svetsas samman till ett lag.
TEXT & FOTO ESTRID WAGERSTEN

Det är bra stäm-
ning i laget, och 
inte så mycket  
fokus på att  
det gick tungt  
förra året

Per Lunnebjer.

Det  
kommer  
bli en 
tuff  
serie

imponerades av hur vi skötte det.   

Vad har du för målsättning med 
denna säsong? 
– Jag har rätt stort fokus på att 
utveckla laget och att man ska 
utvecklas som spelare. Att man ska 
känna att man tar steg och att det 
går framåt prestationsmässigt, det 
styrs jag mer av än att sätta ett visst 
resultat som målsättning. Samtidigt 
är det så att om vi får dit alla pussel-
bitar har vi klarat det förr på den ni-
vån och gjort det väldigt bra. Får vi 
ihop sakerna kan vi göra det riktigt, 
riktigt bra.
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Tuff säsong väntar
– snart premiärdags

#endagpåmovement
Bergsgatan 26  •  info@capiomovement.se  • 010-200 73 31

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

HBK reser med oss,
det kan ni också göra

0430-16 666

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

HBK Dam satte  
publikrekord

Det var ett riktigt toppmöte när serietvåan HBK Dam tog emot  
serieledarna Laholms FK på Örjans vall. En rekordpublik  

(för HBK:s damlag) såg matchen som slutade 1-1.
TEXT & FOTO ESTRID WAGERSTEN

– DET VAR en väldigt spännande 
upplevelse. Man visste inte riktigt vad 
man kunde förvänta sig. När vi hörde 
att det var över 700 personer på plats 
blev vi både glada och lite överrump-
lade. Det är nog den största publiken 
jag har spelat för, och jag tycker det är 
lite tråkigt att vi damer inte får den 
möjligheten oftare, säger Alice San-
dahl, back i HBK Dam.

728 personer såg seriens två gigan-
ter drabba samman på Örjans valls 
gröna gräsmatta. Ett prydligt publik-
rekord för HBK:s damlag, tillika första 
publikrekordet på många år på Örjans 
vall.   

– DET VAR en väldigt avgörande 
match, men det var också väldigt tag-
gad stämning. Det var mycket folk 
från både Halmstad och Laholm som 
hejade på oss och våra motståndare 
och det var riktigt roligt att se och 

höra. Man bara såg folkhavet. Det var 
lite speciellt, en rolig upplevelse, kon-
staterar Alice och fortsätter:  

– Jag minns att det var väldigt ner-
vöst, men också att vi var väldigt tag-
gade. Jag är nog ändå den personen 
som i sådana lägen blir mer taggad 
och inte låter nervositeten ta över. Jag 
försöker ta vara på chansen och bara 
njuta av stunden. Och det kände jag 
att jag fick göra också.   

Alice berättar även att det betyder 
mycket för tjejerna i laget att få spela 
på Örjans vall.

– Det betyder mycket att man ger 
tjejerna möjligheten att få göra detta 
– många gånger känns det som att  
vi hamnar lite i skymundan. Det var 
mycket känslor här inne. 

DEN FÖRSTA HALVLEKEN blev 
mållös, men det var gästande Laholm 
som var det bättre laget och Emma 

Man bara såg folk-
havet. Det var lite 
speciellt, en rolig 
upplevelse

Rekordmånga besökare såg toppmötet mellan HBK och Laholms FK som slutade oavgjort.

Orrdal storspelade i HBK:s mål. I 
matchminut 62 blev Moa Karlsson 
neddragen i straffområdet och doma-
ren dömde straff till HBK. Arbnora 
Robeli stegade fram till straffpunkten 
och satte 1-0 till HBK. Örjans vall ex-
ploderade. Bara minuten senare ex-
ploderade Örjans vall igen. Då var det 
Laholmsupportrarna som jublade och 
kvitteringen var ett faktum.   

Matchen slutade 1-1 och trots att det 
blev delad poäng var det Laholm som 
kände sig mest som segrare. De är där-
med fortsatt serieledare och har tre 
poängs försprång i toppen av tabellen.   

ALICE SANDAHL ÄR ändå tämligen 
nöjd med säsongen.

– Det har varit lite upp och ner tidi-
gare under säsongen. Även om vi har 
vunnit och det har sett bra ut resultat-
mässigt är vi nog i en uppåtkurva just 
nu. Vi har hittat ett tryggare spel. I 

början vann vi, men vi hade inget gött 
lir, och det har vi hittat bättre nu, sä-
ger hon. 

Alice är ny i laget för säsongen och 
trivs bra i HBK.

– Jag kände mig väldigt välkommen 
när jag kom redan från början och 
kände fort att det är ett bra och härligt 
lag. När jag spelar fotboll vill jag ha 
kul, och det känner jag att jag har i 
HBK, summerar hon.

Alice Sandahl.
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Frida Boisen lockade storpublik och många nya medlemmar. 300 besökare och över 
1000 medlemmar. En rivstart på hösten och 26 september är det dags igen.

– Vi är så glada att Thomas Karlsson kommer till Frukostklubben och berättar om sin 
resa på Gekås Ullared. Som 16-åring fyllde han på varor i företaget och idag är 
Thomas ensam ägare, säger Canita Dagård VD MiH.

Gekås Ullared lockar 5 miljoner besökare varje år och omsätter 5 miljarder.

Hallands största affärsnätverk växer så det knakar och har toppföreläsare hela året. 
Allt från entreprenörskap och ledarskap till marknadsföring och kommunikation.  
Frukostklubben ”Before Work” med föreläsare i toppklass.

Frukostklubben ”Before Work” med föreläsare i toppklass. Hallands största affärsnätverk

 29/8 Frida Boisen – Vägen till framgång

 26/9 Thomas Karlsson – Ägare Gekås Ullared

11/10  Nätverkslunch
23/10 Swedbanks Näringslivsdag 
28/11  Morgan Alling – Besvärliga människor

19/12  FrukostGalan – Årets Hallänning
  Olof Röhlander – Motivation och arbetsglädje

Succé för Frukostklubben

Events hösten 2019

Investera i dig själv och din personal. Bli medlem nu från 1.699 kr.   
Medlemskap gäller 12 månader från den dag ni blir medlemmar.

Liza D
esign ab

OM MIH
 Hallands största affärsnätverk.

 Frukostklubben & mässa, Halmstad Arena.

 FrukostGalan.

 Årets Hallänning.

 Swedbanks Näringslivsdag.

 Nätverksluncher.

 Medlem har 10% på ny Volvo.

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

Nu

1000 
medlemmar!

Morgan 
Alling

28 november

Välkomna att prova  
på Frukostklubben  
26 september.
Med fri entré på Halmstad Arena!  
Gäller max 2 pers. per företag och 
om du inte besökt oss tidigare.

Thomas 
Karlsson

26 september

Tina 
Thörner &

Petter 
Askergren
23 oktober

3

Olof
Röhlander

19 December
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HBK | HEMMASPELAREN

1 Vad fick dig att bli fot-
bollsspelare?

– Jag är väl praktiskt taget född in i 
fotbollen och var bara någon månad 
när jag första gången fick hänga med 
i barnvagn till Örjans vall. Pappa (Hå-
kan Svensson) tillhör ju HBK-ikoner-
na och vann två SM-guld med laget 
samtidigt som han under en period 
höll nollan i 8080 minuter. Fotbollen 
har alltid känts som en naturlig del 
av mitt liv, både som liten grabb, 
ungdomsspelare och senior.

2 Ditt första minne?
– Det var nog när jag vi bodde 

i Stockholm, Rosersberg, och pappa 

spelade tre säsonger för AIK. Jag 
fick följa med på en del träningar 
och fastnade speciellt för Stefan Is-
hizaki som var en bra spelare och 
hygglig kille som brukade låta mig 
sitta bredvid honom efter passen. 
Det var en tidig idol.

3 Du följde pappa i vått 
och torrt?

– Ja, det blev så, jag var ju så himla 
intresserad av fotbollen. När han 
blev målvaktstränare i Falkenbergs 
FF hängde jag också ofta med ho-
nom och fick Mikael Boman som 
något av en favorit. Sedan i somras 
är vi kedjekompisar i HBK.

4 Vilken är din moderför-
ening?

– När vi flyttade hem från Stockholm 
var jag sex år och började spela med 
Astrio eftersom familjen bosatte sig 
i Söndrum. Jag upplevde en fin tid 
som pojklagsspelare, hade tränare 
som Björn Jingblad, Thomas Stålhe-
den och Micke Svedberg, innan jag 
gick över till HBK.

5 Bästa trofén som ung-
domsspelare?

– När vi som 13-åringar vann pojk-
SM med HBK efter 1-0 i finalen mot 
Malmö FF. Jag var visserligen ska-
dad inför den matchen men vi hade 

Löftet som bryter  
familjemönstret

Pappa heter Håkan Svensson och har hållit nollan längst av alla allsvenska  
målvakter medan farfar Alf nöjde sig med att vara burväktare i Rydöbruks IF 

i gärdsgårdsserierna. Tredje generationen representeras av Rasmus med 
efternamnet Wiedesheim-Paul, 20-åring och anfallsstjärna i HBK som aspi-
rerar på att bli skyttekung i Superettan. Den här säsongen har RWP fått sitt 
genombrott i elitfotbollen och går en spännande framtid till mötes. I den här 
”22-intervjun” berättar han om lyftet han fick som utlånad till IFK Värnamo 
och om hur han som liten knatte hängde med farsgubben till träningarna 

och satt med sina idoler på en brits i omklädningsrummet. Idag är han  
själv lagkamrat med en av dem och drömmer om att en gång få  

spela allsvenskt med Halmstads BK.

TEXT KENT JOHANSSON  FOTO PATRIK LJUNGMAN

RASMUS  
WIEDESHEIM-PAUL  

ANFALLARE

Så vitt jag 
förstår har 
man haft 
en hel del 
oflyt

ett gott gäng med killar som Sead 
Haksabanovic, Gabriel Gudmunds-
son, Emil Tot Wikström, Jonte Sved-
berg och Edvin Kurtulus, samtliga 
99:or.

6 Varför blev du forward?
– Kände att någon i familjen 

var tvungen att bryta mönstret… Nä, 
skämt åsido, det har bara blivit så. 
Jag gillar att vara offensiv.

7 Vilka är dina bästa 
egenskaper på fotbolls-

planen?
– Jag är bra i en mot en-situationer, 
vill vara kreativ och gillar att utma-
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Rasmus  
Wiedesheim-Paul 
Ålder: 20
Familj: Flickvännen Ronja Davidsson, som 
spelar i HBK:s damlag, föräldrar och syskon 
Bor: Albinsro, Söndrum
Kör: Audi A3
Tröjnummer: 19
Klubbar: BK Astrio, HBK, utlånad till Lands-
krona BoIS (2017) och IFK Värnamo (2018)
Aktuell: HBK:s främste målgörare med  
elva mål, varav fem på straffspark  
(efter 21 omgångar)

Jag brukar ta den 
kortaste vägen mot 
målet och försöker 
att befinna mig på 
rätt plats vid rätt  
tillfälle i boxen

na motståndarna. Jag brukar ta den 
kortaste vägen mot målet och försö-
ker att befinna mig på rätt plats vid 
rätt tillfälle i boxen.

8 När kom du med i A-
lagstruppen?

– Egentligen redan som 17-åring, när 
jag började plugga på Sannarpsgym-
nasiet och kom med i U19-laget. Jag 
gick fotbollsprogrammet, Samhäll-
Beteende, och hade förmånen att 
kunna kombinera studierna med 
tonvikt på fotbollen.

9 Du har varit utlånad 
från HBK i två perioder 

– hur var det?
– Tiden i Landskrona BoIS var täm-
ligen misslyckad. Det blev tränar-
skifte och jag fick göra sex matcher 
som avbytare utan inhopp. Desto 
mer nytta har jag haft av fjolårets 
höstsäsong i IFK Värnamo där Jonas 
Thern (tränaren) gav mig chansen 
att spela. Där lossnade det för mig, 
jag fick utrymme för min kreativitet 
och självförtroendet på köpet. Det 
var ett lyft som stärkte mig inför den 
här säsongen.

10 Vad har tränarbytet i 
HBK betytt för dig?

– Det gav både mig och laget ny en-
ergi. Magnus (Haglund) innebar en 
positiv förändring, förutom en ny 
röst har vi fått tydligare direktiv och 
en effektivare spelmodell. En ut-
ökad träningsdos har också haft be-
tydelse även om vi har en bra bit 
kvar upp till toppen.

11 Oavsett sluttabellen, 
får vi se dig i HBK 

även nästa säsong?
– Ja, det är i alla fall tanken. Jag har 
kontrakt över 2021. Jag njuter av att 
spela varje match. Men visst dröm-
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HBK | HEMMASPELAREN

mer jag om att någon gång få spela i 
en utländsk liga men allra först gärna 
något år med HBK i Allsvenskan. När 
det gäller anbud från annat håll är 
det något som hanteras av min agent, 
Jonas Svensson från Borås.

12 Vilken är din favorit-
liga?

– Premier League, som de flesta an-
dras. Men jag har inget direkt favo-
ritlag.

13 Vilket var ditt dröm-
jobb som liten?

– Att bli fotbollsproffs. Och nu är jag 
det. Fast jag har högre ambitioner än 
det här. Återstår att se om de går att 
infria.

14 Du kallas Ralle men 
också RWP, ett 

smeknamn liknande en viss 
Robin van Persie (före detta 
Arsenal och Manchester Uni-
ted). Något samband?
– Inte alls. Vi råkar bara ha ungefär 
samma initialer. När jag döptes fick 
jag min mammas efternamn. Det är 
inte lika vanligt som Svensson.

15 Vilken är din favorit-
färg?

– Blå.

16 Favoritserie?
– Det får bli spanska La 

casa de papel (Netflix), som är rus-
kigt bra. Väntar med stort intresse 
på en ny säsong.

17 Favoritartist?
– Drake, som egentligen 

heter Aubery Drake Graham. En rik-
tigt bra rapartist.

18 Vilken är din favorit-
pryl?

– Det får bli två, bilen och mobilen, 
två saker som jag bara inte kan vara 
utan.

19 Vad gör du när du 
inte jobbar (spelar/

tränar fotboll)?
– Umgås med min flickvän och kom-
pisar, spelar golf, basket eller padel. 
Jag tycker inte om att sitta sysslolös. 

Jag är medlem i Ringenäs Golfklubb 
och har hcp 11,2. Ska bli lägre.

20 Hur länge ska du 
bo hemma hos 

mamma och pappa?
– Hmm… Det är snart dags att flytta 
hemifrån, letar efter en lya och tän-
ker flytta ihop med flickvännen 
framåt jul.

Vi får betrakta 
oss själva som  
en outsider inför 
slutspurten

21 Vilka är Superettans 
bästa lag, so far?

– Mjällby har övertygat, liksom till 
viss del Varbergs BoIS. Jönköpings 
Södra och Brage är också stabila i 
toppen. Vi får betrakta oss själva 
som en outsider inför slutspurten.

22 Vem är Sveriges just 
nu bäste fotbolls-

spelare?
– Svår fråga, Emil Forsberg är nog 
nummer ett för tillfället.
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KOM OCH BESÖK 
OSS PÅ BOMÄSSAN 

18-20 OKTOBER

halmstadsstadsnat.se
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Sprang Halmstadmilen  
– stöttade Neuroförbundet
2014 VÄNDE BOSSE Bengtssons 
liv upp och ner då han drabbades av 
en hjärnblödning. I somras, fem år 
senare, sprang Bosse HBK:s lopp 
Halmstadmilen för fjärde gången, 
och samlade samtidigt in pengar till 
Neuroförbundet tillsammans med 
85 andra löpare, under ”Team Bos-
se.”

– Det är inte bara jag som är drab-
bad av en stroke, utan det finns så 
många fler. Därför bestämde jag mig 
för att samla in pengar till Neuroför-
bundet, berättar Bosse Bengtsson.

NÄSTAN 100 LÖPARE bestämde 
sig för att stötta Bosses initiativ och 
sprang för ”Team Bosse” och skänk-
te pengar till Neuroförbundet. Dess-

utom sponsrade flera företag och 
skänkte 2000 kronor var till Neuro-
förbundet.   

– Jag vaknade upp och var lite pir-
rig i magen eftersom det ändå var en 
del att tänka på så att allting skulle 
fungera. Alla 85 löpare i Team Bosse 
samlades kl 10.00 på Örjans för  
fotografering. Först då fattade jag 
hur mycket folk som hade engagerat 
sig för min skull och mitt engage-
mang att hjälpa andra. Jag blev rörd 
till tårar, det var ju sju fotbollslag 
med avbytare som skulle springa!

DET VAR EN lycklig, men trött, Bos-
se som kom i mål efter att ha tagit 
sig igenom femkilometersslingan i 
värmen i somras. Han pustade ut 

"Team Bosse" samlade tillsammans in drygt 14 000 kr till Neurofonden.

Tack alla ni företag som sponsrade: Mio möbler, Länsförsäkringar Halland, HalmstadHus,  
Ica Supermarket Vallås, Stoby Ballingslöv, Era Fastighetsförmedling, Däck-in, KöksCentrum,  

Bendt Bil, AF Gruppen Bygg Syd, Protectum, Motorhalland, Hallarna,  
Svensk Fastighetsförmedling och Pelles Plåt

tillsammans med många andra lö-
pare som sprungit under ”Team 
Bosse.”   

– Jag vill från hela mitt hjärta 
tacka alla sponsorer, tröjsponsorer-
na Ajlajk och Jetpack, alla löpare 
samt alla bidragsgivare som gjort att 
jag kan överlämna ca 40 000 kr till 
Neuroförbundet Halmstad. Det be-
tyder att de kan göra aktiviteter med 
sina nära och kära som de inte hade 
haft råd med annars. Jag är väldigt 
stolt över att kunna hjälpa andra –
som kanske är värre drabbade än jag 
– samtidigt som jag vill visa att trä-
ning ger färdighet! Tacksamheten 
från förbundet gör mig också lyck-
lig. 

HBK | NYHETER

ÅRETS HBK- MÄSTERSKAP i golf 
har avgjorts på Skogabys golfbana. 
Mästare blev Maths Abrahamsson på 
34 poäng.

Tävlingen "närmast flagg" vanns av 
Sven Elmberg och längsta drive av 
Ingvar Sandberg. Årets lagtävling tog 
lag Silverholt hem.

SISTA LÖRDAGEN I augusti spela-
des Västcupen på Halmstad Arena IP. 
Cupen, som arrangerades av HBK, 
drog många deltagande lag och blev 
en härlig tillställning.

Solen sken, himlen var blå och hu-
möret glatt bland spelarna som kom-
mit till Halmstad för att spela Väst-
cupen. Cupen är en utomhuscup för 
spelare med funktionsnedsättning 
och bland de deltagande lagen fanns 
bland annat Grunden Bois, FIFH 
Malmö, Husqvarna och Oddevold. 
Självklart hade även HBK ett par av 
sina FFA-lag (Fotboll för alla) på 
plats. 

REDAN VID TIOTIDEN drog de för-
sta matcherna igång och strax efter 
tre var de sista finalmatcherna spe-
lade. Vid klockan fyra var det prisut-
delning; och det var ingen mindre än 
förre HBK-spelaren Michael Svens-
son som delade ut pokalerna. 

Jublet var stort bland lagen som 
fick lyfta pokalen mot skyn, och del-
tagarna var nöjda med cupen. Varmt, 
svettigt – men härligt och roligt att 
få spela fotboll och träffa vänner, nya 
såväl som gamla.

HBK-mästerskapen 
i golf har avgjorts

Succé för 
Västcupen  
i Halmstad

Tack för sponsringen:
Bennys Isolertjänst, ICA Super-
market Söndrum, Kenths,  
Krönleins, HFAB, HBK, LBC  
Ängstorp, Levin & Nilsson,
Motorhalland, Mellbystrands  
Trädgård, National, Rållia,  
Skanska, Tylösands GK  
och Östras Bröd.

Antal visningar för dokumentären  
BLÅ på Facebook. 

98 400
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1979 tog HBK sitt andra SM-guld. Sex av spelarna som belönades med en 
guldplakett hade varit med om samma bedrift tre år tidigare. I mål fanns 
Lennart Ljung vid bägge tillfällena, medan ”Lillis” Karlsson och Alf Peter-
son fanns kvar i försvaret. Hans Selander fanns kvar på mittfältet medan 
Rutger Backe och Sigge Johansson var med båda åren i anfallet.
 Både Bertil Andersson och återvändande ”Lie” Larsson var med även 
den här gången, men spelade för få matcher för att få medalj. Tvärtom för 
Peder Amberntsson 1976 men nu fick han sitt SM-guld.
 Övriga som fick ta emot sitt första guld var Bo Mattsson, Anders Wes-
tergren, Bengt Sjöholm, Stefan Larsson, Mats Jingblad och Olle Sjödahl.
 Guldspelarna hade en återsamlingsträff vid matchen mot Mjällby i juni.

FÖRENINGEN GAMLA BOLLKLUBBARE – stödförening sedan 1935

Sex spelare dubbla mästare
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HBK | SVENSKA CUPEN

Seger i cupen 
– HBK klart för  

gruppspel
Den 21 augusti reste Halmstads Bollklubb norrut för en viktig 

match i Svenska Cupen där en plats i vårens gruppspel stod på 
spel. Resan fick ett lyckligt slut, i alla fall för de för dagen vitklädda 
HBK-spelarna. Det blev dock spänning in i det sista för de tillresta 

supportrarna, som fick se Sadat Karim skjuta in segermålet  
i den 87:e matchminuten..

TEXT CHRISTIAN ALBINSSON  FOTO ESTRID WAGERSTEN

SOLEN STRÅLADE FRÅN en HBK-
blå himmel när spelarbussen, med 
registreringsskylten HBK, rullade in 
på Edsborgs IP i Trollhättan. 

En efter en lämnade HBK-spelar-
na bussen för att ta sig an dagens 
uppgift; att vinna mot Division 1- 
laget FC Trollhättan.   

– Det är en mycket viktig match. 
Vi vill väldigt gärna vara en del av 
Svenska Cupen 2020. Det ger oss 
fina matcher på försäsongen och en 
möjlighet att mäta oss mot flera bra 
lag tidigt på säsongen, konstaterade 
HBK:s manager Magnus Haglund.   

ETT GÄNG SUPPORTRAR hade  ta-
git sig hela vägen till Trollhättan för 
att stötta HBK-spelarna. En av dem 

var Thomas Persson, som berättar 
att det är en självklarhet för honom 
att stötta klubben på plats.   

– Fotboll upplevs bäst live och 
HBK behöver alltid fler resande sup-
portrar till bortamatcherna, även i 
cupen. Just Trollhättan, som spelar 
i Division 1, är inget lag som HBK 
brukar möta varje år och efter att ha 
rest på bortamatcher i 18 år är det 
alltid kul att se en ny arena, menar 
Thomas Persson.

Även om det var HBK som tog tag 
i matchen direkt var det hemmala-
get som tog ledningen efter en 
kvarts spel. Malte Påhlsson, som för 
dagen var HBK:s burväktare, kunde 
inte göra något åt Tobias Berntsson 
som kom helt fri. Men trots att Troll-

Det ger oss fina matcher 
på försäsongen och en 
möjlighet att mäta oss 
mot flera bra lag tidigt 
på säsongen

hättan kunde behålla ledningen 
hela första halvleken var det aldrig 
någon större oro i HBK-lägret. 

NÄR EMIL TOT Wikström byttes in 
tidigt i den andra halvleken blev det 

fart på spelet. Efter knappa 60 min-
uters spel kunde Sadat Karim kvit-
tera till 1-1 efter en något tilltrasslad 
situation i offensivt straffområde. 
Samme anfallare gjorde sedan seger-
målet med endast tre minuter kvar 
av ordinarie tid. När domaren blåste 
av matchen sprang spelarna bort till 
ena långsidan för att fira avance-
manget till Svenska Cupens grupp-
spel tillsammans med sina support-
ers. 

– Det blev lite onödigt spännande! 
HBK borde avgjort redan före pau-
sen, men nu var det match in i det 
sista. Insatsen blir ändå godkänd, 
tack vare det sena segermålet, kon-
staterade Thomas Persson efter 
matchen.
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BKS var som vanligt på plats för att stötta de för dagen vit-klädda HBK:arna till seger.

Delad glädje är den bästa glädjen. HBK-spelarna  
jublar tillsammans efter segermålet. 

Andreas Hadenius, som under stora delar  
av säsongen varit utlånad till Skottland, är 
nu tillbaka på svensk mark och gjorde det 
bra i matchen mot Trollhättan.

Fotboll upplevs  
bäst live och HBK 
behöver alltid fler  
resande supportrar 
till bortamatcherna, 
även i cupen

Trollhättan kämpade och  
kämpade – och tog också  

ledningen med 1-0 i den  
första halvleken.
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BÄST I STAN  
PÅ LÖPNING!

Sportringen Halmstad City
Halmstads trendigaste sportbutik
Månd-fred 10-18
Lörd 10-16
Sönd 12-16
Brogatan 13

Följ oss gärna på sociala medier @sportringenhalmstadcity
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Legend från Gnällbältet 
– gamäng i Bollklubben
För att ursprungligen ha kommit från ”Gnällbältet” i trakterna kring Örebro är han ovanligt trevlig och gladlynt.  
Johnny Wärn är gamängen och HBK-profilen som i rollen som tränare gjort avtryck i många fotbollsklubbar runt om  
i Halland. Som aktiv var han med i truppen kring de legendariska ”76:orna” som tog historiskt SM-guld. Den gången blev 
han utan medalj (för få spelade matcher). 21 år senare fick han gottgörelse när han stod som assisterande tränare bredvid  
Tom Prahl när Bollklubben blev svenska mästare för tredje gången, 1997. Idag följer Wärn fotbollen på distans och ser  
hellre rätt hästar löpa i mål runt om på landets travovaler.

TEXT KENT JOHANSSON  FOTO PRIVAT

1 Hur var inledningen på 
din elitkarriär?

– Jag kom ju ner till Halmstad, från 
Rynninge IK, redan 1969 och då var 
kanske inte fotbollen på topp i sta-
den. Återvände till Närke och ÖSK 
under lumpartiden och tränade då 
under ledning av Orvar Bergmark. I 
laget fanns spelare som Thomas Nor-
dahl, Janne Mossberg och Göran 
Kummelstedt. Sju av elva i laget kom-
binerade allsvenskt fotbollsspel med 
bandy på toppnivå. Jag ville tillbaka 
till Halmstad och spelade från och till 
i A-laget under fem säsonger. Totalt 
gjorde jag nog drygt 200 matcher, va-
rav de flesta i reservlaget.

2 Vad minns du mest från 
den tiden?

– SM-guldet 1976, förstås. Vi hade ett 
väldigt bra lag och friska spelare som 
höll mig utanför startelvan (skratt)… 
Roy Hodgson var en fantastisk trä-
nare. Jag tror bara att jag gjorde nå-
gon enstaka match från avspark, till 
exempel 2-0 mot AIK, när Bertil (An-
dersson) var tillfälligt skadad.

3 Några särskilda minnen?
– Nja, vi hade ju en hel del skö-

na profiler i laget. Svängsta (Lars-Er-
ik Larsson) var underbar. Jag minns 
en gång, bara några dagar efter att vi 
vunnit guldet, skulle vi köra en trä-
ning på gruset. Alla hade hoppats på 
enkelt tvåmålsspel i typ 45 minuter. 
Istället körde Roy ett stenhårt pass 
med oss och tyckte plötsligt att 
Svängen och någon till inte ”visade 
tillräckligt fokus”. Roy beordrade 
Svängsta att lämna planen och gå in 
och byta om. Efter några meter stan-
nade han och sa: ”Jag? Roy, det borde 
vara du som går in. Jag har varit i 
HBK längre än du!” Det slutade med 
att alla, inklusive Roy, brast ut i gap-
skratt.

4 HBK:s bästa spelare  
genom tiderna?

– Tja, den frågan är inte enkelt att be-
svara. Frågar du mig får du namn 
som Hasse Selander, Sigge Johans-
son och Lie Larsson. Fredrik Ljung-
berg var ju också helt enastående, 
men i en annan generation. Hans 
storhet beskrivs bäst av att han anses 
som en av Arsenals elva bästa spela-
re genom tiderna och att han nu an-
litas som hjälptränare. Han är en 
ikon för Arsenal.

5 Var spelade du efter  
tiden i HBK?

– Jag värvades som mittback/mittfäl-
tare till IFK Malmö och spelade där 
under två säsonger, varav den sista 
blev spolierad på grund av en hälse-
na. Svängsta Larsson var förresten 
med och lirade i Malmö under mitt 
sista spelår där. Efter det gjorde jag 
några säsonger i Falkenbergs FF och 
var med och vann fyran. Idag ligger 
FFF i Allsvenskan. Kanske var man 
med och lade grunden till det 
(skratt)…

6 Hur trivdes du som  
tränare i småklubbs- 

fotbollen?
– Jättebra. Jag gillar fotboll på alla 
nivåer och allt har sin charm. Jag var 
runt och tränade lag som IF Centern, 
Smålandsstenars GoIF, Stafsinge och 
Sennan men också Varbergs GIF och 
Vapnö IF.

7 Vad kan du berätta om 
dina år som hjälptränare 

till HBK A?
– Det var fem händelserika år. Först 
var jag assisterande i två säsonger till 
Mats Jingblad, vi hade väldigt roligt 
tillsammans och lyckades ju vinna 
finalen mot AIK i Svenska cupen 
1995. Och sedan blev det ju matcher 
mot Parma. De tre säsongerna med 

Johnny Wärn 
Ålder: 69
Familj: Hustrun Anne, sonen Anton,  
lärare i Getinge
Bor: Åled 
Yrke: Vaktmästare
Meriter i HBK: 14 allsvenska matcher, 1976-77,  
totalt cirka 200 i seniorspel 
Klubbar, som spelare: Rynninge, HBK,  
Örebro SK, HBK (igen), IFK Malmö
Klubbar, som tränare: Centern, Smålandsstenar, 
Stafsinge, Sennan, Varbergs GIF, Vapnö och  
Sennan igen

Tom (Prahl) var också minnesvärda, 
givetvis med SM-guldet 1997 som 
topp.

8 Finns det några parallel-
ler mellan Roy och Tom?

– Absolut. Bägge är väldigt seriösa, 
superduktiga instruktörer och alltid 
noggrant förberedda. De har samma 
fotbollsfilosofi med zonspel och 
press på bollhållaren. Det gav stora 
triumfer både här och där.

9 Hur följer du fotbollen 
idag?

– Jag ser de flesta av HBK:s hemma-
matcher och är ju med i Gamla Boll-
klubbare. Vi har en fin sammanhåll-
ning och träffas regelbundet ett par 
gånger om året.

10 Var tror du HBK ham-
nar i årets sluttabell?

– Vet inte, svårt att svara på. Just nu 
är det för många lag emellan för att 
man ska kunna tro på en topp 3-pla-
cering, men fyra-femma, kanske. De 
övriga lagen fick för stort försprång. 
Jag har sett en uppryckning sedan 
Magnus Haglund tog över, det är 
mindre passningar i sidled och mer 
fart för att komma in i motståndar-
nas straffområde. Tyvärr skedde 
uppvaknandet för sent. Vi får hoppas 
på allsvenskt spel 2021 istället.

11 Vad gör du annars?
– Jag arbetar fortfarande till 

60 procent, som vaktmästare och nå-
got av allt-i-allo hos LinSon i Åled, 
som servar hela trav-Sverige och lite 
till med digital service. Jag sköter lo-
kalerna på hemmaplan, lager och 
fordonsservice. Vi reser runt till olika 
travbanor och levererar produkter 
som krävs för att kunna genomföra 
tävlingar. Det känns jättebra att fort-
farande kunna jobba och bidra till 
statskassan...

HBK | I BACKSPEGELN

Johnny Wärn har varit 
både aktiv spelare och 
hjälptränare i HBK:s  
representationslag. 
1976 ingick han i guld-
truppen och 1997 var 
han medhjälpare till 
Tom Prahl när klubben 
tog sitt tredje av fyra 
SM-tecken.



20 HBK LIVE

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

16 LAG. EN LIGA.

HUVUDSPONSOR MEDIAPARTNER PARTNER PARTNER PARTNER PARTNER PARTNER OFFICIELL
LEVERANTÖR

Ditt företag kan bidra på många olika sätt.  
Hör av dig till oss på info@hbk.se, så ser vi  

till att ditt engagemang gör skillnad.
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5 KRONOR ALBANY INTERNATIONAL  |  JONAB ANLÄGGNINGS  |  MIO I HALMSTAD  |  NIELS BERGER 
OFFICE DOCUMENT   |  GN TRANSPORT  |  SÄKRA  |  CHARKUTERIFABRIKEN  |  FÖRSÄKRINGSMÄKLARNA 
VÄST TOMMY ANDERSSON  |  ADVOKATERNA ELMGREN & LINDGREN  |  BYGGSJÖGREN  |  PNO SVERIGE 

BRAVIDA  | CHRISTIAN ALBINSSON  |  AKEA  |  ANTHON BERG  |  MTA BYGG & ANLÄGGNING
AF BYGG SYD  |  PO PERSSONS ÅKERI  |  WOHLINS FRYSHUS LOGISTIK AB

GERDMANS INREDNINGAR

2 KRONOR CELANDER MÅLERI  |  SIGN SOLUTION  |  SLÄTTÅKRA TRÄDGÅRDSANLÄGGNING
BÅRDÉNS EL  |  M MADDISON KONSULT  |  NATIONAL GUMMI  |  NIDLES BYGG  |  RAMIRENT

SERNEKE  |  EQUALITY FÖNSTER  |  EFAB  |  HYRTAB  |  ANDERS TULLGREN  |  VÄSTPLÅT/VÄSTTAK
ADVOKATFIRMAN ACTA  |  EDDIE BENGTSSONS BYGG  |  KNÄREDS KYCKLING  |  BAKER TILLY

POWERFANS  |  AXESS LOGISTICS  |  BENDT BIL  |  BOFAST  |  KORVPOJKARNA  |  BENGT SJÖHOLM
HALLANDS HAMNAR

1 KRONA ORIRI ENERGY MANAGEMENT  |  HÄGERSTRÖMS LJUDMÄSTERI  |  PS OLJE   |  SEB 
HALLANDS FÖNSTERPUTS  |  DH SOLUTIONS  |  CMA SKADEKONSULT  |  EKMANS TRÄDGÅRDSMILJÖ 

SUSANNE NILSSON  |  ELVÄRMEPRODUKTER JAN LANS  |  OTTOSSON & WOLRATH BYGGKONSULT
LUMINELL  |  MPQ SOFTWARE  |  P HERMANSSONS ÅKERI  |  035 GRUPPEN  |  DESTIN COMPONENTS

COMFORT I HALMSTAD  |  PROSVED  |  ACTIVE INSTORE
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ohmy.co

We build  
brand  

momentum

Fullservicebyrån
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HBK | PARTNER

”Vi vill jobba lokalt  
och nära kunderna”

STIGS VÄNNER PRESENTERAR SPORTRINGEN

”Vi kan anpassa  
vårt sortiment  
och ta in det som 
kunderna vill ha”, 
säger Christian 
Bångdal, butikschef 
på Sportringen  
i Halmstad City.

SPORTRINGEN ÄR EN kedja med 
150 butiker runt om i Sverige, men 
varje butik är fri att välja sitt eget sor-
timent, vilka leverantörer man vill 
jobba med och om man vill lägga ex-
tra fokus på några speciella produkt-
grupper. 

– Det är en viktig del i vårt koncept 
och en otrolig fördel i en liten stad i 
som Halmstad. Vi kan lyssna på 
Halmstadborna och anpassa sorti-
mentet efter vad de vill ha. Vi vill 
jobba lokalt och nära kunderna, sä-
ger Christian Bångdal.

I HALMSTADSBUTIKEN HAR man 
till exempel satsat på en stor junior-
avdelning med både träningskläder, 
streetwear och skor. 

– Hos oss ska hela familjen känna 
att de kan hitta något. Från barn och 
ungdomar, som vill ha lite tuffare 
kläder och streetskor, till de äldre 
som är ute efter gåstavar eller brod-

dar, säger Christian.
Sportringen i Halmstad har det 

mesta inom sport och sortimentet 
anpassas efter säsong. Träningsklä-
der, funktionskläder, jackor och skor 
kompletteras med utrustning för ex-
empelvis padel, fotboll, innebandy, 
löpning, hemmaträning och, inför 
vintern, alpint. Nytt för i höst är klä-
der från Björn Borg sportswear.

– Vi vill ligga i framkant. Hos oss 
ska man kunna hitta träningskläder 
som sticker ut och känns lite roliga-
re, inte bara de svarta bas-tightsen, 
säger Christian.

FÖR ETT FÖRETAG som Sportring-
en med det lokala i fokus, känns 
samarbetet med HBK helt rätt.

– HBK är den största elitklubben 
vi har i Halmstad och laget betyder 
mycket för staden. Det känns jätte-
kul att få vara en del av det, säger 
Christian och fortsätter: 

– Ungdomsverksamheten är jätte-
viktig i samhället och jag tycker att 
HBK är väldigt duktiga när det gäller 
att ta tillvara på talanger och ge ung-
domar chansen att ta steget vidare.

Vi kan lyssna på 
Halmstadborna 
och anpassa  
sortimentet  
efter vad de  
vill ha

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

En lokal sportbutik med  
det lilla extra – det vill 
Sportringen i Halmstad  
City vara. 

– Kundernas upplevelse 
är jätteviktig, de ska känna 
att de får något mer än de 
förväntar sig när de kom-
mer till oss. Går de här-
ifrån med en wow-känsla, 
så har vi lyckats, säger 
Christian Bångdal,  
butikschef.
TEXT MONICA FORSBERG
FOTO PATRIK LJUNGMAN
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NYTT KVARTER I VÄSTERPORT,
VARBERG

Vinst i 

markanvisnings-

tävling!


