
Aktivitetsberättelse LO-Hässleholm             

2019 
Under året som gått har LO – Hässleholm haft en hel del aktiviteter, som har varit mycket 

givande och roligt för oss. Många samtal med våra medborgare och på många 

arbetsplatser. Det har varit mycket uppskattat, men det finns även en del som inte tycker 

om oss men det är där som vi lägger extra krut på.   

 

 

Verksamhetsplanering i Vånga 

Vi var tillsammans med LO- Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge. Det var mycket 

givande och många bra idéer och glada skratt. 

      

 

                   Internationella kvinnodagen 

   

 Blomsterklädd kvinna på torget i Hässleholm  Mycket uppskattat var på 

torget alla älskade godis 



Alla Hjärtansdag 

                    
7 underbara personer i action och folk blev glada av en ros 

Kollektivavtalets dag 

   
Packar påsar inför morgondagen många skratt och många påsar blev det.  Alla påsar blev 

utdelade mycket bra många samtal, fast det var tidig morgon.( Ibland kan det vara lite 

regn men det stoppar inte oss) 

1: Maj         

   
Vi startade från torget och tåget gick till Hembygdsparken Det var mycket trevligt när vi 

kom fram hade vi en hel del tal, aktiviteter bla  fiske damm,  ansiktsmålning och 



uppträden. Vår popcorns maskin gick varm dagen vi samarbetade med ABF och AK. En 

mycket givande dag. 

 

LO on TOUR 

Det var en givande dag fast vädret inte var det bästa men vi hade mycket folk och massa 

frågor. Det var även uppskattat med fråge tävlingen många var ovetande men det löste vi. 

    

 

 

Sösdala Marknad och Hästveda marknad 

 

               
Jättefina dagar och mycket folk och bra samarbete med Sösdala-S och AK många bra 

samtal. Fint väder hade vi bägge dagarna 

 

 

 



Lång Lördagar på torget 

    

  

 

På Tosselilla dagen 

Pidde Pannkaka var i år också som vanligt mycket uppskattat 

                       

 

 



                        Pridefestivalen i Hässleholm 

Oj oj oj mycket folk och varmt men roligt hade vi när Hässleholm hade sin första Pride 

 

 

                                                                                

                                                   PUB efter JUB 

Vi hade 2 trevliga kvällar under året och där kommer hela tiden nya människor jätte kul. Vi 

har bra talare bla Helen Fritzon hon uppskatade dom här pub kvällarna vi gör tyckte att vi 

skulle fortsätta med dom och det lovade vi. Vi får alltid bra dialoger folk har många frågor 

och funderingar. Hur kommer vår framtid se ut många är oroliga.  

    

 

 



Påspackning inför Julskyltningen roligt hade vi 

 
Glada medarbetare i full action     

Julskyltningen 

       

                                        
Både små och stora var intresserade av att få sitta i Tomtens knä. Där var önskningar från de små 

på många julklappar. De vuxna ville ha en bättre kommun och ett bättre Samhälle. Vi lovar att föra 

vår politik vidare. Detta var ett litet urval vad som hänt under året i LO-Hässleholm. Vi alla har haft 

ett jätte roligt år. 

Vi hoppas att 2020 kommer att gå i samma anda. Kanske kommer det nya aktiviteter idéerna är 

många.  Hela styrelsen sprudlar.  

 

Tack för oss i LO-Hässleholm                 


