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Cnackisar

Du har nu i din hand en tidning 
som ges ut av Hallandsbygdens 

Tidningsförening.

Ansvarig utgivare: Henrik Oretorp 
Redaktion: Anki Enevoldsen 

Redigering/Tryck: V-TAB Falkenberg AB 
Tryckt på miljövänligt svanenmärkt papper.

LEDARE

Centerkvinnorna i Halland har verkli-
gen lyckats sätta jämställdhetsfrågan i 
fokus genom att utse Christofer Bergen-
block till årets Centerkvinna i Halland. 
Riktigt smart av Jenny Håkansson och 
övriga i styrelsen. Och som Christo-
fer själv uttryckt det visar det på hur 
jämställda Centerkvinnorna är som kan 
utse en man. Han förtjänar det verkli-
gen genom sitt engagemang, inte minst 
för vad han åstadkommit i Varbergs 
kommun. Centerkvinnorna i Halland har 
nått ut i stort sett i all media i Sverige. 
Imponerande. Märkligt nog verkar det 
provocera en hel del människor också. 
Oftast män.

Centerpartiet har också bestämt sig 
för att ta fram ett program i Halland 
om jämställdhet och det blir självklart 
Centerkvinnorna som leder det arbe-
tet. Det gör vi som ett led i att Halland 
ska bli Sveriges grönaste tillväxtregion. 
För tillväxt och jämställdhet går hand i 
hand. Det ena förutsätter det andra. 

Vi vet idag att fler kvinnor inom före-
tagens styrelser och ledningar är bra för 
samhällsekonomin eftersom jämställda 
företag har visat sig vara mer lönsam-
ma. För att få mer jämställda före-
tagsstyrelser behövs det fler kvinnliga 
företagare. Centerpartiet arbetar därför 
med att förbättra förutsättningarna i 
de sektorer där många kvinnor väljer 
att starta företag, så som i välfärds-
sektorn och inom hushållsnära tjänster. 
Jämställdhet kommer dock inte av sig 
själv utan kräver ett gemensamt arbete. 
Från både män och kvinnor. Vi vill skapa 
ett samhälle som stärker friheten och 
tryggheten för kvinnor och som får män 
att ta ett större ansvar för jämställd-
hetsfrågorna. 

På den nyss avslutade stämman be-
handlades två motioner, som utgick från 
kvinnornas perspektiv och som antagli-
gen redan hade varit verklighet om inte 
samhället hade byggts upp utifrån en 

manlig norm. Stämman biföll förslaget 
att det vid renovering och nybyggnation 
ska byggas fler offentliga toaletter som 
har handfat. En av anledningen är att 
kvinnor vid menstruation ofta behöver 
tillgång till rinnande vatten vid sitt to-
alettbesök. Vidare ställde sig stämman 
bakom förslaget att tillgängliggöra gratis 
mensskydd för menstruerande elever i 
grundskola, gymnasieskola och högsko-
la/universitet samt att sänka momsen 
på mensskydd från 25 procent till 6 
procent. Jag är övertygad om att mo-
tionärens förslag hade varit verklighet 
om det varit mannen som haft behov av 
mensskydd. 

Jämställdheten har blivit bättre genom 
åren, men det finns mycket kvar att 
göra. Inte minst i Halland. Centerpartiet 
i Halland ska bli lika bra som Center-
kvinnorna i Halland att utveckla samhäl-
let med jämställdhet i fokus.

Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg
Telefon: 070-62 106 73

E-post: halland@centerpartiet.se
Hemsida: www.centerpartiet.se/halland

facebook.com/CenterpartietHalland/

Jämställdhetspris 
för protest mot 
nakenkalender
Centerpartiet och Centerkvinnorna 
i Halland delade på internationel-
la kvinnodagen 8 mars ut pris till 
Helen Gustafsson (tidigare Johans-
son) i Särdal som blev rikskänd när 
hon fördömde att ett maskinföretag 
skickade ut en nakenkalender till 
sina kunder.

– Hon får priset för att hon tydligt 
sa ifrån när hon i slutet av förra 
året möttes av ojämställda och 
ojämlika värderingar i form av en 
nakenkalender, säger Centerkvin-
nornas ordförande Jenny Håkans-
son som delade ut priset tillsam-
mans med Mari-Louise Wernersson 
från Centerpartiet.

Ny YouTube-kanal
Helén Andersson i Grimmared, 
Varberg, har startat en egen YouTu-
be-kanal ”Ny attityd – att höra till”. 

– Det finns så många fördomar i 
samhället. Jag vill att folk ska våga 
prata om djupare saker som psy-
kisk ohälsa och ensamhet, säger 
Helén Andersson som driver Singel 
i Sverige och också är Centerpoli-
tiker.

Med jämställdhet i fokus 

Henrik Oretorp
Ordförande för Centerpartiet i Halland
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Fem förslag för 
grön omstart
– Centerpartiet lägger fem konkreta för-
slag för en grön omstart där hela Sverige 
är med och bidrar, där företagens inno-
vationskraft tar oss framåt. Som gör vårt 
klimatarbete i Halland enklare och mer 
effektivt, samtidigt som det också stärker 
Sveriges gröna röst i världen. Det skriver 
Centerpartiets partiledare Annie Lööf och 
Centerpartiet Hallands ordförande Henrik 
Oretorp i en debattartikel.

Centerpartiets fem förslag:
• Minusutsläpp

• Koldioxidlagring

• Bonussystem på EU-nivå

• Bygg ut elnätens kapacitet

• Riktad vätgassatsning

– Det råder brist på arbetskraft i 
Halland. För att vårt välstånd och 
vår framtid skall kunna utveck-
las på ett tillväxtskapande sätt, 
krävs att fler kompetenser och fler 
människor blir Hallänningar. Det 
säger Henrik Oretorp, ordförande 
Centerpartiet Halland och Elisa- 
beth Svensson Agerbjer, inte- 
grationspolitisk talesperson för 
Centerpartiet Halland.

– Människor som bor i och bidrar till det 
halländska samhället är en nödvändig-
het för vår fortsatta tillväxt. Därför är 
det med frustration vi sett hur personer 
som arbetat i Halland utvisats på grund 
av obetydliga fel i arbetsvillkoren, så 
kallade kompetensutvisningar, säger 
Elisabeth Svensson Agerbjer.

Halland behöver fler 
som kan jobba

Kompetensutvisning innebär i huvudsak 
att personer som arbetat i Sverige i två 
år och ansökt om förlängning av sitt 
arbetstillstånd, fått avslag på sin ansökan 
på grund av små brister i arbetsvillkoren. 

– För Centerpartiet är det självklart att 
de personer som vill vara med och bidra 
till vårt svenska samhälle också skall 
kunna göra det. Därför har vi under fle-
ra år drivit frågan om förbättrade regler 
för arbetskraftsinvandring, säger Henrik 
Oretorp.

Genom januariavtalet har Centerpartiet 
tillsammans med Regeringen tillsatt 
en utredning om förbättrade regler för 
arbetskraftsinvandring. Utredningen 
har nu presenterats och föreslår bland 
annat en lagändring på hur just proble-
matiken med kompetensutvisningar ska 
lösas, något som varmt välkomnas från 
de båda hallänningarna.

– Centerpartiet vill göra Halland till 
Sveriges grönaste tillväxtregion. Då 
måste vi ta till vara på alla goda krafter 
som vill vara med och bygga vår region 
starkare. Vi ser därför fram emot att 
välkomna alla som vill komma hit och 
jobba när detta omtumlande år med 
covid-19 är över, säger Henrik Oretorp.

Allt fler unga vill 
äta svenskt
Andelen unga som tycker att det är 
viktigt att värna om jordbruket har ökat 
från 40 till 69 procent, visar en under-
sökning från Ungdomsbarometern. Runt 
60 procent har en positiv syn på maten 
som produceras i Sverige och vill också 
att Sverige ska vara självförsörjande på 
livsmedel.

Följ 
CenterpartietHalland 
på Instagram!

– Regeringen sviker det kustnära 
fisket och riskerar att slå undan 
benen för det fåtal fiskebåtar som 
finns kvar i Halland, säger Chris-
tofer Bergenblock (C) och Helene 
Andersson (C) i en gemensam 
kommentar kring förslaget om 
åtgärder för att ytterligare reglera 
fisket i Kattegatt.
Fiskenäringen är redan idag en mycket 
hårt reglerad näring, vilket har bidragit 
till att antalet halländska fiskare halv-
erats under de senaste tio åren. Därför 
har branschen med rätta efterfrågat 
större flexibilitet i syfte att både skydda 
fiskebeståndet och den kustnära fis-
kerinäringen. Tyvärr visar regeringens 

förslag att man inte tar hänsyn till det 
sistnämnda.

Större flexibilitet behövs
– Med lite större flexibilitet går det 
att genomföra åtgärder för att skydda 
fiskebeståndet samtidigt som man ger 
den kustnära fiskerinäringen möjlighet 

att fortleva, säger Helene Andersson.

En viktig näring
Det småskaliga kustnära fisket har en 
lång tradition i Halland och är alltjämt 
en viktig näring. Genom den halländska 
fiskerinäringen ges möjlighet till skolor, 
restauranger och hushåll att servera 
både fisk och skaldjur som är lokalt 
fångad. Samtidigt så bidrar fiskerinä-
ringen till arbetstillfällen i kringverk-
samheter runt våra hamnar och till 
ökad turism i fiskelägena.

– Träslövsläge är en av få kvarvaran-
de fiskehamnar på Västkusten och det 
finns all anledning att värna den genom 
att ge det kustnära fisket möjligheter 
att utvecklas istället för att avvecklas, 
avslutar Christofer Bergenblock.

Rädda det kustnära fisket

Elisabeth Svensson Agerbjer

Henrik Oretorp
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– Vi måste se till att samhällsutvecklingen är 
långsiktigt hållbar. Det innefattar att människor 
inte ska begränsas i sina livsval på grund av kön, 
att vi hushållar med resurserna så kommande 
generationer kan leva ett bra liv och att vi ser till 
att människor har lika möjligheter att leva oavsett 
om man bor på landsbygden eller i stan, säger 
Christofer Bergenblock. Foto: Victor Bergenblock

4

”Centerpartiet är 
motorn och drivkraften 
för att det blir utveckling 
i hela kommunen”
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Christofer Bergenblock, Centerpartiets kommunalråd i Varberg:

– Alla människor ska ha lika 
möjligheter att leva och utvecklas

En längre artikel med Christofer Bergenblock finns att läsa på hemsidan: Centerpartiet.se/halland

Hållbar utveckling, jämställdhets-
frågor och utveckling i hela kom-
munen är frågor som engagerar 
Christofer Bergenblock, Centerpar-
tiets kommunalråd i Varberg.

- Alla de här sakerna hänger ihop. 
Det handlar om att alla människor 
ska ha lika möjligheter att leva och 
utvecklas, oavsett var man bor eller 
vem man är. I dag begränsas våra 
livsval till exempel av kön, säger 
Christofer Bergenblock.
Den senaste tiden har Christofer Ber-
genblock synts i tidningar och radio 
över hela landet. Anledningen är att 
han av Centerkvinnorna har utsetts till 
Årets Centerkvinna i Halland.

– Det är en utnämning jag bär med 
stolthet, men jag märker att det finns 
de som blir provocerande av att en 
man får den här utmärkelsen, säger 
Christofer.

Faktum är att både män och kvinnor 
måste arbeta aktivt för jämställdhet 
om det ska bli skillnad, och det gör 
Christofer både i Varbergs kommun 
och i partistyrelsen. När han tidigare 
var ordförande i kultur- och fritids-
nämnden såg han till att man med 
faktaunderlag började fördela bidrag 
och investeringar mer lika mellan 
flickors och pojkars verksamhet.

Olika syn på människor
– Sen har vi HBTQI-frågorna, där vi i 
Centerpartiet ofta får ta debatten med 
SD i kommunen. Det handlar om att 
stå upp för alla människors lika värde 
och rätt att få vara sig själva. SD ser 
inte alls människor på det sättet utan 
utgår bara ifrån sin egen inskränkta 
norm, säger Christofer.

Frågorna är en viktig del i Agenda 
2030-arbetet för en hållbar kommun, 
och där ingår också miljö- och klimat-
frågorna.

– Det var utifrån miljöfrågorna som 
jag en gång gick med i CUF, Center-
partiets Ungdomsförbund, och i min 

roll som kommunalråd har jag en bra 
plattform att driva på det arbetet.

Trähus som binder koldioxid
På initiativ av Christofer har kommu-
nen beslutat om att upprätta ett Kom-
munalt hållbarhetsbokslut som innebär 
en mer systematisk uppföljning av 
kommunens Agenda 2030-arbete. 

– Vi följer upp hur långt vi kommit 
och vad vi behöver göra för att komma 
vidare framåt. Bland annat behöver 
vi öka träbyggandet i kommunen. 
Träbyggnader binder koldioxid och 
fungerar som koldioxidfällor. Därför 
är det en viktig klimatåtgärd, säger 
Christofer som också är kommunens 
representant i Trästad Sverige.

Hela kommunen ska utvecklas
Den tredje biten som han ser till att 
bevaka och jobba med är att hela 
kommunen utvecklas. 

– Det är viktigt att kommunen håller 
ihop geografiskt. Att serviceorterna, 
kyrkbyarna och staden håller ihop. Det 
ska fungera gemensamt. Allt som görs 
är till för hela kommunens utveckling 
och det läggs faktiskt allt mer fokus 
på landsbygden. Centerpartiet är helt 
enkelt motorn och drivkraften för att 
det blir utveckling i hela kommunen.

Bostadsbyggande
– När vi knackade dörr i förra val- 
rörelsen var byggnation av bostäder 
den fråga som vi upplevde att flest 
människor lyfte. Där driver vi nu på 
med Christian Persson som ordföran-
de i byggnadsnämnden och Stefan 
Stenberg som ordförande i bostads-
bolaget. Deras arbete innebär att allt 
fler bygglov beviljas på landsbygden 
och att bostadsbolaget nu planerar 
för byggnation i Tvååker, Veddige och 
Bua. 

På Centerpartiets initiativ arbetar 
kommunen med dubbel markanvis-
ning, vilket i praktiken innebär att om 
kommunen markanvisar en attraktiv 
tomt i stan så kopplar man ihop det 

med att man också ska bygga på 
landsbygden. 

– Det är ett sätt för att driva på att 
det blir byggnation i våra mindre orter 
när det inte sker av sig själv. Hittills 
har vi ett exempel i Kungsäter, men vi 
tittar nu efter fler platser att använda 
metoden, säger Christofer.

Modern kollektivtrafik
Centerpartiet driver också på för en 
modern kollektivtrafik och tycker att 
Hallandstrafiken behöver börja tänka i 
nya banor.

– Jag vill gärna se en modern flexlinje 
på landsbygden som ersätter dagens 
anropsstyrda trafik och kan åka mellan 
hållplatser på olika linjer. Det behövs 
också lösningar som gör att man kan 
åka över länsgränserna, exempelvis 
mellan Kungsäter och Horred. Även på 
landsbygden kan det behövas snabb-
linjer med tätare trafik, till exempel 
mellan Tvååker och Varberg.

Människor ska ha lika möjligheter att 
leva och utvecklas, oavsett om man 
bor på en mindre ort på landsbygden 
eller inne i Varbergs stad. Däremot 
kan man inte ha samma närhet till 
allting, utan olika boendemiljöer har 
förstås olika fördelar.

Text: Anki Enevoldsen

Christofer Bergenblock
Politiska uppdrag: Kommunalråd 
i Varberg och ledamot av partisty-
relsen
Bakgrund: Gymnasielärare i 
svenska, religion och psykologi
Bor: Villa i Träslövsläge
Familj: Min fru Ann-Sofie, våra tre 
barn och hunden Nemo
Intressen: Löpning, läsning och resor
Senast lästa bok: Ett liv på vår 
planet av David Attenborough
Bästa serie: Atypical på Netflix
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Kampanj
#landetlever

Tillsammans skapar vi 
en grön framtid i Halland

Pandemin har gett landsbygden ett uppsving, då många stannat upp och 
tänkt till. Allt fler inser nu värdet av landsbygdens gröna företag där 

klimatsmart mat, byggnadsmaterial och förnybar energi produceras.

Ska vi klara framtida kriser behövs både stad och land. Här i Halland 
vill Centerpartiet skapa världens modernaste landsbygd och värl-
dens grönaste städer. 

Tillsammans bidrar vi till att landet lever och att Halland blir 
Sveriges grönaste tillväxtregion. Möt människorna som visar att det 
är möjligt att leva och förverkliga sina drömmar, oavsett var i Halland 

man bor. I poddradion Cnackis träffar vi kreativa personer som gör 
smarta saker på landsbygden. Inspireras du också. Lyssna på Cnackis! 

#landetlever

Lyssna på Cnackis
- en podd nära dig

Vi har bland annat träffat:
• Maria Lundgren som reagerat på 

allt regelkrångel hon upplever som 
delägare av Arvidssons i Fjärås

• Elisabeth Johansson som driver 
Gastroprenören i Långås

• Johan Ivarsson och Ulrika Ahlqvist 
som bygger en ny by i Gällinge

• Malin Ekwall på prisbelönta Tiraholms 
Fisk, Hylte

• Eva-Lena Johnsson som driver 
Johnssons Gård i Varberg

• På gång är också Malmnäs Möbler & 
Interiör i Laholm och Gyllene Tiders 
Micke ”Syd” Andersson som arbetar för 
ett seniorboende i Haverdal

Hur bygger man en by? 

Går det att vara forskare och 
bo på landsbygden? 

Hur får man lanthandeln eller 
möbelaffären att blomstra?
Det och mycket annat får ni veta om ni 
lyssnar på poddradion Cnackis.

Cnackis finns där poddar finns, 
till exempel på Spotify
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Inför klimatsmart 
märkning av maten
Det ska vara lätt att välja mat som 
är klimatsmart. Vi föreslår därför en ny 
klimatsmart märkning av maten som tar 
hänsyn till påverkan på klimatet i för-
hållande till energi- och näringsinnehåll 
utifrån ett livscykelperspektiv.

Satsa på Gröna tak
I dag är städerna fulla av platta tak som 
skulle kunna användas till så kallade 
”Ekotak”. Dessa gröna tak kan rymma 
både grönområden, miniparker och od-
lingslotter för hushållen. Vi vill utveck-
la ”Ekotak” till en framtidsmodell för 
odling, kolbindning, dagvattenhantering 
och energiproduktion i våra städer.

Värna det halländska fisket
Det kustnära fisket behöver möjligheter 
att utvecklas. Inte avvecklas. Fisket 
bidrar till lokal mat, matturism och jobb 
i Halland. Centerpartiet föreslår bland 
annat enklare regler och att ägarskifte 
för yrkesfiskare möjliggörs genom ett 
lärlingssystem.

Planera för både bostäder 
och matproduktion
Det är enkelt att bygga på jordbruk-
smark. Samtidigt behövs marken för att 
producera mat. Centerpartiet vill införa 
en ny modell, en fördjupad översikts-
plan för livsmedel och biologisk mång-
fald. I de fall man behöver bygga på 
jordbruksmark ska det utgå kompensa-
tion för förlorat produktionsvärde och 
biologiska mångfaldsvärden.

Gör det enklare att bygga nytt 
och innovativt
Många i Halland har svårt att hitta bo-
stad samtidigt som det är dyrt att bygga 
i Sverige. Enklare regler, nya energilös-
ningar och möjlighet att få ner produk-
tionskostnader borde provas i större 
utsträckning. Delningsekonomi, som 
att exempelvis samnyttja tvättstuga, 
gästboende samt hobby- och festlokaler 
är annat innovativt tänkande som ligger 
i tiden. Centerpartiet vill att Halland blir 
en testbädd för innovativt byggande 
med syfte att skapa fler klimatsmarta 
bostäder till en lägre kostnad.

Läs mer om vår politik på 
www.centerpartiet.se/halland

Gör det enklare för 
människor att leva 
sin dröm i Halland

Här samtalar Centerpartiets oppositionsråd Anna Roos med cirkusdirektör Niklas Bengts-
son samt kamelerna Rocky och Pavarotti om cirkuslivet och vad det betyder för landsbyg-
den. Se gärna filmen som finns på Centerpartiet Hallands YouTube-kanal och Facebooksida

När pandemin satte stopp för 
cirkusverksamheten ställde Cirkus 
Olympia om och gav under somma-
ren möjlighet för barnfamiljer att 
få uppleva hur det är att leva cir-
kusliv i Drängsered i Hylte kom-
mun. För sitt nytänkande har Cirkus 
Olympia fått Centerpartiets landet-
lever-pris. 
– Vi är jätteglada över att bli uppmärk-
sammade och få priset, säger Niklas 
Bengtsson på Cirkus Olympia.

Familjen Bengtssons kameler, lamor, 

Landetlever-pris till Cirkus Olympia

Hjälp till att kampanja!
Den 12 april till 2 maj genomför Centerpartiets kretsar 
tillsammans med distriktet kampanjen #landetlever. 

Du som är medlem kan bidra genom att:

• Buda flygblad i brevlådorna. Meddela din kretsordförande att du vill hjälpa till 

• Dela, kommentera och gilla Centerpartiets inlägg och filmer på sociala medier

• Tipsa din kretsordförande om personer som gör smarta saker på landsbygden 
och som du tycker bör premieras med ett landetlever-pris

 Har du frågor om kampanjen, hör av dig till: 
 halland@centerpartiet.se

getter, en alpacka, hästar och hundar 
lockar många besökande till byn. Priset 
får de för att de bidrar till öppet land-
skap genom sina betande djur, exotiska 
inslag och många skratt bland små och 
stora. 

– Ni inspirerar och bidrar till att landet 
lever – både på gården i Drängsered 
och på era turnéer till mindre orter i 
södra Sverige. Centerpartiet i Hylte är 
stolta över att ni finns i vår kommun och 
tacksamma att ni hjälper till att sprida 
glädje, säger Anna Roos som är Center-
partiets oppositionsråd i Hylte.

5 skarpa förslag 
från Centerpartiet

HALLAND
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Helene Andersson, Centerpartiets regionråd om läget i regionen:

– Ur krisen kommer 
också nya möjligheter

Appen Psykiatrin i fickan är ett exem-
pel som gör att fler får hjälp. De som 
vill kan nu också boka digitalt möte 
med läkare och andra professioner, 
vilket spar tid för både patienten och 
personalen. Utveckling av en digital 
akut är på gång, liksom sms-livrädd-
ning. Appen A day in Halland har 
även bidragit till att fler kommer ut i 
naturen.  

Tack till personalen
– Vi har dessutom hittat jättebra sam-
verkansformer med kommunerna där 
vi löst de utmaningar som varit under 
pandemin. Trots att vi är två olika 
organisationer har man lyckats skapa 
ett gott förtroende, bra arbetssätt och 
hittat nya sätt att jobba som blir bätt-
re för enskilda personer, personalen 

och samhället i stort, berättar Helene 
Andersson.

Hon vill rikta ett stort tack till persona-
len i sjukvården som trots hög arbets-
belastning lyckats hitta lösningar för 
att genomföra operationer så att regi-
onen inte har någon synlig vårdskuld. 
Däremot kan det finnas en osynlig 
vårdskuld, genom att människor på 
grund av pandemin inte har sökt vård 
och som synliggörs efter pandemin.

Stort behov av rehab
– En utmaning framöver är tillgången 
på vaccin samtidigt som smittan fort-
farande är stor. Det kommer också att 
finnas behov av rehabilitering för de 
som drabbats av Covid 19 och lång-
tidscovid. Den psykiska ohälsan ökar 
också som en följd av att samhället 
har stängts ner. Värst drabbade är de 
som redan hade det tufft innan, säger 
Helene Andersson.

– Pandemin har orsakat en allvarlig 
kris. När den är över måste vi utvär-
dera våra insatser statligt, regionalt 
och kommunalt för att se hur vi 
hanterar kriser framöver. Vi behöver 
titta på vad vi gjort bra och vad vi 
kan göra bättre när nästa kris kom-
mer, säger Centerpartiets regionråd 
Helene Andersson. 
Ibland krävs det en kris för att man 
ska hitta nya lösningar.

– Vi har till exempel förflyttat den digi-
tala tillgängligheten som vi aldrig hade 
gjort om vi inte hade haft pandemin, 
säger Helene Andersson.

I sin roll som ordförande i Samord-
ningsförbundet i Halland ser hon att 
långtidsarbetslösa och ungdomar har 
extra stort behov av stödinsatser.

– Arbetslösheten har ökat, särskilt 
bland ungdomar som har liten arbets-
livserfarenhet.

Kollektivtrafiken – en utmaning
Kollektivtrafiken är ett annat områ-
de som drabbats hårt ekonomiskt 
under pandemin. Att många har 

upptäckt möjligheten att jobba mer 
hemifrån kommer troligen innebära 
att människor inte kommer resa lika 
mycket som tidigare när pandemin är 
över. 

– Att titta på hur vi kommer åka kol-
lektivt och resa och samtidigt kunna 
utveckla kollektivtrafiken blir en stor 
utmaning. Centerpartiets represen-
tant i Hallandstrafikens styrelse Lovisa 
Ljungberg är en viktig röst för buss- 
och tågtrafik i hela Halland, säger 
Helene Andersson.

Centerpartiet gör skillnad
Centerpartiet har i regionen bidragit 
till att grön rehab nu kommer fortsätta 
att utvecklas. Andra för Centerpartiet 
viktiga frågor som införs är ambule-
rande läkare som stöttar upp i hem-
sjukvården och en väg in för barn med 
psykisk ohälsa. 

– På riksnivå var Centerpartiet det 
parti som drev på att Sverige fick en 
pandemilag, som gjorde det möj-
ligt att ta beslut om nedstängningar. 
Därmed har vi bidragit till att Sverige 
kan bekämpa smittspridningen på mer 
ett konsekvent sätt än innan, avslutar 
Helene Andersson.

Text: Anki Enevoldsen

Helene Andersson, 
Centerpartiets regionråd
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Inom ramen för att göra Halland till 
Sveriges grönaste tillväxtregion har 
nu ett nytt program tagits fram för 
en långsiktigt hållbar bostadspro-
duktion. I programmet konstateras 
att bostadsbrist råder på flera håll, 
och behovet av bostäder är stort 
både i tätort och på landsbygden, 
såväl längs kustbandet som i inlan-
det. 

Om husen byggs med genomgående 
hållbara material kommer koldioxidav-
trycket att minska från bostadspro-
duktionen. I programmet föreslås nya 
lösningar för såväl energi som vatten- 
och avlopp.

Centerpartiets förslag i sammandrag:

Bostadsproduktionen ska vara 
långsiktigt hållbar i hela Halland
• Placera bostäder så att det blir en-

kelt att använda kollektivtrafik och 
cykel för att nå skola, service och 
arbetsplatser. 

• Se till att ny kommunal och regional 
service alltid ingår i planering av 
nya bostadsområden. 

• Blanda olika bostadstyper och 
upplåtelseformer både i staden och 
på landsbygden för att underlätta 
kvarboende och mångfald. 

• Inför ett särskilt regionalt investe-
ringsstöd för solceller på privatbo-
städer.

Gör det enklare att bygga 
nytt och innovativt
• Gör Halland till en testbädd för ett 

innovativt och hållbart byggande för 
Sverige. 

• Enskilda aktörer ska i större 
utsträckning kunna initiera och 
genomföra planprocessen. 

• Ge Region Halland en tydligare roll 
i den övergripande planeringen för 
regionen.

Grönare städer
• Gör gröna tak till en framtidsmodell 

för kolbildning, dagvattenhantering 
och energiproduktion. 

• Regionfastigheter ska gå i täten och 
pröva att genomföra ekotak som en 
modell på sina fastigheter. 

• Sammanhållna gröna stråk genom 
staden ska prioriteras i samband 
med planläggning. 

• Gör flödesanalyser av fordonstrafik 
som i första hand utgår från mins-
kade utsläpp i bostads- och rekrea-
tionsmiljö.

Fler bostäder på landsbygd 
och i tätort
• Tillämpa så kallad dubbel markan-

visning vid tilldelning av nya bygg-
rätter inom nya planområden. 

• Både staden och mindre tätorter 
ska ha ständig tillgång till plan- 
lagd mark. 

• Prioritera de gröna näringarna så 
att de inte negativt påverkas av 
myndighetskrav till följd av ny bo-
stadsproduktion. 

• Enstaka bebyggelse på landsbygden 
ska alltid bedömas i positiv anda av 
tillståndsgivande kommunala myn-
digheter.

• Påverka staten i sådan riktning att det 
generella strandskyddet avskaffas.

Att bygga på jordbruksmark
• Jordbruksmark med högt bruk-

ningsvärde ska endast få bebyggas 
för att tillgodose betydelsefulla 
samhällsintressen. 

• När jordbruksmark tas i anspråk 
för samlad bebyggelse, ska en hög 
exploateringsgrad tillämpas. 

• Förlorat produktionsvärde och 
biologiska mångfaldsvärden ska 
kompenseras på annat sätt om 
jordbruksmark tas i anspråk. 

• Tillämpa en ny modell för fördjupa-
de översiktsplaner. Vi föreslår därför 
en fördjupad översiktsplan, FÖP, för 
livsmedel och mångfald.

Arbetsgruppen som tagit fram 
förslaget till politiskt program för 
bostadsbyggande har bestått av 
Ingela Eriksson, Rolfstorp, Charlotte 
Wennerberg-Liljeblad, Kungsbacka, 
Christer Henriksson, Harplinge och 
Fredrik Hansson, Kungsbacka.

Nytt program för fler håll- 
bara bostäder i Halland
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Vad vill du göra när 
pandemin är över

Gudrun Pettersson, 
Våxtorp
– Jag vill bjuda hem vänner 
för att laga mat tillsammans 
och umgås. Tänk att kunna 
hälsa på mamma utan någon 
särskild anledning. Orientera, 
gå på teater, bio, konserter, ja 
listan är lång.

Gunnel o Hans 
Andersson, Getinge
– Vi hoppas på att det bara är 
en kort tid innan vi kan umgås 
med våra barn och barnbarn 
som vi gjorde före  pandemin. 
Vi längtar också efter att ha 
chans att träffa våra vänner 
igen på ett avspänt sätt. 
Kanske det också kan bli en 
resa till värmen senare.

Victor Rundqvist, 
Halmstad
– Jag ser fram emot att 
kunna träffa alla fantastiska 
människor i centerrörelsen, 
kampanja i valet och kunna 
hänga med min farmor och 
styvfarfar igen. Och att kunna 
arrangera pubkvällar med 
Centerstudenter förstås.

Digital politiker- 
skola i Laholm
I Laholm genomför Centerpartiet just 
nu digital politikerskola. Här är det 
Erling Cronqvist som berättar hur man 
jobbar i kommunen.

Centerpartiet i Halmstad kommun har 
genomfört en rad lokala digitala träffar 
för att ta fram sitt remissvar på över-
siktsplanen ”Halmstad 2050”.
– Mig veterligen har nog inget annat parti 
haft så många separata och enskilda möten 
med lokalavdelningar som vi i Centerpar-
tiet har haft, säger Anna Ginstmark som är 
ordförande för Centerpartiets kommunkrets 
i Halmstad.

Det tillsattes tidigt en arbetsgrupp som 
ansvarat för Centerpartiets arbete med 
översiktsplanen. Den har bestått av Morgan 
Karlsson, Gunnel Bengtsson, Pierre Hå-
kansson, Marie-Helene Bergstrand, Staf-
fan Svensson, Jenny Axelsson och Yngve 
Kihlberg.

– Vår tydliga målsättning för det framtida 
Halmstad har varit en hållbar kommun där 
stad, orter och landsbygd kompletterar 
varandra och där hela kommunen växer, 
säger Centerpartiets kommunråd i Halmstad 
Jenny Axelsson.

Då Centerpartiet var tidigt ute med sitt 
arbete så fick man redan när samråds-
förslaget hanterades i kommunstyrelsen 
igenom ett stort antal ändringsförslag för de 
strategiska planeringsinriktningarna. Av 29 
förslag gick 16 igenom.

– Det har varit självklart för oss att värna 
åkermarken, låta orterna utvecklas och ge 

kommunen möjlighet till en hållbarhet värd 
namnet, säger Centerpartiets gruppledare 
Yngve Kihlberg.

– För att kunna lägga fram väl förankrade loka-
la förslag som får hela kommunen att leva så 
har vi lyssnat av medlemmarna, och nött och 
blött orternas utveckling och diskuterat nog-
grant hur marken ska användas, säger Anna 
Ginstmark.

Översiktsplanen som sträcker sig fram till år 
2050 tar höjd för att Halmstad ska ha bered-
skap för 150 000 invånare. För detta ska bland 
annat 24 000 nya bostäder byggas. 

– Centerpartiet tycker att hela Halmstads 
kommun ska utvecklas och vara livskraftig. 
Då behövs bostäder, företag, vägar och säkra 
cykelvägar i såväl stad och orter som i den 
mellanliggande landsbygden. Landsbygden är 
inte främst ett rekreationsområde för stadens 
invånare utan i allra högsta grad en förutsätt-
ning för ett hållbart samhälle inte minst genom 
livsmedelsproduktion, säger Anna Ginstmark.

Många inom Centerpartiet har varit engage-
rade i arbetet med översiktsplanen som siktar 
framåt mot 2050.

Framtidsplanens utbyggnadsstruktur bygger 
på fingerstråk med orter. Dessa orter är också 
beroende av den mellanliggande landsbygdens 
boende och orter längs andra stråk. Inlandet 
binds samman av sociala stråk som Kvibille-Slätt-
åkra-Oskarström och Oskarström-Simlångsdalen- 
Tönnersjö-Eldsberga. Dessa sociala stråk fyller 
viktiga funktioner genom invånarnas vardagliga 
rörelsemönster till skola, arbetsplatser och på 
fritid.

Många möten för att få med hela 
Halmstad i översiktsplanen

10

Vi tänker 
nytt!
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Vad vill du göra när 
pandemin är över

Lena Hasslöf Gustafsson:

– Centerpartiet driver en framåt- 
syftande och klarsynt politik
Hur beskriver du dig själv i tre korta 
meningar? 
– Jag är en nyfiken, positiv och engagerad 
person med ett genuint intresse för andra 
människor. Det jag konsumerar mest under 
en dag är nyheter i olika former. Jag älskar att 
diskutera samhällsfrågor med ungdomar för 
då blir man ständigt ifrågasatt och tvingas se 
saker ur nya perspektiv, man lär sig också en 
massa nytt om trendiga samhällsfenomen och 
teknikutveckling.

Vad var det som gjorde att du valde 
att gå med i Centerpartiet? 
– Jag delar de liberala demokratiska värdena 
och det känns bra att Centerpartiet står tryggt 
i dem trots att de idag blir ifrågasatta både na-
tionellt och internationellt. Centerpartiet driver 
en framåtsyftande och klarsynt politik för ett 
mänskligt hållbart samhälle där individen ges 
möjligheten att skapa sig ett bra liv. 

Vilka politiska frågor är du mest intresse-
rad av? Och varför just dessa frågor? 
– De politiska frågorna är alla en del av ett 
större sammanhang och jag anser att det är 
viktigt att man kan lyfta blicken och ha en 

Namn: Lena Hasslöf Gustafsson
Bor: Centrala Kungsbacka
Tidigare sysselsättning: Näringspolitisk 
ansvarig Fastighetsägarna, Göteborgs-
regionen
Nuvarande sysselsättning: Fastighets-
konsult och lärarstudent. 
Medlem sedan februari 2021  

Ny medlem

helhetssyn även när man diskuterar en-
skilda sakfrågor. Men om jag ska lyfta två 
områden som jag brinner lite extra för så 
är demokratifrågor, superviktiga då de är 
grunden för hela samhället. Att människor 
använder sin röst för att påverka och ser 
nyttan med det politiska systemet. Vår 
demokrati får inte ses som självklar utan 
som en ständigt pågående process som 
aldrig är starkare än engagemanget från 
medborgarna. 

– Utvecklingen av ett hållbart näringslivet 
och möjligheten till att skapa jobb för alla är 
också viktigt. Ett jobb innebär att man kan 
försörja sig och skapar möjligheter att göra 
sina egna livsval. Det ger också ett socialt 
sammanhang och påverkar ens identitet 
som är viktig för att man ska känna sig 
delaktig i samhället.

Kan du rekommendera ett trevligt 
utflyktsmål runt Kungsbacka? 
– Då jag växte upp i skärgården i norra 
Bohuslän så dras jag till havet och åker 
gärna till Åsa Strandpromenad för en 
härlig söndagspromenad tillsammans med 

min man och vår hund. Här får man 
uppleva både hav, klippor och strand 
i en härlig kombination vilket ger mig 
massor av energi. Antingen kan man 
ta med sig en kaffetermos eller så slår 
man sig ner på någon av de trevliga 
uteserveringarna i Åsa och äter en bit 
mat, glass eller en go fika.

Text: Sofie Sandell

Isak, 9 år: 
– Åka till Uppsa-
la och leka med 
Joel (kompis) 
och spela Poké-
mon go.

Noa, 7 år: 
– Åka till Lego-
land och leka 
och köpa lite 
lego.

Jörgen Persson, Valinge
– Umgås mer normalt med 
vänner och träffa alla som man 
inte kunnat under denna tiden! 

Kerstin Angel, 
Falkenberg
– När pandemin är över vill jag 
bjuda hem vänner för um-
gänge och god mat. Kramar 
blir det också såklart.

Maria Larsson, Ullared:
– Bjuda hem vänner på en 
riktigt go middag och gå på 
opera!

Kanske skulle jag boka en 
klippning också
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Att Centerkvinnorna i Halland på sin årsstämma utsåg 
en man till Årets Centerkvinna i Halland har fått stor 
uppmärksamhet i media runt om i landet. Christofer 
Bergenblock som fick utmärkelsen blev uppmärksam-
mad av nyhetsbyrån TT, och har sedan dess varit med 
i de flesta dagstidningar i landet och dessutom blivit 
intervjuad i P4 Halland och radiokanalen Star FM.
– Ska vi få ett jämställt samhälle så behöver både män och 
kvinnor engagera sig. Det är beklagligt att utmärkelsen Årets 
Centerkvinna inte uppmärksammas förrän det är en man som 
får priset. Vi har delat ut priset i 17 år, säger Jenny Håkansson 
som på stämman omvaldes som ordförande för Centerkvinnorna 
i Halland.

Vice ordförande är Anna Roos, Hylte och Monica Hansson, 
Heberg. Nya i styrelsen är Kerstin Angel, Heberg och Marie 
Björsell, Kungsbacka.

Centerkvinnorna i Halland införde utmärkelsen 
”Årets Centerkvinna” år 2005.

Här är listan över Årets Centerkvinna 
i Halland genom tiderna! 
2005 Lena Carlbom, Falkenberg
2006 Catherine Isaksson, Falkenberg
2007 Kristina Karlsson, Frillesås
2008 Gunnel Bengtsson, Eldsberga
2009 Ulla Rickardsson, Vessigebro
2010 Kristin Oretorp, Getinge
2011 Ingegerd Olofsson, Sibbarp
2012 Mari-Louise Wernersson, Falkenberg
2013 Ann-Margret Kristensson, Falkenberg
2014 Kerstin Angel, Falkenberg
2015 Maria Larsson, Köinge
2016 Helén Andersson, Grimmared, Varberg
2017 Anna Roos, Långaryd
2018 Majvor Persson, Laholm
2019 Anette Ivarsson, Krogsered
2020 Helene Andersson, Munkaskog
2021 Christofer Bergenblock, Träslövsläge

Studieförbundet Vuxenskolan i Halland har nu utsetts 
som nummer ett på listan över Sveriges bästa arbets-
platser.
– Vi är jätteglada och stolta över detta. Folkbildningen har ett 
uppdrag i samhället som en motor för civilsamhälle och demo-
krati där människor kan mötas och utvecklas. Ett led i det är 
att bli bättre på det vi gör tillsammans med deltagare och 
cirkelledare, som utgör kärnan i verksamheten, säger Joachim 
Lindqvist, chef för Studieförbundet Vuxenskolan i Halland.

 Under några års tid har Studieförbundet Vuxenskolan i Halland 
arbetat målinriktat med att bli Sveriges bästa arbetsplats. 

– Vi tror att genom glada och välmående medarbetare kan 
vi lättare nå ännu fler med folkbildningen och göra den ännu 
bättre, säger Joachim Lindqvist.

Studieförbundet 
Vuxenskolan är Sveriges 
bästa arbetsplats!

Personalen i Studieförbundet Vuxenskolan i Halland är mycket 
stolta över att arbeta på Sveriges bästa arbetsplats och strävar 
efter att ännu fler ska få ta del av verksamheten.

Centerpartiet är en av grundorganisationerna i Studieförbun-
det Vuxenskolan, som därför är den naturliga och självklara 
samarbetspartnern för att utbilda medlemmar, förtroendeval-
da och ledare

Marie Björsell och Kerstin Angel är nya i Centerkvinnornas 
distriktsstyrelse.

Centerkvinnorna har 
delat ut pris till årets 
centerkvinna i 17 år
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Karin Green, Fjärås, 
Kungsbacka
– Först vill jag ut på ett mysigt 
fik med väninnorna och så 
hälsa på min pappa förstås. 
Sedan väntar jag på att nästa 
ridresa till Island äntligen kan 
bli av.

Roland Gottfridsson, Ysby 
– Återuppta umgänget med 
vänner och kunna umgås på 
ett naturligt sätt, och göra 
någon resa. Ha sommarfest!

Ulf Persson, Kommunal-
råd emeritus, Bröndome, 
Kungsbacka
– Gå ut på trappan och ropa 
”NU ÄR JAG FRI – NU ÄR VI 
FRIA”. Och sen hälsa på barn, 
barnbarn och bekanta, det 
längtar jag efter!

Maria 
Kollberg, 
Falkenberg
– När pande-
min är över då 
vill jag krama 
om de jag inte 
kunnat krama, 
och såklart ha 
en försenad 
20-årsfest.

13

Centerkvinnorna har 
delat ut pris till årets 
centerkvinna i 17 år

Partiledarbesök på årsstämman
Centerpartiets partiledare Annie Lööf besökte Centerpartiet Hallands digitala 
årsstämma och höll då ett anförande om Centerpartiets roll under året som gått, 
och blickade då framåt inför nästa val.

– Tillsammans har vi gjort skillnad under året 
för att rädda människors liv, stötta vården 
och stötta våra kämpande företag, både i 
Halland och i resten av landet. Vi är det parti 
som värnar småföretagen, eftersom att vi vet 
att de är helt avgörande för svensk ekonomi 
och jobbskapande, sa Annie Lööf 

Hon framhöll att Centerpartiet är en helt av-
görande kraft för att hela landet ska leva och 
en glasklar röst för att värna äganderätten. 

– Vi behövs för att ta ett grönare Sverige 
framåt i miljö- och klimatfrågorna. Jag är glad 
över att få vara här i Halland och inspireras 
av era duktiga medlemmar och företrädare. 
Jag ser fram emot ännu ett år där vi tillsam-
mans kan fortsätta ta Halland och Sverige 
framåt, sa Annie Lööf.

48 motioner
Under stämman klubbades också hela 48 
motioner med förslag från över 40 olika 
medlemmar.

– Det är riktigt roligt att vi har så stort engage-
mang bland våra medlemmar. Vi har här i Hal-
land satsat på politikutveckling de senaste åren 
och det ger resultat, säger Henrik Oretorp.

Två nya i distrikts- 
styrelsen
Jennie Cederholm Björklund, Hylte och Anu 
Majkvist, Varberg är nyvalda ledamöter i 
Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse.

Anu Majkvist är affärs-
utvecklare, professio-
nell coach & föreläsare 
som stärker människor 
i organisationen.

Jennie Cederholm 
Björklund är forskare, 
strateg, verksam-
hets- och landsbygds-
utvecklare på Stios 
utveckling AB.

Annie Lööf besökte Centerpartiet Hallands 
årsstämma där Henrik Oretorp omvaldes som 
ordförande. Foto: Anki Enevoldsen

Några spännande förslag från 
medlemmarna i Halland:

• Satsa på omvänd koldioxidskatt för ett 
klimatpositivt samhälle. Motionär David 
Andersson, Falkenberg

• Skapa en ny naturvårdsmodell för att stärka 
klimatnyttan och ägandet av skogen. Motio-
närer: Katarina Sundvall, Varberg, Lisbeth 
Riberth, Falkenberg och Elisabeth Svensson 
Agerbjer, Falkenberg

• Hushålla med vatten på ett smartare sätt. 
Motionärer: Agneta Åkerberg, Falkenberg 
och Peter Feuerbach, Halmstad

• Erbjud hälsosamtal i samband med cell-
provtagning. Motionärer: Agneta Åkerberg, 
Falkenberg och Christian Lidén, Halmstad

• Satsa på klimatsmart märkning av livsmedel 
som gör det enkelt för människor att välja 
bra produkter utifrån ett livscykelperspek-
tiv. Motionärer: Katarina Sundvall, Varberg, 
Lisbeth Riberth, Falkenberg och Elisabeth 
Svensson Agerbjer, Falkenberg

• Satsa på Gröna tak ”Ekotak” i syfte att skapa 
en framtidsmodell för kolbindning, dagvat-
tenhantering och energiproduktion i våra 
städer. Motionär: Charlotte Wennerberg, 
Kungsbacka

• Låt kommunerna bygga gång- och cykel-
vägar. Motionärer: Anders Eriksson, Kungs-
backa och Angeline Eriksson, Laholm

Vad vill du göra när 
pandemin är över



14

Camilla W Heurén

Gunilla Franzén Håkan Widepalm

Göran Barkevall
Kyrkoval 
19 sept 
2021

Söndagen den 21 mars genomfördes 
digital nomineringsstämma inför kyrko- 
valet och 3 listor till stiftsfullmäktige 
i Göteborgs stift och en lista till kyrko-
mötet antogs.

Mari-Louise Wernersson 
ledde mötet
Nomineringskommitténs ordförande, 
Marie-Louise Wernersson ledde förhand-
lingarna och kyrkomötets ordförande, 

centerpartisten Karin Perers inlednings-
talade kring temat; ”Svenska kyrkan 
med framtidstro”

Gunilla Franzén Tölö toppar även denna 
gång kyrkomöteslistan och på plats nr 3 
finner vi Håkan Widepalm Harplinge.

På stiftsfullmäktigelistan Syd, där 
Hallands och Sjuhärads kandidater sam-
verkar toppar Camilla W Heurén Getinge 
tätt följd av Gunilla Franzén, Tölö 

och Göran Barkevall, Träslöv.

Glad över förtroendet
– Jag är glad för det förtroende som 
stämman har visat och taggad inför 
valrörelsen som väntar, säger Camilla. 
Det kommer säkert att bli en utmaning 
att hitta säkra sätt att bedriva kam-
panj men också spännande att testa 
nya metoder och verktyg för att locka 
människor att rösta i kyrkovalet.

Ur Centerpartiets valprogram inför kyrkovalet:

”Centerpartiet ställer upp som grupp, där vi drivs av 
ett gemensamt engagemang för att säkerställa att 
Svenska Kyrkan även framöver är en demokratisk 

kyrka där alla medlemmars röst hörs.”

Hallänningar i topp 
inför kyrkovalet

Hallands kandidater Camilla W Heurén, Gunilla Franzén 
och Håkan Widepalm toppar listorna till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.
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Centerpartiets vision i Göteborgs stift: 

Svenska kyrkan med framtidstro
En medmänsklig kyrka i samhället

Centerpartiets kyrka har låga trösklar och är öppen för alla.

En modig kyrka
Svenska kyrkan ska vara en aktiv samhällsaktör som värnar om människors rättigheter och okränkbara värde. 

En klimatsmart kyrka
Kyrkan ska arbeta hållbart och klimatsmart i alla sina verksamheter.

En kyrka med engagerade förtroendevalda och ideella
För att skapa en robust kyrka inför framtiden krävs förtroendevalda med engagemang som vågar och vill ta ansvar.

Nyfiken på 
kyrkovalet?
Fråga oss och få de svar du söker.

Du kan ställa din fråga på två olika sätt:
1. Fyll i vår enkät på hemsidans förstasida:
 Centerpartiet.se/halland

2. Skriv din fråga på ett vykort eller 
i ett brev och skicka det till:

 Centerpartiet Halland
 Möllegatan 11
 311 34 Falkenberg

Glöm inte skriva din signatur och var du vill att 
vi skickar svaret (e-post eller hemadress).

Vi kommer välja ett axplock av frågor och svar 
och publicera dem på hemsidan och sociala 
medier. Därför får du gärna skriva en signatur. 
Vi kommer inte publicera frågeställarnas full-
ständiga namn.

Skicka in din fråga senast 15 maj 2021.

Välkommen att delta 
i Centerpartiets 

digitala tematräffar 
inför kyrkovalet

6 maj ”Vad är en församling?” 
Samtal om strukturer och demokrati, om 

behovet av engagerade förtroendevalda som vill 
skapa förutsättningar för framtidens kyrka.

10 juni ”Hållbart och 
utvecklande förvaltarskap” 

Vi bearbetar Centerpartiets idéer för omställning 
till en mer klimatsmart kyrka.

Båda kvällarna är

kl. 18.30 – 20.30 
och anmälan görs till:

camilla.w.heuren@centerpartiet.se eller 
gunilla.franzen@centerpartiet.se 

Kyrkoval 19 september 2021



16

Nu hör många av sig och vill bli 
medlemmar i Centerpartiet, både 
här i Halland och i övriga Sverige. 
Allt fler vill vara med i arbetet för 
en sansad och konstruktiv center-
politik. Centerpartiet är ett själv-
ständigt parti som ser lösningarna i 
den politiska mitten. Och det tycker 
många är bra.
Passa på att tillfråga folk som du vill 
ha med på kommun- eller regionlistan 
inför valet 2022. De flesta tycker det är 
väldigt roligt att bli rekryterade. Alla vill 
känna sig sedda och känna sig behövda.

I dag är det enkelt att bli medlem. Swis-
ha 150 kr till 123 421 85 33 tillsammans 
med personnummer och mejladress. På 
hemsidan går det också att läsa mer om 

medlemsskapet och hur man blir med-
lem. Adressen är www.centerpartiet.se/
bli-medlem

Det finns också medlemsvärvarkort att 
beställa från Centerpartiet.

Tre tips för aktiv medlemsvärvning
Att värva medlemmar är kul och inte 
svårt. Du har svaren på varför någon 
annan ska bli medlem – utgå från dig 
själv och fundera på varför just du är 
engagerad i Centerpartiet. Dina idéer och 
ditt engagemang inspirerar andra.

• Så fort en person säger något positivt 
om Centerpartiet, ställ då frågan ”Vill 
du bli medlem?”

• Bjud in till digitala fikamöten med 
några personer som du gärna skulle 
vilja ha med som medlemmar i Cen-

terpartiet. Be att de berättar om vilka 
förväntningar de har på Centerpartiet 
i din kommun och ha ett intressant 
samtal. Följ upp samtalet och fråga 
om personerna vill bli medlemma i 
Centerpartiet.

• Bjud in till promenadmöten som du 
följer upp, på samma sätt som vid 
digitala fikamöten.

Se mer om hur ni i kretsen eller av-
delningen kan arbeta med strategisk 
medlemsrekrytering i rekryterings-
handboken som finns på Centerpartiets 
intranät Connect och som även kan 
beställas via Centerpartiets mediage-
nerator. På Connect finns också goda 
råd för medlemsvärvning via telefonen, 
personliga samtal och trycksaker för 
medlemsvärvning.

Många vill bli medlemmar i Centerpartiet

– Nu är det läge att värva fler

Vill du vara med och 
jobba för en positiv 
framtid för Sverige?

Gör skillnad du också
- enkelt att bli medlem
Skriv personnummer och mejladress 
och swisha 150 kronor till 123 421 85 33

Vykortet är en av de trycksaker som kan laddas ner eller beställas från Centerpartiet 
för aktiv medlemsvärvning.

Titta på Gzims film om 
varför han blev medlem
Medlemsvärvarfilmen med Gzim Rama-
dani från Halmstad har nått nästan 
10 000 personer på Centerpartiet Hal-
lands Facebooksida. I filmen berättar 
han om sin resa till Sverige och varför 
han blev medlem i Centerpartiet.
Se filmen du också!
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Föreslå de kandidater du vill se på 
Centerpartiets valsedlar i valet 2022

Via en länk på Centerpartiet i Hallands 
hemsida kan du lämna dina förslag 
på kandidater till kommun, region och 
riksdag.
Nomineringskommittén tillfrågar föreslagna 
personer om de vill vara kandidater och läm-
nar förslag till valsedel som fastställs på en 
nomineringsstämma. 

Endast medlemmar i Centerrörelsen kan 
väljas till förtroendeuppdrag, men de behöver 
inte vara medlemmar för att föreslås i förno-
mineringen.

Du måste ange namn och kontaktuppgifter 
både på dig själv och på den du föreslår. 
Komplettera gärna med en motivering varför 
du nominerar personen.

Samtliga kandidater som nominerats i rätt tid 
får möjlighet att presentera sig i Hallandsbyg-
den och på Centerpartiet i Hallands hemsida:

Centerpartiet.se/halland

Vem vill du se
på centerpartiets
valsedlar?

Nu är det dags att föreslå kandidater inför valet 2022. Centerpartiet 
behöver många engagerade människor på sina listor till kommun, regi-
on och riksdag. Per Johansson som i dag är gruppledare för Center- 
partiet i Falkenberg är en av dem som var med på listorna i valet 2018.

HALLAND

Vid frågor kontakta Centerpartiet Halland:
halland@centerpartiet.se
070-621 06 73
Centerpartiet Halland
Möllegatan 11
311 34 Falkenberg

Sista datum för nominering är 25 april 2021
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Centerpartiet i Halmstad

MÖTEN 2021
Onsdag 14 april, Torsdag 20 maj
Den 14 april  står kommunens budget på programmet. 

Titeln är ”Planeringsdirektiv med budget” 
Den 20 maj ska vi få veta mera om och diskutera ämnet 

”Social hållbarhet”.
Information och kallelse kommer att sändas ut 

till medlemmarna inför varje möte, men anteckna 
dessa datum redan nu.

Varmt välkommen 
på GRUPPmöte!

Var med och diskutera kommande 
beslut i Laholms kommun. 

Vi ses kl 18:30 digitalt följande 
datum om inget annat anges:

12 april, 10 maj, 7 juni
Håll utkik i mailen efter kallelse, 

eller kontakta Gudrun Pettersson på 
gudrun.pettersson@centerpartiet.se 
eller 0705-170194 om du vill vara med 

och delta eller har några frågor.

Vi ses i den digitala sfären!

Gruppmöten Falkenberg
12 april, 10 maj, 14 juni

Boka in datumen redan nu.
Välkomna!

Gruppmöten KUNGSBACKA
Boka in alla vårens gruppmöten i kalendern, 

som läget ser ut nu så kör vi alla möten online.

Länk skickas ut via email några dagar före mötet 
Kontakta Kristina Karlsson om du inte är med på 

emaillistan: Kristina.Karlsson@centerpartiet.se

19 april, 24 maj, 21 juni
Välkomna!

Hallandsbygdens tidnings-
förening bjuder till digital 

Årsstämma 
den 8 juni 2021 

kl. 19.00
Anmäl dig till cathrine@hstd.se 

för att få handlingar och 
länk till årsmötet.

Välkommen
Styrelsen

Alla medlemmar 
är välkomna!

Vi kommer att ha digitala möten 
under våren och hoppas få 
träffas fysiskt till hösten.

Välkomna!
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Välkommen till 
Centerstudenter Halmstad!
Förbundet som står upp för studenters möjlighet 

till bostad och utbildning. Ingen ska behöva ställa in 
sina framtidsdrömmar bara för att man 

inte hittar en bostad!

Alla över 18 år är varmt välkomna till 
Centerstudenter Halmstad, SWISHA 20kr till nr: 
123 272 16 52. Ange ditt personnummer och 

din mailadress i meddelanderutan.

 Följ oss gärna på Facebook så ser
du alla kommande aktiviteter! 

Hoppas vi ses!

Är du också
klimatkämpe?

Var med 
och påverka på 
riktigt, gå med i 

CUF Halland!
Du är med och bekämpar 

miljöförstöring och gör världen mer 
hållbar, samtidigt som du träffar 

vänner för livet, få grymma 
möjligheter och åka på sjukt 

roliga utbildningar! 

Gå med i CUF Halland
SWISHA 20kr till nr: 

123 502 02 01
Ange ditt personnummer och din 
mailadress i meddelanderutan.

Håll utkik på vår Facebook för 
kommande evenemang!

Välkommen till Hallands gröna 
liberala förbund!

Ränneslövs Centerkvinnor kallar till

årsmöte
 Söndagen den 9 maj 2021

kl. 14.00
utomhus hos Solveig Johansson, Oleneberg 

i Ålstorp. Vid regn finns tillgång till 
en stor lokal  på gården.

För de som önskar finns även 
möjlighet att delta digitalt.

Anmälan senast den 5 maj 
till Majvor Persson tel. 070-798 74 09

Vi bjuder på fika

Hjärtligt välkomna!



Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Gör skillnad du också
- VÄRVA EN NY MEDLEM
Skriv personnummer och mejladress 
och swisha 150 kronor till 123 421 85 33

Tävling – vinn biobiljetter!

Ledtråd: Svaren hittar du i tidningen. 

Vi vill ha ditt svar före 15 maj 2021.
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 på vykort eller e-post till:
Hallandsbygden, Centerpartiet Halland, Möllegatan 11,  
311 34 Falkenberg eller halland@centerpartiet.se

Vinnare i förra numret av Hallandsbygden är:
Maj Britt Öberg, Björkrisvägen, Kungsbacka
Göte Andersson, Stubbhult Stines, Glommen
Roland Gunnarsson, Bläshammar, Varberg

Grattis!
Rätt svar:

1. 2  Kemikaliesmart förskola

2. X  Januariavtalet

3. 1  Gunilla Frenzén är geotekniker

Fråga 1. När är sista datum för att föreslå personer till kommun-, 
 region- och riksdagsval 2022?

1. 25 april 2022  X. 25 april 2021  2. 19 september 2021

Fråga 2. Vad kostar det att bli medlem i CUF, 
 Centerpartiets Ungdomsförbund?

1. 20 kronor X. 50 kronor 2. 100 kronor

Fråga 3. När är det årsstämma för Hallandsbygdens Tidningsförening?
1. 15 juli X. 5 maj  2. 8 juni

Vem tycker du ska få 
Centerpartiet Hallands 

miljöpris på världsmiljö- 
dagen 6 juni?

Tipsa oss!

Tidigare miljöpristagare:

2020
Solskensfarmarna, Falkenberg

2019
Hallands Biodlardistrikt

2018
SWT-koncernen, Varberg

Skicka ditt förslag 
+ en motivering till:

halland@centerpartiet.se
Centerpartiet Halland

Möllegatan 11
311 34 Falkenberg

Solskensfarmarna fick Centerpartiet 
Hallands miljöpris 2020.


