
EU bidrar till ett 
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Förminska aldrig en kvinna
– Kvinnors röst och erfarenheter ska 
aldrig förminskas på grund av ålder eller 
att just vara kvinna! säger Centerkvin-
norna i Halland i ett uttalande från sin 
distriktsstämma.

I den aktuella debatten flyttas fokus 
FRÅN Heidi Frieds och Greta Thunbergs 
viktiga budskap till att diskutera om 
historiebeskrivning, om det är rätt att 
skolstrejka och om att utnyttjas som 
redskap åt andra.
– Kvinnors röster, erfarenheter och bud-
skap ska tas på allvar - ALLTID - oavsett 
ålder! slår Centerkvinnorna fast.

Minnestext möttes av hat
Saxat ur Aftonbladets ledarsida 9 april:

”Centerledaren Annie Lööf ville upp-
märksamma tvåårsdagen av terrorat-
tacken på Drottninggatan, och gjorde 
det med en bild på ett blomsterhav. 
Hennes inlägg följdes av en fullkomlig 
storm av hat, en del rena hot.

”Nästa lastbil är paxad för dig Annie.”

”Du borde bli bränd på bål för vad du 
verkligen åstadkommit.”

”Med tanke på vilken politik du står för 
hade du lika gärna kunnat köra lastbilen 
själv. Deras blod är på DINA händer.”

Annie Lööf svarade: “Till alla er som 
skriver vedervärdiga kommentarer här i 
denna tråd. Nu vet ju jag att ni gör det 
oavsett om jag skriver att det är fint 
väder eller om vi satsar på företagande. 
Men på en tweet som denna, för att he-
dra och minnas offren. Oanständigt.”

Socialförsäkringsminister Annika Strand-
häll gick in för att stötta centerledaren, 
varpå mängder av människor i kom-
mentarsfältet försvarade hatet.”

I slutet av ledaren uppmanas vi att 
säga ifrån. ”Tystnaden är hatarens 
bästa vän.”
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Europaparlamentsvalet betyder 
väldigt mycket för oss Hallänningar. 
Vi är ett län som har väldigt många 
små och medelstora företag, som gör 
affärer utanför Sveriges gränser. I 
Sverige exporteras det faktiskt som 
aldrig förr och för Hallands del ökade 
exporten med 10 procent förra året. 
En stor anledning till att det idag går 
enkelt att exportera är EU och alla de 
frihandelsreformer som politiker från 
olika länder i Europa tillsammans har 
kommit fram till.

Vi Hallänningar har nära till kontinen-
ten och som gör att steget ut i Europa 
är litet och naturligt. Inte minst för 
våra ungdomar som har stora möj-
ligheter att studera i Europa. Samar-
betet inom EU har gett betydligt fler 
möjlighet till detta jämfört med hur 
det var förr. EU har också gjort det 
möjligt för betydligt fler äldre att vid 
pensionen flytta till varmare bredd-
grader.

Om man vill ut och arbeta i Europa så 
finns den möjligheten. Det är nästan 
att bara ge sig iväg. Det har inte alltid 
varit så och är ingen självklarhet om 
de nationalistiska partierna agen-
dor skulle bli verklighet. Sverige och 
Europa ska inte ta ett steg bakåt till 
slutenhet och där tron på att varje 
land och dess befolkning kan sköta sig 
själva. Tvärtom är vi nu mer beroende 
av varandra än någonsin förr. 

En politik för ett bättre klimat är 
gränsöverskridande. Det räcker inte 
att ett land är bra på detta utan vi är 
beroende av att flera länder vidtar 
åtgärder för ett bättre klimat och blir 
mer miljövänligare. Det nyligen be-
slutade förbudet mot engångsmaterial 
kommer spela roll för våra stränder 

i Halland. De kommer med tiden bli 
renare. Bara ett exempel av många på 
vad beslut i EU konkret kan innebära.

Europaparlamentet betyder som sagt 
väldigt mycket för oss Hallänningar. 
Inte minst för våra unga. Inte minst 
för våra äldre. Inte minst för våra 
exporterande företag. Helt enkelt bra 
för de flesta – men det gäller att det 
kommer in politiker som tror på sam-
arbete, frihandel och en politik som är 
bra för klimatet. Garanten för det är 
Centerpartiet och dess kandidater till 
Europavalet.

Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg | 070-62 
106 73 | E-post: halland@centerpartiet.se
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Jämställt bland Centerpartiets 
politiska ledare i Halland
Hälften män och hälften kvinnor. Så ser 
det ut bland Centerpartiets ledande 
politiker i riksdag, region och kommuner 
i Halland.

– Vi behöver kvinnor på ledande posi-
tioner. 1985 då Karin Söder valdes till 
partiledare för Centerpartiet var vi det 

första politiska parti som leddes av en 
kvinna. Med Annie Lööf är vi inne på 
vår tredje kvinnliga partiledare, säger 
Mari-Louise Wernersson som på se-
naste distriktsstämman valdes till vice 
ordförande i Centerpartiet Halland.

När Centerpartiet fått igenom sin stor-
satsning på landets kvinnojourer be-
sökte Anneli Andelén och Mari-Louise 
Wernersson kvinnojouren i Falkenberg.

– De gör ett otroligt viktigt arbete och 
förtjänar en stor eloge, säger Anneli 
Andelén.

Centerpartiet har stridit för att få 
igenom 40 extra miljoner till landets 

Viktigt jobb får stöd i vårbudget

Här gör pengarna nytta. Mari-Louise Wernersson med representanter för 
Kvinnojouren i Falkenberg Anette Olsson, Christer Boman och Donjeta Mlinaku. 
Foto: Anneli Andelén

kvinnojourer i budgetförhandlingarna 
med regeringspartierna.

– Pengarna behövs. Vi måste från 
samhället i övrigt jobba förebyggan-
de, och samtidigt ge ett bättre stöd 
till både vuxna och barn som ska ta 
sig ur ett trauma, säger Mari-Louise 
Wernersson. • Ökat stöd till lantbrukare 

som drabbades av den svåra 
torkan förra sommaren

• Ökad kompensation till skogs-
ägare som avsätter mark till 
naturreservat och nyckelbio-
toper för att skydda natur 
med rödlistade arter

• 3 000 företag på landsbygden 
får fortsatt sänkt turistmoms 
från 25 procent till 6 procent

• Renare hav

• Nattåg till Europa

• Satsning på minusutsläpp 
av koldioxid

Centerpartiets ledande politiker i 
riksdag, region och kommuner i Halland

Ola Johansson, riksdagsledamot

Helene Andersson, regionråd i Region Halland

Erling Cronqvist, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Laholm

Anneli Andelén, oppositionsråd i Fallkenberg

Christofer Bergenblock, kommunalråd i Varberg

Anna Roos, oppositionsråd i Hylte

Fredrik Hansson, kommunalråd i Kungsbacka

Jenny Axelsson, kommunråd i Halmstad



– Vi behöver mer
handlingskraft för
klimatet, djuren, maten 
och demokratin
– Kryssa Centerpartiet för mer 
handlingskraft i EU. Centerpartiet 
kommer fortsätta leverera - för 
klimatet, ett bättre djurskydd, 
säker mat och en grönare och mer 
konkurrenskraftig jordbrukspo-
litik, säger Europaparlamentari-
ker Fredrick Federley som toppar 
Centerpartiets lista inför EU-valet 
den 26 maj.

Fredrick Federley har blivit känd som 
en politiker som får saker gjorda i 
Europaparlamentet. Han har bland 
annat förhandlat fram en överens-
kommelse om utsläppshandel, för 
krafttag mot antibiotikaresistens och 
höjda klimatambitioner. Han har ock-
så drivit på för en grönare och mer 
konkurrenskraftig jordbrukspolitik. 
Inför årets valrörelse har hans arbete 

för ett bättre djurskydd bidragit till 
att han är starkt påhejad av Libera-
lernas förra EU-parlamentariker Marit 
Paulsen. 

Värderingsval
Det här valet kommer handla mycket 
om värderingar, där kampen handlar 
om vi vill se mer slutenhet eller mer 
öppenhet.

– Vi i Centerpartiet är tydliga med 
vad vi väljer. Det behövs mer öppen-
het och handel som ger fler svenska 
företag och jobb, och mer intäkter till 
den svenska välfärden, säger Fredrick 
Federley.

Klimatfrågan måste tas på allvar
På flera viktiga områden ser han att 
Centerpartiet och de liberala värde-
ringarna behövs i EU.

– Att ledarna för några av världens 
största länder inte tar klimatfrågan 
på allvar är under all kritik. Vi tror att 
det är med samarbete vi kan mins-
ka utsläppen. Centerpartiet vill se 
tuffare miljökrav i hela Europa och 
fler klimatsmarta lösningar, samtidigt 
som vi vill driva på EU för att se till 
att maten är sund och säker, säger 
Fredrick Federley.

Den politiska kraften behövs
Europa har varit skådeplats och ut-
tryck för mänsklighetens såväl bästa 
som sämsta sidor. 

– Det är därför valet till Europaparla-
mentet är så viktigt. Om det är något 
vi har lärt oss genom historien så är 
det att det behövs politiska krafter 
som kan föra Europa i rätt riktning, 
säger Fredrick Federley.

Europaparlamentariker Fredrick Federley: Europaval
26 maj
2019

Centerpartiets EU-politik
- EU ska fokusera på rätt saker:
• Höjda klimat- och miljömål

• Fri handel och frihet i vardagen

• Hjälpa människor på flykt – 
 medmänsklighet gör EU starkare

• Sund mat och ordentligt djurskydd

Fakta:
Några exempel på sånt som EU bidragit till
• Säkra läkemedel
• Att vi fått bort de värsta salmonellasorterna
• Att vi vid behov snabbt kan spåra och återkalla mat
• Att vi inte får in skadliga sjukdomar och insekter 
 via snittblommor
• Bort med onödig antibiotika i djuruppfödning



– Arbetet för en ny restriktiv ordning för veterinärme-
dicin och antibiotikaförskrivning har varit viktigt. Om 
du inte kan ge medicin i förebyggande syfte så måste 
du behandla djuren bättre så de inte blir sjuka, säger 
Fredrick Federley som här är tillsammans med de 
egna fåren hemma på gården i Björbo i Dalarna.

”Det behövs 
politiska krafter 
som kan föra 
Europa i rätt 
riktning.”

Fredrick Federly 

3 viktiga frågor där Centerpartiet gjort skillnad i EU
Utsläppshandel för ett grönare Europa
Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley var en av huvudförhandlarna i överenskommelsen 
om utsläppshandeln som ska göra Europa grönare och mindre beroende av fossila bränslen. 45 procent av 
EU:s klimatutsläpp kommer ingå i systemet, som framför allt riktat in sig på en skärpning för kolindustrin.

Krafttag mot antibiotikaresistens
Som enda svensk var Fredrick Federley 2018 med och fattade beslut om krafttag mot spridningen av 
antibiotikaresistens. Antibiotikaresistens leder till 25 000 dödsfall per år i EU. Beslutet innebär att det blir 
förbjudet att använda antibiotika i förebyggande syfte i djurproduktion.

Höjda klimatambitioner
EU har under 2018 fattat beslut om ökad andel förnybart i EU:s energiproduktion och tuffare klimatmål. 
Till år 2030 ska andelen förnybar energi i EU vara 32 procent, ett mål som är bindande. Fredrick Federley 
deltog i förhandlingarna när man kom överens om den nya lagstiftningen.



Martina Philip Carlsson, 
Hylte:

– För mig står EU främst 
för samarbete och frihet, 
i förhållande till resten av 
världen ser jag EU som en 
stabil och demokratisk zon.

Oliver Zellweger, 
Halmstad

– EU är vår tids viktigaste 
uppfinning! En union som 
stimulerar till ekonomis-
ka, sociala och kulturella 
möjligheter och är ett 
fredsbyggande projekt för 
framtiden.

Vad betyder EU 
för dig?

Angeline Eriksson, 
Laholm

– Frihet kännetecknar mitt 
EU. Friheten att resa och 
arbeta var man vill utan 
något större pappersarbete 
och friheten för företag att 
handla med andra länder.

- Av våra många projekt vill 
jag gärna lyfta fram Ung i Hal-
land, som är vår egen modell, 
säger Tore Holmefalk som är 
ordförande för LLUH-styrelsen.

– Det här är ett tydligt 
och lokalt exempel på 
hur vi kan använda EU-
medel och bidra till bästa 
livsplatsen, säger Tore 
Holmefalk som är ordfö-
rande för LLUH-styrelsen 
där han representerar den 
idéella sektorn. 

– Tack vare att Region 
Halland var generösa i förra 
programperioden har vi 
kunnat skapa Ung i Hal-
land-projekten, som är en 
egen modell. Genom Ung i 
Halland kan ungdomar med 
bra idéer söka pengar och 

driva sina egna projekt, 
säger Tore Holmefalk.

Några beviljade projekt ska-
pade av ungdomar är Frig-
gebod i Frillesås, Ung Digital 
Kultur i Halland, Motortjejer 
och Västkustens Vassaste 
Lantbrukare. 

Lokalt Ledd Utveckling 
Halland erbjuder medel och 
metoder för människor som 
tillsammans vill gå från ord 
till handling. Landsbyg-
garedagen, Fisketillsyn i 
sjön Bolmen, Falkenbergs 
Matdagar, Broa Över i Hylte 
och Västerhavsveckan är 
exempel på projekt som fått 

pengar genom åren.
– Ett riktigt bra projekt är 
Hagbard och Signe, som är 
ett teaterprojekt som drivs 
av Asige Hembygdsförening, 
säger Tore Holmefalk. 

Teatern fäster uppmärk-
samheten på Asiges unika 
anknytning till den fornnord-
iska litteraturens äldsta och 
mest spridda berättelse, 
sagan om kärleksparet Hag-
bard och Signe. Projektet 
har också en nära anknyt-
ning till den lokala entrepre-
nörsandan och småskalig 
livsmedelsproduktion.

Ett rikare liv genom lokala initiativ
Inom Lokalt ledd utveckling pågår mängder av lokala utvecklingsprojekt i Halland.

Leader
Leader är en utvecklingsmetod som funnits inom EU sedan 
början av 1990-talet. Metoden innebär att engagerade 
människor i ett lokalt område går samman i trepartner-
skap som består av offentlig, privat och ideell sektor, 
och gör en strategi för hur de vill jobba med att utveckla 
landsbygden ekonomiskt.

Lokalt Ledd Utveckling Halland (LLUH)
Lokalt Ledd Utveckling Halland är vårt Leaderområdes 
Leaderförening. Unikt här är att man kan använda finan-
siering från både Landsbygdsfonden, Havs- och Fiskeri- 
fonden, Regionalfonden och Socialfonden.

EU-projekt för Halland framåt
I Halland bedrivs mängder av utvecklingsprojekt med hjälp av 
pengar från EU. 

EU-program är ett viktigt verktyg för att genomföra 
Region Hallands tillväxtstrategi.

Västsveriges regionala strukturfondsprogram (ERUF)
De övergripande målen här är att stärka små och medelstora företags 
konkurrenskraft, bidra till en mer koldioxidsnål ekonomi och främja en 
hållbar stadsutveckling. Programbudget cirka 450 miljoner kronor.

Europeiska socialfonden i Västsverige (ESF)
Den här fonden ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och 
varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt. Pengarna här går till 
kompetensförsörjning och fler i arbete. Programbudget cirka 1 miljard 
kronor.

Programmet för Öresund-Kattegatt-Skagerack
Här jobbar svenskar, norrmän och danskar tillsammans för att lösa 
gemensamma samhällsutmaningar. Bland annat används pengarna till 
innovation, grön ekonomi, hållbara transporter och sysselsättning.

Fakta
EU:s fonder och 
program 2014-2020
Den största delen av EU:s 
budget består av fonder 
och program som ska bidra 
till att förverkliga unionens 
mål och politik. EU:s fonder 
och program kan delas in i 
två grupper: Struktur- och 
investeringsfonder och Sek-
torsprogram.

Alla projekt som får stöd 
ska bidra till målen i EU:s 
tillväxt- och sysselsätt-
ningsstrategi, Europa 2020. 
Målen handlar om syssel-
sättning, energi och klimat, 
innovation, utbildning och 
social sammanhållning.



Bo Eriksson, Hylte

– Säkerhet och global 
konkurrenskraft.

Bo Brink, Laholm

– EU innebär samarbete. 
Särskilt inom klimat- och 
hållbarhetsarbetet. Sam-
verkan mellan föreningsliv, 
länsstyrelse, kommun och 
EU är även viktigt för besök-
snäringen i Halland.  

Vad betyder EU 
för dig?

Karin Green, 
Kungsbacka

– Frihet att arbeta och 
studera i andra länder.

Möjlighet att gemensamt 
lösa miljö- och klimat- 
frågor.

– Västsvensk industri
springer före EU
– Jobben och tillväxten 
finns hos de företag som 
ligger i framkant, som fa-
sar ut skadliga kemikalier, 
som minskar sina utsläpp 
och släpper fram innova-
tionskraften i nya produk-
ter som är biobaserade 
samt ingår i en cirkulär 
ekonomi, säger Kristina 
Jonäng efter ett besök på 
Stora Ensos pappersbruk 
i Hylte.

Kristina Jonäng kandiderar 
till Europaparlamentsvalet 
och är särskilt intresserad av 
den produktion och industri-
ella utveckling som sker i 
västra Sverige.

Genom besöket vill Center-
partiet lyfta Hyltes villkor i 
ett EU-perspektiv.

– Hylte kommun var den 
hallandskommun som hade 
lägst valdeltagande i Europa-
parlamentsvalet 2014. Detta 
vill vi ändra på, säger Anna 
Roos som är lokal valledare 
för Centerpartiet i Hylte.

På Stora Enso i Hyltebruk 
produceras 500 000 ton 
tidningspapper varje år. 

40 fabriker av Hyltebruks 
storlek står för hela världens 
samlade produktion av tid-
ningspapper. 

Klimatansvar
– Den lilla orten Hyltebruk är 
verkligen en del av världen. 
När efterfrågan på tidnings-
papper minskar globalt stäl-
ler man om. I stället satsar 
Stora Enso här i Hylte på att 
ta klimatansvar och blanda 
mald biomassa i plastpro-
dukter som leksaker och 
engångsbestick, säger Kris-
tina Jonäng som siktar på en 
plats i Europaparlamentet 
tillsammans med Fredrick 
Federley.

Jobb och framtidstro
– Västra och södra Sverige 
har en industriproduktion 
som behöver uppmärksam-
mas i ett europeiskt perspek-
tiv. Kraven stiger och vår 
del av Sverige står sig väl i 
konkurrensen. Det gäller att 
villkoren, vad gäller infra-
struktur och kompetensför-
sörjning är tillfredsställande 
så att dessa företag kan fort-
sätta växa, skapa jobb och 
framtidstro, säger Kristina 

Jonäng, (c) som menar att 
bland annat EU:s forsknings-
program Horizon2020 kan 
vara en väg att stötta indus-
triföretagens utveckling. 

Hög ambition
Miljö- och klimatfrågor är 
globala och kräver insatser 
på alla nivåer, särskilt på 
EU-nivå. Europa är vår hem-
mamarknad. Företag och in-
dustrier måste ha likvärdiga 
villkor på hela Europamark-
naden. Då ska klimatfrågan 
beslutas där. Sverige driver 
på för att EU ska ha en hög 
ambition. Svensk och särskilt 
västsvensk industri springer 
före EU i många avseen-
den. Höga målsättningar på 
klimatområdet är en del av 
den internationella konkur-
renskraften.

– Kläder, möbler och plast-
produkter måste få en längre 
livstid. Vi måste sluta med 
slöseri och se till att skapa 
fungerande marknader för en 
annan typ av varuflöden. För 
att lyckas krävs ekonomiska 
incitament som gynnar cirku-
laritet och energieffektivitet.

Kristina Jonäng, kandidat till Europaparlamentet:

Kristina Jonäng, Anna Roos, 
Helene Andersson och Per 
Andersson får en guidning 
runt Stora Enso i Hyltebruk av 
Håkan Naij. Håkan Naij visar 
en leksaksspade som är en av 
produkterna som tillverkas av  
biokomposit, en blandning av 
biomassa och plast.



Rösta på centerpartiet 
Sverige må vara litet - men vi kan påverka stort. Och det behövs.
Nu mer än någonsin. Den 26 maj är det val till Europaparlamentet.

Från 8 maj kan du rösta och din röst spelar roll.

Framåt för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa!

Eva Pehrsson –Karlsson, 
Varberg, Ordförande 
för centerkvinnorna i 
Halland

– Mycket står på spel för 
jämställdheten när popu-
listiska högervindar hotar 
jämställdhet och demokrati.

En röst på Centerpartiets till 
EU- valet gör skillnad

Gudrun Pettersson, 
Laholm

– För mig handlar EU om 
samarbete. Tillsammans kan 
vi klara av svåra utmaning-
ar. Ett exempel är arbetet 
med att minska användning-
en av kemikalier. 

Vad betyder EU 
för dig?

Ebba Krumlinde, Båstad, 
En av de framstående 
kvinnorna på listan till 
EU-valet

– Mitt mål med EU : Ett Eu 
där våra länder bedriver 
handel med varandra , där 
studenter kan studera fritt 
i alla länder, där vi kan 
arbeta och bo i olika länder 
beroende på vilken fas vi är 
i livet.

1. Fredrick Federley, 40, 
Europaparlamentariker

Driver en liten men naggande 
god gård i Björbo i Dalarna med 
bin, får och getter. Älskar mat 
och att laga densamma liksom 
praliner. Varit riksdagsledamot 
och jobbat med socialförsäkring-
ar, migrationsfrågor och EU-frå-
gor. Numera står jordbruk, miljö, 
klimat och antibiotika samt djur-
skydd högst upp på agendan.

Under sina fem år i Europaparla-
mentet har han drivit på för över 
3 000 ändringsförslag, för bland 
annat en effektivare klimatpolitik 
och ett bättre djurskydd.

2. Abir Al-Sahlani, 42, 
projektledare

”För mig som överlevande 
krigsbarn är det demokratis-
ka fredsprojektet EU viktigt. 
Det möjliggör en progressiv 
utveckling med smart klimat-
politik och lika rättigheter för 
alla. Men våra landvinningar 
och framtida utveckling hotas 
nu av högerpopulistiska vindar 
som sveper över Europa. Den 
kampen måste de liberala 
krafterna ta och stå upp för 
medmänsklighet, jämställdhet 
och anständighet i politiken.”

De fem som toppar Centerpartiets 
lista till Europaparlamentsvalet



3. Emma Wiesner, 26, 
civilingenjör energi

”Jag vill driva en liberal miljöpolitik som 
gör verklig skillnad för klimatet! Min 
styrka är min tekniska kompetens och 
mitt nätverk från industri- och energisek-
torn, i kombination med min passion för 
samhällsfrågor och att engagera andra. 
Då endast 6 procent av medarbetarna i 
energibranschen är kvinnor brinner jag 
starkt för jämställdhetsfrågor och är ak-
tiv i nätverk såsom Equalby30, Kraftkvin-
norna och Teknikkvinnor.”

4. Gustav Hemming, 46, 
regionråd

”Jag förenar ett levande engagemang 
för Europas stora framtidsfrågor med er-
farenheter och sakkunskap kring många 
olika sakfrågor som rör miljö, klimat, 
företagande och lokal utveckling i både 
storstad och landsbygd.

Som landstingsråd är jag van att skapa 
samarbeten, bygga nätverk, samarbeta, 
förhandla och vid behov göra kompro-
misser för att nå resultat.”

5. Kristina Jonäng, 50, regionråd 
i Västra Götalandsregionen

Jag är politiskt driven och socialt 
engagerad. Mina styrkor:

• Både orädd debattör och förmåga 
att lyssna.

• Både lång erfarenhet av politiskt 
arbete och intresse för det nya 
infallsvinklar.

• Både intresserad av storpolitik och 
kapacitet att koppla ihop världen 
med vardagen.

• Har både nosat på världen genom 
resor i Afrika, Mellanöstern och Nord-
amerika samt haft vissa mindre inter-
nationella uppdrag i exempelvis FN.

Europaval
26 maj
2019



Vad betyder EU för dig? Så tycker ombuden på Centerpartiet Hallands årsstämma.

– Centerpartiet kommer 
att kämpa för mindre 
klimatutsläpp, för hårda-
re tag mot organiserad 
brottslighet, för ökad kon-
kurrenskraft, för öppenhet 
och samarbete. Och för att 
högerextremismen aldrig 
ska få fäste i Europa igen. 
Det är bra för Halland, 
Sverige och hela Europa. 

Det säger Centerpartiet 
i Halland i ett uttalande 
från sin årsstämma.
I höstas stod Sverige inför 
ett värderingsval, ett val 
mellan öppenhet, frihet och 
solidaritet alternativt sluten-
het, nationalism och protek-
tionism. Sverige valde det 
förstnämnda. Nu står stora 
delar av Europa inför samma 
val. Den 26 maj avgörs det 
vilken väg EU ska ta fram-
över.

Liberala reformer 
– För Centerpartiet i Halland 

är det en självklarhet att EU 
behöver mer av samarbe-
te över gränserna, mer av 
liberala reformer och mer av 
solidaritet för att möta fram-
tiden, säger Centerpartiet 
Hallands ordförande Henrik 
Oretorp.

Halland en tillväxtregion
Halland är en progressiv 
region i Europa med starka 
förbindelser till kontinenten 
och ett tätt samarbete med 
omkringliggande regioner 
både i Sverige och Danmark, 
till exempel inom ramen 
för Greater Copenhagen, 
STRING (Southwestern 
Baltic sea Transnational area 
Implementing New Geograp-
hy) och Småland Blekinge 
Halland South Sweden. 
EU-samarbetet utgör en stor 
och viktig förutsättning för 
Halland som tillväxtregion i 
Europa.

Gigantiska utmaningar
Med tanke på de gigantiska 

utmaningar Europa står inför 
finns det inget land som kan 
ta sig an de stora frågorna 
på egen hand. Utan sam-
arbete kan vi varken klara 
klimathotet, konkurrenskraf-
ten eller den organiserade 
brottsligheten. De gräns-
överskridande problemen 
kräver gränsöverskridande 
lösningar.

– Centerpartiet vill vara en 
kraft i rätt riktning. För ett 
mer sammanhållet EU som 
präglas av öppenhet och re-
spekt för mänskliga rättighe-
ter. Vi kommer aldrig köpslå 
med krafter som riskerar att 
fälla samarbeten som byggts 
upp under ett halvt sekel, 
säger Henrik Oretorp.

Läs hela uttalandet på 
hemsidan:

Centerpartiet.se/halland 
under fliken Nyheter

Kerstin Ekman-Hake, 
Kungsbacka

- EU betyder för mig ge-
menskap och solidaritet, 
att vi alla hänger ihop och 
därför behöver samverka!

Kevin Bengtsson, 
Varberg:

– EU är, för det mesta, en 
bra möjlighet för länder att 
komma närmre varandra 
och samarbeta om viktiga 
frågor. 

Vad betyder EU 
för dig?

Annika Hedman, 
Kungsbacka

– Att vi på ett enkelt 
sätt kan resa, arbeta och 
utbilda oss.

För ett öppet, liberalt 
och solidariskt Europa

Centerpartiet Halland vill vara en kraft framåt



Stina från Falkenberg är Annie 
Lööfs nya pressekreterare
24-åriga Stina Wernersson från 
Falkenberg är Annie Lööfs nya 
pressekreterare. Hur började 
hennes engagemang och hur är 
det egentligen att arbeta ihop med 
Centerpartiets partiledare Annie 
Lööf? Här svarar Stina Wernersson 
själv på frågorna.

Varför började du engagera dig 
politiskt?

Jag gillar att få saker att hända samti-
digt som jag starkt ogillar slöseri med 
både tid och resurser. Jag insåg tidigt 
att det inte funkar att bara sitta med 
händerna i kors och titta på. Jag ville 
vara med och bidra till att människors 
fulla potential tas tillvara på och det 
kan jag göra inom politiken.

Vad innebär ditt nya jobb?
Som pressekretare till Annie Lööf job-
bar jag med mediehantering, hjälper 
till med digital kommunikation och 
förbereder inför olika besök. Sen följer 
jag med på besöken eller intervjuerna 
och ser till att allt går smidigt till. Som 
partiledare har man ett väldigt full-
späckat schema så mitt jobb handlar 
mycket om att stötta upp så att allt 
blir så bra som möjligt. Nu i EU-valrö-

relsen ser jag fram emot mycket kam-
panj och träffa väljare i hela landet.

Hur är det att arbeta ihop med 
Annie Lööf?
En av Annies bästa sidor är att hon 
är en inlyssnande ledare. Oavsett om 
hon pratar med kollegor vid kaffema-
skinen, skogsägare runt ett fikabord i 
Ljusdal eller kampanjandes på ett torg 
i Västerås så är hon väldigt närvaran-
de och man märker tydligt att hennes 
engagemang är genuint. Det gör det 
väldigt inspirerande att jobba med 
Annie och tillsammans med henne 
fortsätta föra ut våra viktiga budskap 
till väljarna.

Hur arbetar du för att gå framåt 
och nå nya mål i livet?
Det viktigaste för mig är att veta 
varför jag gör det jag gör. För att veta 
det har jag skrivit ned mitt syfte och 
över 100 drömmar, sedan har jag valt 
ut tio drömmar som jag strävar extra 
mycket efter just nu. För det är ju så 
att om du inte vet vart du ska så kan 
du springa hur snabbt som helst, men 
du kommer ändå aldrig komma fram. 
Jag tror på att drömma stort, arbeta 
hårt och njuta av livet här och nu. 

Stina Wernersson
Ålder: 24 år
Bostad: Lägenhet i Stockholm, men 
känner mig fortfarande som en falken-
bergare
Familj:  Mina föräldrar är Millis och 
Magnus Wernersson, syster Annie och 
en sambo som heter Joel.
Intressen utöver politiken: Älskar 
att springa, tränar inför Stockholm 
Marathon
Instagram: stinawernerssons
Senast lästa bok: Jag lyssnar främst 
på böcker, senast Five second rule med 
Mel Robbins

På Instagram ger du tips på hur man 
får rätt saker gjorda. Har du några 
tips till tidningens läsare? 

•  Gå upp direkt när klockan ringer. Du får 
kontrollen direkt när du vaknar, istället 
för att du ska låta dig sänkas av dina 
egna bortförklaringar och trycka på 
snooze-knappen. 

•   Använd todo-listor. Själv använder jag 
digitala verktyget TickTick. Istället för 
att ha alla projekt och aktiviteter som 
borde göras i huvudet skriver jag ned 
allt. Det gör att jag håller kontrollen på 
vad jag behöver få gjort, och slipper 
känna stressen över tankar som ”Detta 
får jag inte glömma imorgon”.

•  Gör en veckogenomgång varje vecka, 
till exempel på söndagar. Då går jag 
igenom min kalender, mina todo-listor, 
min ekonomi, min träning, post/mail 
och planerar för kommande vecka. Det 
gör att jag känner kontroll inför kom-
mande vecka istället för att känna att 
jag slängs in i den med huvudet före. 

•  Gå och lägg dig när du är trött. Skippa 
tv-serier och slösurf på vardagar och 
unna dig sömn. Det gör att du kan gå 
upp tidigare och/eller vara piggare på 
jobbet så att du orkar hålla uppe tem-
pot. Själv lägger jag mig vid 21.30 och 
går upp fem minst tre gånger i veckan.

Stina Wernersson kommer som 
pressekreterare att följa med 
Annie Lööf på besök och inter-
vjuer runt om i hela landet.



Ja till Hylteförslag 
om jobb och bostäder 

Malin Svan, Per Andersson och Anna Roos fick ja till sina motioner om att stimulera 
bostadsbyggande på landsbygden och att underlätta för långtidssjukskrivna att våga 
återgå i arbete.

Petra Eriksson har i en motion föreslagit 
att kunskapsnivån om Hallands danska 
historia lyfts i skolor och på regionens 
hemsida.

Centerförslag för 
att lyfta Hallands 
danska historia
– Lyft fram Hallands danska histo-
ria. Det föreslår Petra Eriksson från 
Falkenberg i en motion som nu tas 
vidare in i Region Halland.

Fram till mitten av 1600-talet, med 
några korta undantag, tillhörde Hal-
land Danmark. 

– Trots att landskapet varit danskt 
betydligt längre än det varit svenskt är 
vi hallänningar dåliga på att uppmärk-
samma vår danska historia, säger 
Petra Eriksson.

Kultur från Danmark
Under den danska tiden grundades 
Hallands städer och många av våra 
traditioner. Den halländska dialekten 
är påverkad av det danska språket och 
flera föremål, platser och byggnader 
påminner om de danska rötterna.

– Tyvärr läser många skolor idag näs-
tan uteslutande om Sveriges historia 
och eleverna i Halland får ofta knapp-
händig undervisning om sitt danska 
arv. Det vill jag ändra på, säger Petra 
Eriksson.

Höjd kunskapsnivå
Hon föreslår att kunskapsnivån höjs 
genom att Region Halland tar fram en 
hemsida med samlad information om 
Hallands danska historia innehållande 
exempelvis faktatexter, tips på litte-
ratur, museer, platser och byggnader 
med dansk anknytning.

Motionen som fick bifall på Centerpar-
tiet Hallands årsstämma är nu lämnad 
till Centerpartiets regiongrupp.

Hylteborna Per Andersson, Anna 
Roos och Malin Svan fick ja till sina 
förslag om att stimulera bostads-
byggande på landsbygden och att 
underlätta för långtidssjukskrivna 
att våga återgå i arbete, på Center-
partiet Hallands årsstämma.

– Vi behöver minska regelkrånglet för 
att fler ska få jobba och ha någonstans 
att bo, det är stort problem på lands-
bygden i dag, säger Anna Roos som är 
Centerpartiets oppositionsråd i Hylte.

I Hylte är det idag bostadsbrist och 
stort behov av nya bostäder. 

– Men ingen vågar ta den ekonomiska 
risken att bygga. Momslättnader för 
den fastighetsägare som vill investera 
skulle behövas, säger Per Andersson

Han har tillsammans med Malin Svan 
och Anna Roos skrivit motionen om 

att stimulera bostadsbyggande på 
landsbygden.

Enkelt system
– Det är viktigt att det bli ett enkelt 
system som inte kräver någon större 
administration och handläggning och 
som verkligen stimulerar fastighetsä-
gare att våga satsa både i landsbygd 
och glesbygd, påpekar Malin Svan.

Minskat regelkrångel
Anna Roos fick också gehör för sin 
motion om att underlätta för långtids-
sjukskrivna att våga återgå i arbete.

– De tjugofemprocentsintervaller 
som sjukförsäkringen utgår ifrån vid 
deltidssjukskrivning och arbetsträning 
upplevs av många som alltför fyrkan-
tiga. De vill jag ta bort, säger Anna 
Roos som vill ha ett mer individanpas-
sat system.



31 motioner går till 
partistämman i höst
Centerpartiets medlemmar i Halland lämnade in 32 motioner till årsstämman den 30 mars. En motion går vidare 
till regiongruppen och övriga motioner kommer behandlas på partistämman den 26-29 september i Karlstad.

Motionerna visar att det bland Centerpartiets medlemmar finns ett stort intresse för klimat- och miljöåtgärder, 
matproduktion, landsbygdsfrågor och bättre villkor för de som har det sämst i samhället. 

•  Vikten av att vårda kulturarv och kulturmiljöer på våra 
kyrkogårdar, främst hantering av gravvårdar och grav-
stenar, av Agneta Åkerberg, Lisbeth Riberth, Siv Nyman, 
Iren Karlsson och Stig Agnåker

• Alla restauranger ska skriva ut var köttet man äter kom-
mer ifrån, av Sofie Sandell

• Inför licensbutiker för alkoholförsäljning, av Anders Er-
iksson, Henrik Oretorp, Michaela Haga, Per Schöldberg, 
Ebba Krumlinde, Gustav Hemming och Christian Ottosson

• Ta fram alternativa möjligheter för utbetalning av stöd till 
lantbruksföretag, av Henrik Arnesson

• Jakt på vildsvin, av Stefan Bengtsson

• Viltskador på lantbruksgrödor, av Henrik Arnesson, Marie 
Björsell, Pär Olsson och Sofie Sandell

• Klimatkompensera för flygresor, av Karin Green

• Inför ”Green Friday” i kollektivtrafiken, av Karin Green

• Nationell cykelpolitik, av Henrik Oretorp, Stefan Berg-
ström, Anders Samuelsson och Gustav Hemming

• Laddpunkter för elbilar, av Anders Eriksson, Peter Feu-
erbach, Lisbeth Riberth, Gudrun Pettersson och Jonas 
Wahlbeck

• Tillåt alternativa vatteninsamlingslösningar, av Peter 
Feuerbach, Anders Eriksson, Lisbeth Riberth, Gudrun 
Pettersson och Jonas Wahlbeck

• Solceller, av Henrik Oretorp och Kjell Helgesson

• Stoppa avgiften för strandskyddsdispens, en ojämlik 
”straffskatt” för de som bor på landsbygden, av Agneta 
Åkerberg och Martin Hafstrand

• Stimulera bostadsbyggande på landsbygden, av Per An-
dersson, Anna Roos och Malin Svan

• Egnahems-områden, av Charlotte Wennerberg-Liljeblad

• Billiga bostäder, av Henrik Oretorp och Henrik Leander

• Säkra barns och föräldrars rätt vid surrogatarrangemang, 
av Sandra Wilhelmsson

• Skoluniform i grundskolan, av Henrik Arnesson, Marie 
Björsell och Pär Olsson

• Offentliga toaletter – ur tillgänglighetsperspektiv, av 
Charlotte Wennerberg-Liljeblad

• Underlätta för långtidssjukskrivna att våga återgå i arbe-
te, av Anna Roos

• Säkra kontantbetalningen, av Peter Feuerbach

• Jämlikt reseavdrag, av Malin Svan

• Kärnvapen, av Stefan Bengtsson och 
Marianne Andersson

• Omfattande miljöbrott, Ecocide, skall regleras i interna-
tionell lag, av Peter Lundin, Henrik Arnesson, Karin Green 
och Sofie Sandell

• Ge ordförande i Tingsrätten utslagsröst även i brottsmål, 
av Anders Eriksson

• Beredskap mot hedersrelaterat våld och förtryck, 
av Monica Hansson

• Stöd till brottsoffer, av Loulou Andersson

• Styrt kontinuerligt förbättringsarbete på region- 
och kommunnivå, av Bengt Tönsgård

• Kandidatkvalificering till riksdagen, av Morgan Andersson

• Allt av Centerpartiets kapital ska investeras med hållbar-
het som utgångspunkt, av Sofie Sandell, Karin Green, 
Henrik Arnesson och Peter Lundin

• Vitalisera demokratin vid riksstämman, av Maria Anders-
son, Camilla Heurén, Christian Persson, Anette Ivarsson 
och Ove Bengtsson

Här är alla motioner som går vidare till partistämman i Karlstad



Catherine Isaksson var nyligen i Lomé i 
Togo i Västafrika. Här delar hon ut diplom 
till deltagarna som genomgått CIS utbild-
ning PYPA- Program for Young Politicians 
in Africa. 

– Som generalsekreterare för Cen-
terpartiets Internationella Stiftelse, 
CIS, är jag oerhört ödmjuk inför att 
få vara den som leder CIS arbete 
och mycket stolt över att få repre-
sentera Centerpartiet i kampen för 
demokrati och alla människors lika 
värde runt om i världen!

Det säger Catherine Isaksson från 
Falkenberg, som leder Centerpartiets 
internationella arbete. Här svarar hon 
på några frågor om arbetet.

Varför är CIS arbete så viktigt?
Först och främst för att CIS är center-
rörelsens röst och redskap där ute i 
världen, Centerrörelsens egen stiftelse 
med uppdrag att ge stöd till demokra-
ti, mänskliga rättigheter och jämställd-
het i svaga demokratier, diktaturer och 
länder med begynnande demokrati.

Centerrörelsen har varit ett politiskt 
parti i en demokrati i över hundra år. 
Det är vår absoluta skyldighet både 
som land och som parti att dela med 
oss av dessa erfarenheter och kunska-

per till länder som försöker bygga upp 
en demokrati och till människor och 
organisationer i diktaturer som käm-
par för demokrati och sina mänskliga 
rättigheter.

Vart går CIS stöd?
CIS arbetar ju med stöd till liberala 
systerpartier runt om i världen. Ett av 
dessa systerpartier är Nasa Stranka i 
Bosnien-Hercegovina. Nasa Stranka 
bildades 2009 och bara något år sena-
re blev vi i CIS samarbetspartner till 
dem och har sedan gett dom stöd till 
utveckling som politiskt parti. Något 
som gått mycket bra och Nasa Stranka 
har sakta men säkert växt som parti 
från val till val.

För att visa sin uppskattning till CIS 
för det stöd vi gett dom så blev jag 
nyligen utsedd av deras partistyrelse 
som hedersmedlem i Nasa Stranka. 
Något som känns oerhört hedrande 
och jag är inbjuden att komma till 
deras partikongress i maj för att motta 
mitt hedersbevis under högtidliga 
former.

Catherine Isaksson, Generalsekreterare CIS:

– Jag är stolt över vårt arbete för demokrati

Auktionen på Center-
partiet Hallands års-
stämma gav 
13 465 kronor till 
Centerpartiets Inter-
nationella stiftelse

– Det är glädjande. Vi vet att varje 
krona gör nytta och bidrar till ökad 
demokrati runt om i världen, säger 
Centerpartiet Hallands ordförande 
Henrik Oretorp.

I samband med årsstämman genom-
fördes en auktion av tavlor som prytt 
väggarna på Centerpartiets expedition 
genom åren. Auktionisterna Ulf Pers-
son och Göran Karlsson gjorde ett bra 
arbete med de 25 auktionsföremålen. 
Den inbringade summan på 13 456 
kronor går till Centerpartiets Interna-
tionella stiftelse, CIS.

Fakta CIS
Centerpartiets Internationella Stiftelse arbetar för mänskliga rättigheter, 
demokrati och jämställdhet runt om i världen. Just nu går insamlade medel 
till ett projekt för att ge unga kvinnor möjlighet till inflytande och deltagande 
i politiska partier i Benin.

Projektet finansieras till 80 procent av EU-medel. Resterande 20 procent 
måste CIS samla in själv varje år. 

Auktionisterna Ulf Persson och Göran Karlsson såg till att budgivning hölls igång.



– Ungdomars livsbetingelser 
påverkas av hur vi fördelar vårt 
bistånd. Här ges alla möjlighet att 
utbilda sig och det är inget fel på 
ambitionerna, säger Ola Johans-
son som i en motion till Riksda-
gen föreslagit ett mer jämställt 
bistånd.

Här matar Hans Linde (V) ett barn 
i en av landsbygdens alla hälsokli-
niker som Ola Johansson besökte 
vid en resa till Bangladesh.

Under ett besök i Bangladesh vintern 2014 på inbjudan av 
FN-förbundet blev Ola Johansson varse hur havsnivåhöjningar 
kan komma att ödelägga matproduktionen i ett av världens mest 
tätbefolkade och fattigaste länder.

– Om kvinnor fick samma 
jordbruksstöd som män 
skulle 150 miljoner färre 
människor gå hungriga 
varje dag.

Det säger den halländske 
riksdagsledamoten Ola 
Johansson som i en motion 
till riksdagen föreslagit att 
att biståndet ska bli mer 
jämställt för entreprenörskap 
och miljö.

– Miljöförstöring och negativ 
klimatutveckling påverkar 
män och kvinnor olika. De 
allra fattigaste – ofta kvin-
nor och barn – riskerar till 
exempel att bli den största 
gruppen klimatflyktingar, 
säger Ola Johansson

Fattiga bor på landsbygden

– Bristen på samma lagliga 
rättigheter och tillgångar för 
kvinnor som för män påver-
kar också jordbruket, mat-
produktionen och klimatet 
negativt. Drygt 75 procent 
av världens fattiga bor på 
landsbygden. Av dessa är 80 
procent beroende av lant-
bruket för sin överlevnad. 
I Afrika är 80 procent av 
matproducenterna kvinnor – 
men de äger bara 2 procent 
av marken.

Sverige måste driva på
– Om kvinnor fick samma 
jordbruksstöd som män 
skulle 150 miljoner färre 
människor gå hungriga varje 
dag. Sverige måste driva på 

för större fokus på lands-
bygdsutveckling och ökat 
klimatbistånd.

Fyller flera funktioner
Sådana satsningar fyller ett 
flertal funktioner: fattig-
domsbekämpning, förbätt-
rad matproduktion, bättre 
tillgång till säkra livsmedel 
och därmed minskad hunger, 
minskad negativ klimatpå-
verkan och färre framtida 
klimatflyktingar. En större 
andel av det svenska bistån-
det ska prioritera lantbruk 
och småföretagande inom 
livsmedel, med fokus både 
på kvinnors ekonomiska 
självständighet inom jord-
bruket och en klimatanpas-
sad jordbruksproduktion.

Riksdagsledamot Ola Johansson:

Färre skulle gå hungriga med 
jämställt jordbruksstöd

Anette Ivarsson, 
Falkenberg:

– Det finns mycket oro i 
världen och då är ett sam-
manhållet EU med allas lika 
värde och en gemensam 
handelspolitik viktig. 

Alf Andersson, Halmstad

– EU är en viktig motvikt för 
att kunna stoppa de natio-
nalistiska strömningarna i 
Europa.

Vad betyder EU 
för dig?

Osama Mesto, 
Kungsbacka

– För mig är EU – Tillsam-
mans är vi starkare.



86 ton sopor mindre med 
menskopp från Halmstad

– Vi har sparat världen 86 
ton sopor i form av bindor 
och tamponger och vi har 
bara funnits i 3,5 år, säger 
Lisa Perby som är vd för 
MonthlyCup och som på 
Internationella kvinno-
dagen fick pris för sin 
innovativa menskopp.

– Vi vill uppmärksamma en 
företagarkvinna som gör 
skillnad för kvinnor i värl-
den och för miljön, säger 
Eva Pehrsson Karlsson som 
är ordförande för Center-
kvinnorna i Halland och 
delade ut priset.

Kvinnor är underrepresen-

Christina Rödl, Jenny Håkansson och Eva Pehrsson Karlsson från 
Centerkvinnorna uppmärksammar Lisa Perby och företagets 
personal med diplom och tårta i samband med Internationella 
kvinnodagen. 

Mari-Louise Wernersson 
som varit Kommunstyrelsens 
ordförande i Falkenberg i 13 
år och nyligen blivit utsedd 
till nationell vindkraftsam-
ordnare har nu blivit invald i 
styrelsen för Sveriges kom-
muner och regioner, SKL.

– Jag är glad och stolt över 
förtroendet. Vi står inför 
förändringar då befolkningen 
blir äldre och allt mer resur-
ser krävs för äldrevård och 
sjukvård. Jag är tacksam för 
den erfarenheten jag nu har 
med mig i detta arbete, säger 
Mari-Louise Wernersson.

Mari-Louise Wernersson 
har på kort tid fått flera nya 
uppdrag. Hon har utsetts till 
ny vindkraftsamordnare med 
ansvar för region Sydost, 
hon har också valts till vice 
ordförande i distriktsstyrelsen 
och blivit invald i styrelsen 
för Sveriges kommuner och 
regioner, SKL.

Agneta Åkerberg och Per 
Johansson är nya ledamöter 
från Falkenberg.

Charlotte Wennerberg-Liljeblad 
är ny ledamot från Kungsbacka.

Angeline Eriksson från Laholm 
är den yngsta nya ledamoten i 
distriktsstyrelsen.

Stor förnyelse i 
Centerpartiet Hallands 
distriktsstyrelse
En tredjedel av styrelsen 
för Centerpartiet Halland 
är nya efter årsstämman.

Nya i styrelsen är Mari- 
Louise Wernersson, 
Falkenberg, Per Johansson, 
Falkenberg, Angeline Eriks-
son, Laholm, Charlotte 
Wennerberg-Liljeblad, 
Kungsbacka och Agneta 
Åkerberg, Falkenberg.

Också i presidiet blir det 
förnyelse då Kjell Helgesson, 
Halmstad, som varit med 
i distriktsstyrelsen i ett år 
går in som vice ordförande 
tillsammans med Mari- 
Louise Wernersson. Kvar 
som distriktsordförande är 
Henrik Oretorp, Halmstad.

– Det känns hedrande. I min 
nya roll hoppas jag kun-
na bidra till Centerpartiets 
politikutveckling, säger Kjell 
Helgesson.

Se alla ledamöter i distrikts-
styrelsen på hemsidan:

Centerpartiet.se/halland

terade som företagare. Bara 
vart tredje svenskt företag 
drivs av en kvinna. 

– Vi vill skynda på den 
långsamma utvecklingen 
genom att lyfta fram kvin-
nor som driver företag. Lisa 
Perby är en förebild, säger 
Eva Pehrsson Karlsson.

Lisa Perby startade företa-
get hemma vid köksbordet 
i Halmstad. I dag finns 
produkten i ett tiotal länder 
och omsätter 7,6 miljoner 
kronor.

Genom att en Menskopp 
återanvänds i fem år så 
minskas också sopberget.

Fredrik Hansson har blivit 
vald till ersättare i SKL:s 
beredning för samhällsbygg-
nad. Han har drivit igenom en 
rad miljösatsningar som satt 
Kungsbacka på kartan och 
sitter också i styrgruppen för 
miljö- och samhällsbyggnad i 
Göteborgsregionen.

– När det gäller samhällspla-
nering arbetar jag vidare för 
att exempelvis laddplatser för 
elbil och elcykel ska finnas 
med som ett krav i planering-
en av nya bostäder och loka-
ler, säger Fredrik Hansson.

På nytt uppdrag På nytt uppdrag



Rösta på Centerpartiet i Europaparlamentsvalet 26 maj!

Växt och krukväxtauktion
Den 2 maj kl.18.30

På Randerslund i Ränneslöv.
OBS! PLATSEN!

Traditionsenlig Tipspromenad
Med korvgrillning och kaffeservering.

Kristi himmelfärds dag den 30 maj
Start mellan kl. 18.00-19.00

I Ålstorps bygdegård

För mer information: 
Ring Majvor 070-798 74 09

Alla hälsas varmt välkomna.
Ränneslövs Centerkvinnor

Familjedag på ridskolan
Centerpartiet i Hylte och CUF Halland 

hälsar välkommen till  Familjedag 
på Ridskolan i Rydöbruk

1/5 kl 10- ca 13
Alla som vill får möjlighet att ta sitt ridborgarmärke. 

Märket kostar 50 kr och stöttar Ungdoms- 
sektionen i Hylte Ryttarförening.

Kl 12 kommer Europaparlamentkandidat 
Ebba Krumlinde och tar sitt ridborgarmärke, 

berättar om sin kandidatur och sina hjärtefrågor. 
Ebba finns tillgänglig för samtal och frågor efteråt.

Hylte Ryttarförening visar runt på anläggningen som 
ägs av Hylte kommun och vi får möjlighet att lyssna 

till föreningens bekymmer och glädjeämnen.

Så klart finns det fika under dagen!

Alla hälsas välkomna till en trevlig dag!

Frågor besvaras av Anna Roos, 070-662 35 52

Debatter inför valet till 

Europaparlamentet
Torsdag 25 april kl. 08:30 - 09:45, 
12:30 - 13:45 samt 14:15 - 15:30 

Högskolan i Halmstad, Beartlingsalen

Fredag 26 april kl. 09:30 – 12:00 
Aranäsgymnasiet, Kungsbacka

Tisdag 7 maj kl. 18:00 – 19:30 
Hyltes bibliotek

Debatt mellan Hallands ungdomsförbund:

Vad ska vi med EU till?
Torsdag 9 maj kl. 10:00 – 11:00 

Elof Lindälvsgymnasium, Kungsbacka 

Torsdag 9 maj kl. 18:00 – 19:30 
Stadsbiblioteket i Halmstad 

Torsdag 16 maj kl. 13:00 – 15:00 
Munkagårdsgymnasiet, Tvååker 

Torsdag 23 maj kl. 17:30 – 19:00 
Aktivitetshuset, Laholm 

Falkenbergs kommunalråd i debatt: 

Vad innebär EU för Falkenberg?
Möt Falkenbergs kommunalråd och 

oppositionsråd i debatt om EU-frågor.
Tisdag 21 maj kl. 13:30 – 15:00 

Falkhallen, Falkenberg

Källa: Europa Direkt Halland



Möt 
Centerpartiet 

på Unnaryds torg 
och Torups marknad 

under våren och 
sommaren!

Medlemskväll med Kom-
munfullmäktigegruppen 
12/6 kl 18:30 i Önne, 
mellan Unnaryd och 

Odensjö. Vi får information 
om projektet med att

bygga en sluss.

Anmälan senast 5/6 till 
Anna Roos 070-662 35 52

För att få mer info om 
våra aktiviteter följ 
vår Facebooksida 

Centerpartiet i Hylte 
eller vår hemsida.

Gruppmöten 

Centerpartiet i Kungsbacka
22 april, 27 maj, 17 juni, 26 aug, 23 sept

Kl 18:00
Sen kommer Miljögruppen ha en aktivitet på Inter-

nationella miljödagen som är den 5e juni.
Tid och plats kommer ut på Facebook senare.

Centerpartiet i falkenberg
Vi önskar alla medlemmar välkomna på våra 

öppna möten. Håll utkik efter möten och evenemang 
på vår hemsida Centerpartiet Falkenberg eller vår 

facebooksida Centerpartiet Falkenberg och 
Centerpartiet Falkenbergs inland. 

Kungsbackabygdens Centerkvinnor
Möten och evenemang publiceras på vår Facebook sida.

Välkommen att följa oss på: 
https://sv-se.facebook.com/KungsbackabygdensCenterkvinnor/

Sidan är offentlig så även den som inte har Facebook 
eller inte är medlem än kan få reda på vad vi gör. 

Där finns även kontaktuppgifter till styrelsen.  

Centerpartiet 
i Laholms kommun 

GRUPPmöten
13 maj, 10 juni, 

12 augusti, 9 september.
Börjar 18:30 i Tingshuset 

om inget annat anges.

Alla välkomna!

Centerpartiet i Halmstad kommun: 

Öppet möte
inför Valet till Europaparlamentet

Rådhuset, Stora Torg

16 maj
Fika 17.30, Möte 18.00 - 20.00

Glöm inte att anteckna kommande möten:
22 aug, 17 sept, 15 okt, 20 nov

Tid och plats meddelas senare

Välkommen!



Möt
Centerpartiet 

på Pride 
8 juni – Halmstad

15 juni – Falkenberg
29 juni – Varberg

Utbildningar för dig som 
vill engagera dig

MAJ
Retorik och argumentation

Lördag 11 maj kl 9-16 
Var: Falkenberg

Syfte: Bli säkrare och mer förberedd inför 
argumentation och debatter.

Målgrupp: Engagerade Centermedlemmar

Ansvarig och ledare: Katarina Cronelid

SEPTEMBER
Kommunikation steg 1
Lördag 21 september kl 9-16

Var: Falkenberg

Syfte: Ge grundläggande förståelse för 
hur vi på bästa sätt kommunicerar med 

potentiella väljare och medlemmar.

Målgrupp: Centermedlemmar

Ansvarig och ledare: Anki Enevoldsen

OKTOBER
Ledarskap steg 1

Lördag 26 oktober kl 9-16
Var: Falkenberg

Syfte: Du får lära dig mer om Centerpartiet som 
organisation, liksom generellt om organisationers 
utveckling och organisationskulturer. Utbildningen 
innehåller också ledarskapsteorier samt grundläg-

gande kunskap om konflikter och konflikthantering.

Målgrupp: För dig som vill utvecklas som 
ledare i Centerpartiet och politiken.

Ansvarig och ledare: Anders Eriksson/någon 
från organisationsenheten.

Anmälan gör du via SV Halland:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-halland/

Sök sen på utbildningens namn
När du gått våra steg 1-utbildningar har du möjlighet 
att även söka våra steg 2-utbildningar på nationell 
nivå! Läs mer på Centerpartiets Intranät Connect.



Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling – vinn biobiljetter!

Ledtråd: Svaren hittar du i tidningen. 

Vi vill ha ditt svar före den 1 juni 2019.
Glöm inte skriva ditt namn och din adress. 
Vinnarna och de rätta svaren kommer i nästa 
nummer av Hallandsbygden. Lycka till!

Sänd in ditt svar, helst på vykort, till:
Hallandsbygden, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg

Vinnare i förra numret av Hallandsbygden är:
Anne Andersson, Slottet Österbuavägen, Bua
Gudrun Andersson, Hagalundsvägen, Halmstad
Anette Olsson, Tvärvägen, Mellbystrand
Grattis!
Rätt svar:
1. 2  Saad var 40 år när han fick rösta för första gången.
2. 1  Centerpartiet i Hallands årsstämma hölls 
  i Kungsbacka.
3. 1 28 februari skulle motionerna vara inlämnade 
  till partistämman.

3. Vilket är Stina Wernerssons nya jobb?
  1. Programledare i TV4    
  X. Ombudsman i Halland  
  2. Pressekreterare hos Annie Lööf

1.  Hur mycket extra får 
landets tjej- och kvinno-
jourer i vårbudgeten?

  1. 40 miljoner kronor 
  X. 10 miljoner kronor
  2. 4 miljoner kronor

2. Vad kan du göra på 
familjedagen i Rydöbruk 
den 1 maj?

  1. Fågelskåda  
  X. Ta ridborgarmärke  
  2. Delta i bilrally

VÄRVA EN NY MEDLEM
Skriv personnummer och mejladress 

och swisha 150 kronor till 123 421 85 33

VÅR sunda MAT  
BEHÖVS I EUROPA

Minskad antibiotikaanvändning  
för Europa framåt!

– Halland är en relativt stor producent av 
förnyelsebar energi. Därför är det viktigt för 
Halland att klimat- och energidirektiven på 
EU-nivå snabbas på och implementeras så 
snart som möjligt. 

De största och viktigaste frågorna bestäms på 
EU-nivå. Jag skulle vilja påstå att det är vikti-
gare att rösta i EU-valet än i de övriga valen.

Rösta den 26 maj - för Halland
Algot Thorin, Harplinge, Kandidat till Europaparlamentsvalet


