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I din hand har du nu Centerpartiet i 

Hallands valtidning Hallandsbygden. 

Den skildrar dels exempel på hur vår 

politik hittills gör skillnad i vardagen, 

dels vad vi vill göra om vi får ditt och 

många fler väljares förtroende i valet den 

14:e september.

Framgången i EP-valet inspirerar oss 

och bekräftar att vår politik är väldigt 

aktuell.  Centerpartiet är att räkna med 

även i fortsättningen och det visar att det 

lönar sig att stå upp för en långsiktigt 

hållbar politik och inte vända kappan 

efter vinden.

För att klara klimat- och miljöutmaning-

arna så krävs tydliga mål och en politik 

som driver en hållbar tillväxt. Den 

bygger på den ”gröna” kolatomen som 

den förnybara energin består av och inte 

den ”svarta” kolatomen som finns i kol 

och olja. Det skapar jobb i hela landet, 

möjligheter för landsbygden, samt det 

svenska lant- och skogsbruket. Ta vara 

på det! Liksom den svenska livsmedels-

produktionen som producerar sund och 

säker mat av hög kvalité!

Vi behöver ditt stöd den 14:e september 

för en hållbar politik som ser människor 

som resurser!

Harald Lagerstedt (c) 

Distriktsordförande för Centerpartiet 

i Halland

Hoppas du låter dig inspireras 
av vår närodlade politik som 
ger förutsättningar för fler  
jobb i hela landet, en politik 
där vi driver på för utveckling 
i hela Sverige, Halland och i 
kommunernas olika delar.

KRÖNIKAOla ś

LEDARE

I ett inlägg på sociala medier skriver 

Socialdemokraterna ”Vägarnas tjälska-

dor och bristande bärighet innebär risker 

för jobb och tillväxt”. Det man ska förstå 

är att deras satsning på tjälsäkring och 

enskilda vägar är vad jordbruket, skogs-

industrin och de som använder bilen på 

landsbygden behöver.

Den slutsats som varje vettig människa 

kan dra, om man på riktigt värnar om 

landsbygden och ser jobbskapande- bo-

stadsbyggande, service och företagsamhet 

som enda vägen, är att det är en bluff.

Det är heller inte alls i nivå med vad 

Centerpartiet redan anslagit i Alliansens 

budget för vägunderhåll och bidrag till 

enskilda vägar.

Vid sidan av det faktum att Centerpartiets 

Infrastrukturminister Åsa Torstensson 

fick ta över en underhållsskuld av ko-

lossala mått från sin socialdemokratiske 

företrädare, vet vi att Socialdemokrater-

nas kostnadschock mot lantbrukets- och 

skogsbrukets transporter med kilometer-

skatt kommer att drabba landsbygden och 

jobben med full kraft. Ser vi dessutom till 

inställningen hos Socialdemokraternas 

potentiella samarbetspartners Miljöpartiet 

och Vänsterpartiet, när det gäller satsning-

ar på bilism och vägnät, så kan vi förvänta 

oss noll och intet av dessa löften. Kvar står 

endast deras samlade kostnadsökningar 

för företagen med 30 miljarder, varav ki-

lometerskatten och höjningen av bensin-

skatter utgör minst en tredjedel. Det är de 

rödgrönas samlade löfte till landsbygden.

Syna landsbygdsbluffen nu. Om fyra 

veckor kan det vara för sent!

Ola Johansson (c)

Riksdagsledamot

Närodlad 
politik 

utvecklar 
hela landet!

Gröna städer 
behöver en

modern
landsbygd.
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Besöksnäringen är en av Sveriges 
största ungdomsarbetsgivare, varje 
år erbjuds jobb åt 150 000 ungdomar 
mellan 15-26 år inom denna sektor. 
I Sverige i allmänhet och i Halland i 

synnerhet så är det inom denna sektor 

som många får sitt första riktiga jobb, 

detta öppnar dörrar till nya anställningar 

och ger dessutom möjlighet för företagen 

att expandera och göra Halland än mer 

attraktivt för besökare. 

Momssänkning ger tillväxt
När Centerpartiet föreslog en sänkning 

Tillväxt skapar jobb
Momssänkningen i kombination med de 

sänkta arbetsgivaravgifterna för ung-

domar är viktiga åtgärder för att sänka 

ungdomsarbetslösheten och ge grupper 

som står långt ifrån arbetsmarknaden en 

möjlighet att få jobb. I Halland är dess-

utom besöksnäringen en än mer viktig 

arbetsgivare under sommarsäsongen då 

turismen längst den halländska kusten 

är stor. 

Nu ska jobben bort
Nu vill oppositionen hälla socker i 

tanken på en av Hallands viktigaste jobb-

motorer och försämra förutsättningarna 

för turismen längst med kusten. Center-

partiet och dess ungdomsförbund säger 

nej till detta och kommer att kämpa för 

att folket skall göra detsamma den 14e 

september.

Text: Victor Rundqvist, CUF Halland

av restaurangmomsen 2010 så var det just 

den här jobbmotorn som skulle få mer 

bränsle. Tidigare hade maten på restau-

ranger 25 % moms vilket var mer än dub-

belt så högt som maten du köper i affären 

och tillagar. Detta var knappast jobbska-

pande. Idag har restaurangmomsen varit 

sänkt i två år och vi kan se effekterna, en 

bromsad prisutveckling, en restaurang-

bransch som hade sitt bästa försäljningsår 

2012 när övriga branscher gick på knä. 10 

000 nya jobb har skapats på restauranger 

runt om i Sverige och 4000 av dessa jobb 

är en direkt effekt av momssänkningen.

AGES Machining i Unnaryd startade 
sin verksamhet 1986. Under 90-ta-

let växte företaget ganska kraftigt och 

producerade bearbetade aluminiumde-

taljer. I dagsläget riktar sig produktio-

nen till stor del mot fordonsindustrin, 

vilket innebär att leverera hög kvalitet 

utan avvikelser. De anställda på AGES 

hanterar i huvudsak produktion, men 

anställda hanterar också programme-

ring, automatisering, robothantering 

och mätteknik.

Idag har AGES Machining växt till ca 

150 anställda, vilket ställer stora krav på 

att kunna rekrytera kunnig teknisk per-

sonal i en ej så tätbebyggd landsort. Lös-

ningen på detta är att vid nyanställningar 

titta brett med fokus på rätt kompetens. 

Idag är AGES Machining en arbetsplats 

med stor kulturell mångfald. Inflyttning-

en håller samhället i rullning och det är 

kombinationen av en bra landsbygdspo-

litik och den stora inflyttningen som gör 

att samhällets funktioner, skola, affärer 

och restauranger kan fungera även i lilla 

Unnaryd.

Text: Johan Elgemark, Hylte

Dubbelstöten

”ge grupper som 
står långt ifrån 
arbetsmarknaden 
en möjlighet att 
få jobb”

Framgång är att se möjligheter i människor
”mångfalden har 
blivit stor både 
på arbetsplatsen 
och i samhället”
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”Vi behöver ett fort-
satt starkt politiskt 
tryck för att fortsät-
ta arbetet med jäm-
ställda löner.”

Kvinnors möjlighet till egen försörj-
ning är grundläggande för jämställd-
het. Trots detta jobbar en tredjedel av 

alla kvinnor deltid. Idag kan vi se hela 

sektorer inom kvinnodominerade yrken 

där deltid blivit norm. Äldreomsorgen är 

ett exempel på detta.

Ett allvarligt systemfel
Inom kommunal verksamhet får man 

inte effektivisera genom att flytta kostna-

der till någon annan förvaltning. Syste-

matiskt har man valt att minska antalet 

heltider inom bland annat äldreomsor-

gen. En effektivisering som innebär att 

kvinnor får lägre lön för sitt arbete och 

därmed bär kostnaden för en del av om-

sorgen, genom utebliven lön.  

Många önskar heltidsjobb
2013 togs ett historiskt beslut i Kungs-

backa kommun, alla anställda skall få 

möjlighet att önska sin tjänstgöringsgrad. 

Det ligger många års politiskt arbete 

bakom beslutet som är en stor framgång 

för jämställdheten. 2013 var det 68 %  

som jobbade heltid, med en ökning om  

1 % per år. Målet för 2015 är hela 74 %. 

Nya sätt att effektivisera
Det kommer framöver inte vara möjligt 

att effektivisera genom att flytta kost-

naderna till anställda. Effektivisering 

skall skapas genom att arbeta smartare, 

ny arbetsmetoder och att aktivt bruka 

tekniken och höja kvalitén för brukarna.  

Arbetsmiljön måste bli bättre, belastning 

och stress skall inte få lov att leda till 

deltidstjänstgöring. 

Bra omsorg kostar
Det har tagit tid att komma dit vårt sam-

hälle är i dag. Kultur, attityder och vär-

deringar styr oss omedvetet. Vi behöver 

ett fortsatt starkt politiskt tryck för att 

fortsätta arbetet med jämställda löner. De 

gamla stukturerna är starka, att kvinnor 

inte ska få tjäna pengar på skattefinansie-

rad verksamhet. Samtidigt måste vi se till 

att det finns personal även i framtiden. 

Omsorg måste få kosta pengar.

Text: Marie Andersson, Kungsbacka

Lena Carlbom tittade in till mig en 
dag och vi kom att diskutera frågan 
om ett hållbart arbetsliv. Det är en 

ständigt aktuell fråga då acceptansen 

i samhället till stor del bygger på den 

tillhörighet man får genom sitt jobb. Hur 

påverkar detta alla dem som på ett eller an-

nat sätt inte passar i den rådande normen 

om 8 timmar per dag 5 dagar i veckan?

Alla kan om de får
I sitt jobb på ”En trappa upp” handleder 

Lena människor som i samhällets ögon har 

en hel del funktionsnedsättningar. Det kan 

vara människor med psykisk ohälsa, diag-

noser som autism och ADHD, människor 

med funktionsnedsättningar till följd av 

missbruk och sjukdom, eller att man inte 

kan språket tillräckligt bra. Gemensamt 

för dem alla är att de behöver en anpassad, 

flexibel anställning. De ”goda” dagarna 

ska fyllas med arbete, det ger självkänsla 

samt delaktighet i arbetslivet och därmed i 

samhället. 

– De jobbar 100 % av sin förmåga, även 

om det inte motsvarar 40 timmars arbets-

vecka, säger Lena. 

– En norm som försäkringskassan och ar-

betsförmedlingen jobbar efter utan hänsyn 

varken till kropp eller hjärna, menar Lena.

Lägg vikt vid resultaten
Socialt företagande sker i olika företags-

former där affärsverksamheten går ut 

på att sälja tjänster och produkter till 

marknadsmässiga priser. De anställda 

kompletterar varandra och om ”Peter” 

som har en värkande kropp men är en 

hejare på att se helheter kan jobba ihop 

med ”Karin” som har sinne för detaljer 

så går trädgårdsuppdraget galant. Ofta 

tar det längre tid men kunden betalar för 

uppdraget, berättar Lena. 

Ett kommunalt ansvar
Avslutningsvis frågar jag Lena… Om du 

får önska dig 3 saker vad skulle du önska 

dig då? 

– Jag skulle vilja att kommunen bidrar 

till att det sociala företaget kan ha en 

heltidsanställd handledare för dem som 

arbetar på andra företag eller i det offent-

liga. Kommunal verksamhet skulle också 

kunna lägga fast en % -sats av upphand-

lingssumman att den ska gå till sociala 

företag. En tredje önskan vore också att 

få fler att tänka utanför ”boxen” – se för-

mågan och använd den. Se människans 

udda kompetens och leta jobb efter det 

och inte tvärt om. 

Vi skiljs åt och jag önskar Lena Lycka till! 

Text: Agneta Åkerberg, Falkenberg

Kvinnorna betalar dyrt för billig omsorg

Hållbart arbetsliv

Jobb i korthet:

Det ska bli billigare att 
anställa så att fler jobb 
kan skapas.

Människor med funktions-
nedsättning ska få bättre 
tillgång till arbetsmark-
naden.

Göra om LAS så att kompe-
tensen och inte anställ-
ningstid blir det viktiga.



Biblioteken är viktiga mötesplatser och 

därför har det gjorts en satsning på att 

fräscha upp samtliga lokalbibliotek efter 

att kulturhuset Komedianten blev klar. 

Målet är att lokalbiblioteken ska bli en 

form av lokala kulturcentra. 

Text och foto: Christofer 
Bergenblock, Varberg
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Aktiv fritid
Lätt att vara aktiv
Antingen man är kille eller tjej, bor i 

staden eller på landet, gillar kultur eller 

idrott, så ska det vara lätt att hitta akti-

viteter och mötesplatser på sin fritid. För 

Centerpartiet har det varit viktigt med en 

balans mellan satsningarna i staden och 

ute i kommundelarna. En viktig del för 

många idrottsföreningar är att det finns 

bra anläggningar att tillgå och därför har 

det satsats mycket pengar på renoveringar 

och nybyggen. På is-sidan har både Ved-

dige ishall och Sjöaremossen rustats upp, 

samtidigt som Varbergs ishall har byggts. 

Nya idrottshallar har byggts i Breared och 

i Väröbacka. Nytt konstgräs har lagts i 

Tvååker och i Träslövsläge. Påskbergsval-

len har byggts om för spel i Superettan.

Centerpartiet har sedan valet 2006 ar-

betat för att det ska byggas en friidrotts-

hall och nu äntligen ser det ut att bli verk-

lighet i samband med skolbyggnationen i 

Trönninge 2016. I den nya hallen är det 

även tänkt att gymnastiken ska få perma-

nenta lokaler.

Som företrädare för Center- 
partiet känns det gott att kunna 
erbjuda alternativ inom barn- 
omsorg, inriktning och innovativa 
metoder för barn och unga.  Skola 

och utbildning skall spegla samhället och 

rusta barnen för framtiden. 

Teknik för alla åldrar
På personalkooperativet ”Lillteknis” i 

Halmstad drivs en fristående förskola 

sen 20 år tillbaka. Huvudinriktningen 

är teknik och naturvetenskap och på ti-

digt stadium får barnen prova nya idéer 

och experimentera. Barn och personal 

uppfinner tillsammans. Det är viktigt 

att få barnen att känna sig lyckade och 

minska rädslan för teknik.

Komtek är ett annat gott exempel på 

hur man väcker intresse för teknik och 

entreprenörskap med fokus på barn 

och ungdomar. Verksamheten består av 

skolverksamhet och fritidskurser, och 

ingår i nätverk regionalt och nationellt. 

Här kan lärare inspireras och odla sitt 

teknikintresse, ungdomar produktut-

veckla och kvinnor och män stärka sitt 

tekniska självförtroende. Utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv strävar verk-

samheten att hälften av alla deltagare 

ska vara flickor/kvinnor - det lyckas 

man med!

Eldsjälar skapar nya verksamheter
Jag vill också slå ett slag för fristående 

pedagogisk omsorg, det som tidigare hette 

familjedaghem/dagbarnvårdare. Verk-

samheten styrs av skollag och läroplan 

för förskola, men är ändå något annat än 

vanlig förskola. ”Tuff och liten” drivs av 

Anna-Karin i Snöstorp som tidigare arbe-

tat som kommunal dagbarnvårdare och 

2008 startade pedagogisk omsorg i egen 

regi. En verksamhet som utvecklats och 

sen i våras har hon, förutom en avdelning i 

sitt eget hem, ytterligare en avdelning med 

anställd personal i en intill liggande villa. 

Detta är helt nytt för Halmstad kommun 

och Centerpartiet hoppas att fler eldsjälar 

dyker upp i fler delar av Halland.

Text: Camilla Heurén, Halmstad

I Varberg pågår just nu en översyn av förutsättningarna för ridsporten

Fler driftsformer ger större mångfald
”Skola och utbildning 
skall spegla samhället 
och rusta barnen för 
framtiden”

En viktig satsning som gjorts är inrät-

tandet av en mobil ungdomsgård. Den 

ska serva alla de områden i kommunen 

där det idag inte finns någon permanent 

mötesplats att gå till. Den mobila ung-

domsgården, MUVE, startade i våras 

och inledde med att vända sig till ung-

domarna i Lindberg och Valinge. Under 

hösten kommer man att gå vidare till 

nya områden.
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I Sverige har grundläggande yrkesutbild-

ning av tradition varit en fråga enbart 

för stat och kommun, tydligt avskilt från 

arbetslivet. Så är det inte i många andra 

länder inom EU. Där är arbetslivet i stor 

utsträckning involverat i ungdomarnas 

utbildning. Inom EU har man också kon-

staterat att fler elever får anställning efter 

att ha gått en lärlingsutbildning jämfört 

med om de gått en skolförlagd utbildning. 

Därför har regeringen infört lärlingsut-

bildning på varje yrkesprogram som ett 

alternativ för eleverna.

Öka kunskapen om olika yrken
Men tyvärr väljer ungdomarna i allt 

högre utsträckning bort yrkesutbildning 

när de söker sig till gymnasieskolan. En 

anledning till det sägs – felaktigt – vara 

att yrkesutbildningarna inte längre ger 

behörighet till högskolan. En annan, 

mer sällan diskuterad faktor kan vara att 

eleverna i grundskolan får lära sig allt 

mindre om olika yrken och yrkesroller 

och därför inte vet vad de vill arbeta med 

efter skolan. Samtidigt klagar företag på 

att de inte får tag i väl utbildad personal 

när de behöver nyanställa.

Bjud in arbetsgivarna till samverkan
Detta är inte en situation enbart för gym-

nasieskolan, det gäller även akademiska 

utbildningar. Arbetslivet måste bjudas in 

till en bättre samverkan om utbildning än 

vad som är fallet idag. Tillsammans måste 

vi diskutera hur elever och studenter ska 

kunna lära sig om arbetslivet, få förebil-

der och kunskaper så att de vet vad vilka 

program och kurser de ska välja.

Text: Sven Olof Lundin, 
projektledare skolverket

En skola 
för alla
För Centerpartiet är det viktigt med 
skola och utbildning av hög kvalitet 
för alla barn oavsett var i landet de 
bor. Men trots tydliga skrivningar och 

uppdrag i lag och ett av världens mest ge-

nerösa utbildningssystem med kostnadsfri 

utbildning, relativt hög lärartäthet och så 

vidare lyckas skolan i Sverige inte särskilt 

väl. Det lilla barnet har lust för lärande, 

men tyvärr ser vi ofta att denna glöd släcks 

just i skolans miljö – varför är det så? 

Måste det vara så?

Att göra unga
attraktiva på 
arbetsmarknaden

”Unga som upp- 
fyller arbets- 
livets efterfrågan 
kommer inte gå 
arbetslösa”

Ska individ och samhälle 
utvecklas behövs en 
skola som utmanar och 
ställer gamla föreställ-
ningar ”på ända”

Skola & fritid i korthet:

Fler skolor ger dig 
möjlighet att välja den 
skola som passar just 
dina behov.

Skolan ska se varje elev 
oavsett om det handlar 
om förskolebarn eller 
forskarstudenter.

Ideella föreningar ska 
inte behöva betala moms.

En tidig insikt
När Centerpartiet bildades för drygt 100 

år sedan var rätten till utbildning för 

”böndernas barn” en av de viktigaste och 

mest grundläggande frågorna på partiets 

agenda. Föräldrar och politiker insåg då, 

att ska individ och samhälle utvecklas 

behövs en skola som utmanar och ställer 

Det behövs modern pedagogik
För Centerpartiet är dessa utmaning-

ar aktuellare och tuffare än någonsin. 

Ambitionen måste vara att alla skolor 

ska vara bra skolor – med duktiga lärare, 

där alla elever möts och utmanas utifrån 

sina förutsättningar och ges möjlighet att 

nå sin potential. Att kunskap och kre-

ativitet, moderna lärverktyg, moderna 

lärmiljöer och skolnära forskning bidrar 

till utveckling överallt.

Text: Kerstin Angel, Falkenberg
Foto: Marie Svensson

gamla föreställningar ”på ända”, eller 

med andra ord; ska utveckling ske räcker 

det inte att överföra redan känd kunskap 

mellan generationer, nytt ”kunskapskun-

nande” måste till.



”Halland 
ska vara 
fossiloberoende 
innan 2030”
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En viktig del av ett hållbart samhälle 
är att minska vår miljöpåverkan. 
Då behöver vi både använda mindre en-

ergi, men samtidigt framställa energi och 

fordonsbränsle på rätt sätt. Centerpartiet 

står för en omställning till grön energi för 

en hållbar tillväxt i hela landet. Halland 

ska vara fossiloberoende innan 2030. 

 MILJÖ 

Grön energiomställning 
med modern teknik

Miljö i korthet:

Förtäta men behåll 
grönområden i städer.

Rädda den bästa åker- 
marken från exploatering.

Vid upphandling av mat 
ska krav ställas som 
motsvarar dem på svensk 
livsmedelsproduktion.

Tekniken finns, en röst på oss är att satsa 

på den omställningen.

Energi från avfall
Grundidén med biogas är att stoppa 

avfall, från t.ex. slakteri och lantbruk, i 

en tunna och låta mikroorganismer göra 

gödsel och biogas som sedan användas 

på tre olika sätt. För det första kan du 

elda upp den och få värme. Det är billigt 

och effektivt men förutsätter att du 

har användning av värmen. Det finns 

dock billigare sätt att producera värme, 

exempelvis att elda flis. Andra alternati-

vet är att driva en motor med generator. 

Det ger elektricitet, spillvärme och även 

lönsamhet i länder med höga elpriser. 

Det tredje sättet är att rena biogasen och 

göra fordonsbränsle. Det är en dyr pro-

cess men med pipelines till gemensamma 

anläggningar kan den tröskeln minskas. 

Energi från solen
Solen är vår ursprungliga energikälla. I 

naturen omvandlar växterna solenergin 

till socker, stärkelse och cellulosa. Med 

modern teknik kan människan effektivt 

omvandla solenergi till varmvatten i 

solfångare, men tyvärr har vi inte alltid 

användning av värmen. För att produ-

cera elström används därför solceller. 

Solcellstekniken har på senare år blivit 

både billigare och lättare i konstruktio-

nen. Något som förenklar montering på 

tak, och kan försörja en fastighet med 

hushållsel. 

Text och foto: Claes Åkerberg, 
VÄXA Halland
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I Kungsbacka och Halmstad säger de 
kommunala upphandlingsföreskrift- 
erna att upphandlingar av livsmedel 
kan delas upp i mindre enheter.  Då 

kan både stora företag men även de små 

lokala lämna anbud. Förutom närpro-

duktion och lokal tillväxt skapar detta 

möjligheter för miljön genom samordna-

de varutransporter.

Fler lokala anbud vid upphandlingar
I Kungsbacka kommun kommer de leve-

rantörer av mat och andra förnödenheter 

som kommunen har avtal med leverera 

varorna till en distributionscentral istället 

för som idag ut till varje enhet. Det gör 

det lättare för fler och mindre företag att 

delta i våra upphandlingar och att exem-

pelvis leverera närodlade livsmedel till 

våra kommunala kök. Halmstad kom-

mun är redan igång med sin samordning 

och har storsatsat de senaste två åren. De 

har då ökat samordnade transporter från 

50 % till 85 %.  År 2016 är målet dessut-

om satt till minst 89 %, hur tror du det 

påverkar miljön? 

Fler fördelar med färre transporter
Ett åkeri sköter på uppdrag av Kungs-

backa kommun logistikhanteringen på 

distributionscentralen och samlastning 

och transport till de olika verksamheter-

na i hela kommunen. Det innebär att tex 

grönsaker, mjölk och kopieringspapper 

levereras med samma lastbil till våra 

för- och grundskolor.  Kort sagt färre 

transporter. Det innebär minskade kol-

dioxidutsläpp från transporterna med en 

tredjedel och en säkrare trafikmiljö med 

färre tunga fordon i rörelse i våra barns 

skolmiljö. Alltså en stor miljösatsning på 

flera områden. Centerpartiet levererar 

miljöpolitik i praktiken!

Text: Fredrik Hansson, Kungsbacka
Lennart Eriksson, Halmstad

Många vinster med 
samordnad varudistribution

”…grönsaker, 
mjölk och 
kopieringspapper 
levereras med 
samma lastbil…”

Dagens elbilar
Min erfarenhet, som leverantör av teknisk 

utrustning till tankningsanläggningar 

och två år, 6 000 mils användning av ladd 

hybrid elbil är mycket positiv. Bilen kan 

både laddas genom anslutning till nätet 

och genom att det finns en förbrännings 

motor som driver en generator som laddar 

batterierna, vilka sedan ger kraft till el-

motorn. Bilen har en körsträcka på 60 km 

eldrift och sedan 450 km med bensin som 

omvandlas till el. Det är en riktigt bra och 

skön bil att köra och har uppfyllt nästan 

alla mina förväntningar i prestanda. 

Nästa generation är redan här
Den enda besvikelsen är att räckvidden 

på el under vintern sjunker med 40 %, på 

grund av att batterierna måste hållas i bra 

temperatur, för att inte tappa livslängd. 

Vi ser däremot att i nästa generation av 

elbilar så är körsträckan c:a 12-15 mil 

på laddning från nätet och eventuellt en 

liten förbränningsmotor med ytterligare 

15 mil, t.ex. som i nya BMW i3. Detta är 

en bra kombination som med stor san-

nolikhet även kommer att kunna köras 

med metanol i förbränningsmotorn och 

då bli helt CO2 neutral.

Det behövs fler laddstolpar
Jag engagerar mig i Centerpartiet och 

vill se att utbyggnaden av ladd-stolpar på 

platser där du kan lämna bilen en längre 

stund, så som hemma, järnvägsstationer, 

hotell, flygplatser, samt jobbet byggs ut 

i Halland. Däremot är laddning under 

pågående resa överskattat, då det tar för 

lång tid att ladda och den tiden har man 

inte. Enligt Trafikverket så kör 80 % av 

svenskarna mindre än 50 km per dag och 

det är inklusive alla som bor på landsbyg-

den och Norrland. etta kan på sikt ge 

Sverige minskad fossilbränsle förbruk-

ning med 25 %.

Text: Magnus Persson, 
Malte Persson & Son AB. 

Närproducerat CO2 
fritt drivmedel

”Kan på sikt ge 
Sverige minskad 
fossilbränsle för-
brukning med 25 %”
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Det handlar inte om metropoler
I debatten om förtätning i våra städer 

framskymtar det ofta att kommuninne-

vånarna vill behålla ”småstaden” medan 

det är politikerna som vill bygga en ”stor-

stad”. För min del handlar det inte alls 

om detta, utan i stället om att se till att 

våra städer inte växer ut i allt glesare års-

ringar ut på åkermarken runt städerna. 

Den åkermarken kommer vi i framtiden 

att behöva till annat. 

Det handlar om hållbar tillväxt
Detta innebär att bygga tätare och högre 

när vi bygger på ny mark men fortfaran-

de ha tillräckligt med grönytor och natur. 

Tänker vi oss en framtid som är mindre 

beroende av bilen måste vi också planera 

ett samhälle som bättre kan utnyttja 

kollektiva transporter och då är det också 

bra att inte städerna är allt för utspridda.

Inget område är det andra likt
I det befintliga bostadsbeståndet handlar 

det på motsvarande sätt om förtätning, 

inte överallt och till varje pris men där 

det är lämpligt. Det kan handla om både 

om- och tillbyggnader av befintliga hus 

och om att i vissa fall riva ett gammalt 

hus och bygga nytt.

Ett hållbart Halland
För mig som Centerpartist är det också 

naturligt att som en dellösning stimule-

ra boende i resten av kommunerna för 

att delvis avlasta trycket i städerna. Det 

handlar inte bara om bostäder utan också 

om att kunna erbjuda tillgång till jobb, 

bra service och fungerande kommuni-

kationer oavsett var i kommunen du vill 

bo. På många mindre orter är tillgången 

till attraktiva lägenheter en viktig nyckel 

inte minst för att få igång lokala flytt-

kedjor som frigör villor för exempelvis 

barnfamiljer som då kan hitta en bostad 

utanför stan.

Text: Stefan Stenberg, Varberg

 MILJÖ 

”planera ett sam-
hälle som bättre 
kan utnyttja kollek-
tiva transporter”

Förtätning ger ett hållbart samhälle

Miljö i korthet:

Användningen av 
antibiotika måste minska.

Rädda den bästa åker- 
marken från exploatering.

Förtäta byggnation men 
behåll grönområden 
i städer.

Centerpartiet slåss för sund och 
säker mat som ger oss hälsa, skapar jobb 

och håller vårt vackra kulturlandskap 

öppet. Vi har miljöpolitiken som en 

topprioritering för att vi vet att utan en 

god miljö kommer vi inte kunna mätta 

jordens munnar, havet kommer att stiga 

och luftföroreningar kommer att skörda 

liv och hälsa.

I Halland har vi kommit långt
Halland är ett föredöme för hela landet 

med en befolkning som har bra hälsa, ett 

miljöarbete som ligger i framkant. Vår 

närodlade politik bygger på engagemang 

för ett levande samhälle fyllt av fören-

ingar och ansvarstagande för sina nära 

och sin livsplats. Vi är ett parti som söker 

fortsatt stort inflytande över Hallands 

utveckling för vi ser att det har gjort gott. 

Med ert förtroende kan vi göra än mer 

för en närodlad politik som ökar dina 

möjligheter, för en giftfri vardag och 

sund och säker mat.

En aktuell politik
I Europaparlamentsvalet gick Centerpar-

tiet framåt. Europaparlamentet kan göra 

mycket men tack och lov inte allt. Därför 

behöver vi din röst för att få fler center-

partister i riksdag, region- och kommun-

fullmäktige.  Precis som din röst gjorde 

skillnad i valet till Europarlamentet så 

kommer din röst att göra skillnad också i 

höstens val 14 september.

Gör din röst hörd.

Text: Fredrick Federley (c) 
EU-parlamentariker

”Halland är 
ett föredöme för 
hela landet”

Att förvalta Matlandet Halland
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I början av sommaren kom det larm 
om spridning av resistenta bakterier 
i Danmark. Det förvånar inte – varje 

dag tvingas sjukvården i Halland, Sveri-

ge och övriga världen att kämpa mot en 

ökad antibiotikaresistens. 

Större risk med importerat kött
Sverige har en nationell antibiotikapo-

licy för både människor och djur för att 

försöka mota resistensproblematiken. Då 

är det för mig ofattbart hur man i Region 

Halland och även i övriga offentliga 

Sverige kan köpa kött från länder där 

friska djur får mer antibiotika än sjuka 

människor. Det är dags för Region Hal-

land att vakna och inse sambanden mel-

lan vad man faktiskt serverar i sina kök 

och spridningen av resistenta bakterier! 

Sprids till människor
Erfarenheter visar att resistenta bakte-

rier sprids mellan djurpopulationer och 

människor, bakterier är levande materia 

som inte håller sig inom några fasta 

gränser. I Sverige är förekomsten av 

resistenta bakterier bland våra lantbruks-

djur försvinnande liten, vilket innebär att 

det inte sker någon överföring från djur 

till människa. Tvärtom är istället risken 

betydligt större för våra djur att bli smit-

tade av en människa!

Ökade vårdkostnader
Friska djur och människor behöver 

ingen antibiotika. De allra flesta av oss är 

överens om att värna antibiotika så att vi 

alla kan använda det den dagen nöden 

kräver. Är då det till synes billiga impor-

terade köttet billigast när slutnotan ska 

betalas? En slutnota som kan innebära 

mycket stora konsekvenser, för såväl Re-

gion Hallands ekonomi som för enskilda 

patienter och för allas vår hälsa.

Jenny Bengtsson, leg.vet
Ordförande LRF Ungdomen Halland

”Erfarenheter visar 
att resistenta bak-
terier sprids mellan 
djurpopulationer och 
människor”

Se hela slutnotan för 
det billiga kötteT

Den mark vi bygger hus och asfalte-

rar nya vägar på kommer aldrig kunna 

återställas och användas för livsmedels-

produktion igen. Varje år förstörs 600 

hektar åkermark, det motsvarar 857 

fotbollsplaner! 

En växande befolkning 
Samhället behöver så klart växa och 

utvecklas. Vi behöver fler arbetstillfällen, 

tomter till nya företag, ett fungerande 

vägnät och inte minst attraktiva bostäder. 

Men dessutom behöver vi äta, det är ett 

grundläggande behov tillsammans med 

sömn, värme och vatten. På 600 hektar 

bra åkermark kan man odla vete eller råg 

som räcker till cirka 10 miljoner brödka-

kor - varje år.

En hållbar lösning
För att få ihop den här ekvationen måste 

vi börja att planera vårt byggande på ett 

annat sätt. Det går inte att fortsätta ”sme-

ta ut” villakvarter, kolossala lagerbygg-

nader och 6-filiga ringleder på den bästa 

åkermarken. Istället behöver vi förtäta 

våra befintliga tätorter, bygga lite mer på 

höjden, återanvända redan ianspråktagen 

mark genom att bygga om eller riva och 

bygga nytt på samma plats.

Ett politiskt ansvar
Åkermarken är en ändlig resurs som 

vi behöver vara rädda om, förutom att 

vi exploaterar bort en hel del mark så 

försvinner ytterligare areal genom torka, 

översvämning, erosion och genom att 

den blir förgiftad. För att våra barnbarn, 

barnbarnsbarn osv ska kunna ha råd att 

äta bra mat, måste vi som har ansvaret för 

planeringen av hur vårt samhälle ska se 

ut, värna åkermarken, den goda jorden. 

Text: Maria Bronelius, Laholm
Bild: Ove Bengtsson, Laholm

den goda jorden

”Åkermarken är 
en ändlig resurs 
som vi behöver 
vara rädda om”



Nära vård 
ger 
trygghet
Centerpartiet vill att vården ska fin-
nas så nära hallänningarna som möj-
ligt. Vi vill att mer vård ges på vårdcen-

traler och distriktssköterskemottagningar. 

Närhet till vården ökar tryggheten. För 

att öka närheten och tryggheten vill vi i 

Centerpartiet införa mobila läkare i Hal-

land som kan göra hembesök hos främst 

äldre patienter. Vi vill uppnå bättre vård, 

tryggare invånare och minskad belastning 

på akutmottagningarna på våra sjukhus. 

Skapa ett alternativ till akuten
Många hallänningar, främst äldre, har 

idag hemtjänst och hemsjukvård i det 

egna boendet och andra bor på äldrebo-

enden och träffar ofta vårdpersonal. Om 

en sjuksköterska bedömer att patienten 

behöver undersökas av en läkare under 

kvällar och helger finns idag oftast bara 

en möjlighet: ambulans till akuten. Ofta 

får patienten stanna över natten utan 

att egentligen må bättre av det, men det 

tar stora resurser i vården. En liknande 

situation kan uppstå på dagtid då det ofta 

är svårt att få en läkare som kan göra 

hembesök om patienten inte kan åka till 

sin vårdcentral. 

Ge mer vård nära
Vi tror att mobila läkare kan göra mycket 

stor nytta genom att öka tryggheten för 

patienter, anhöriga och personalen i hem-

sjukvården, samtidigt som patienter oftare 

kan stanna i sin hemmamiljö och inte 

behöva åka till sjukhus. I de fall läkaren 

bedömer att patienten ändå behöver åka 

till sjukhuset upprättas kontakt med rätt 

avdelning direkt och patienten kan åka 

direkt till avdelningen. Det ger bra vård 

och bra användning av våra gemensamma 

resurser och trygga patienter.

Text: Stefan Bengtsson, Varberg
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Varberg har en stor efterfrågan på 
bostäder främst i centralorten men 
även i serviceorter och mindre orter. 
För att säkerställa byggnation även i 

de mindre samhällena använder sig 

kommunen av så kallad 

dubbel markanvisning. I 

praktiken innebär det att 

när kommunen gör en 

markanvisning av en att-

raktiv central tomt så ska 

exploatören också bygga 

i någon av de mindre 

orter som är i behov av 

lägenheter. 

Inspirerad av Halmstad
För drygt 3 år sedan 

ställde jag frågan till en 

stor fastighetsförvaltare 

som har sitt säte i kommunen, hur vi 

får igång byggnationen av lägenheter i 

våra mindre orter. Han gav mig då ett 

exempel från Halmstad där de hade fått 

markanvisning för att bygga villor i ett 

centralt område om de samtidigt byggde 

lägenheter i Kvibille.

Det nya arbetssättet
I Varberg har vi nu ett upplägg för mark-

anvisning, där vi tar fram ett underlag 

på vad vi vill få ut av byggnationen. Till 

exempel hur många hyresrätter det ska 

vara i förhållande till bostadsrätter. I 

samband med att detta underlag togs 

fram för markanvisning av kvarteret 

Falkenbäck i centrala Varberg i vintras, 

fick Centerpartiet med 

att det också ska byggas 

i Kungsäter. På den or-

ten finns det underlag 

för fler lägenheter. 

Garanterat resultat
När anbudstiden gick 

ut före sommaren på 

den dubbla markan-

visningen så hade sex 

byggföretag lämnat 

anbud. I förutsättning-

arna står det att det 

ska byggas i Kungsäter 

innan de påbörjar bygget på Falkenbäck, 

en garanti för att det inte ska dra ut på 

tiden med byggnationen i Kungsäter.

Centerpartiet talar inte bara om utveck-

ling i Hela kommunen, vi ser också till 

att det sker.

Text: Harald Lagerstedt, Varberg
Fotomontage: Liljewall Arkitekter AB

N YA Å R S R I N G A R  F Ö R  VA R B E R G  &  K U N G S Ä T E R
D u b b e l  m a r k a n v i s n i n g s t ä v l i n g ,  m a j  2 0 1 4

Kungsäters prästgård Ekonomibyggnad med röd träpanel Ekonomibyggnad och villa med röd träpanel

Vi har velat bevarat siktlinjen till prästgården i fonden när man 
närmar sig området västerifrån. Fotomontage ny bebyggelse

Ö S T E R B Y 1 : 2 4
– N Y Å R S R I N G  AV  K U LT U R M I L J Ö

LANDSBYGD

Att bygga i hela Halland

”de hade fått 
markanvisning 
för att bygga 
villor i ett 
centralt 

område om de 
samtidigt bygg-
de lägenheter 

i kvibille”
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Att på samma plats ha skola, service-
plats för äldre och trygghetsboende 
kan vara en framtid för våra små 
tätorter. Det mycket positivt med att 

samordna byggnadsprocessen och att 

utnyttja lokalerna för fler ändamål är 

god ekonomi samtidigt som det skapar 

samhällsnytta. 

Mötesplats för generationer
När man bygger lägenheter för ett tryg-

gare boende nära skolan ger det möjlig-

het till att unga och gamla kan mötas. 

Om man dessutom, som i Hishult, kan 

använda delar av skolan till samlings-

plats eller möteslokal de tider skolan inte 

är öppen för undervisning skapas det 

ännu fler möjligheter för en aktiv och 

levande landsbygd. Fördelarna med att 

bygga på detta sätt är många, här följer 

ett axplock.

1. De som blir äldre behöver en samlings-

punkt där de kan träffas, få olika sorters 

stöd till aktiviteter eller äta tillsammans. 

Det skapar en trygghet och höjer livs-

kvalitén för de som annars känner sig lite 

ensamma.

2. När man inte längre kan eller vill bo 

kvar i sina villor eller på sina gårdar är 

det viktigt för många att kunna bo kvar 

på sin hemort. Det är här de har sina 

släktingar, vänner och bekanta. När de 

flyttar från sina hus kan yngre människor 

flytta in. Här skapas flyttkedjor som 

gynnar utvecklingen i bygden.

3. En skola för de yngsta barnen är ofta 

en förutsättning för att barnfamiljer ska 

bosätta sig på en ort, det är en trygghet 

att ha skolan nära. Att det finns en skola 

ger också en känsla av framtidstro.

4. I de mindre orterna brukar det växa 

fram projekt och idéer av olika slag. Om 

de ska kunna bli till praktiskt arbete 

krävs en mötesplats, en lokal där man 

kan träffas, gärna med möjlighet att fixa 

lite fika. I en centralt belägen samlings-

lokal kan alla känna sig välkomna, det 

bidrar till trivsel och utveckling.

Detta är närodlad samhällsutveckling!

Text: Lena Olofsdotter, Laholm
Bild: Ove Bengtsson, Laholm

Framtidens sambyggen är här

Vad som ger trygghet varierar mellan 
olika människor. En del tycker att trygg-

het är möjligheten att vara kvar och vistas 

i en känd bomiljö, andra lägger vikten 

på tillgång till lagad mat. Trygghet kan 

vara möjligheten att styra över sin egen 

vardag trots en vacklande hälsa, även att 

slippa vara ensam eller att känna igen sin 

vårdpersonal. 

Service på dina villkor
Centerpartiet vill skapa denna trygghet 

genom så kallade trygghetsboenden. 

Boende med trygghet 
och gemenskap

Dessa ger tillgång till eget boende, ökad 

integritet och självbestämmande och ger 

samtidigt även möjligheter till gemen-

samma aktiviteter, matservering och 

tillgänglig vårdpersonal. Tryggheten bör 

också kompletteras med nytt stöd och 

handledning som ska kunna erbjudas för 

att förbereda och förenkla flytten till den 

nya boendeformen.    

Många vägar till välmående
Dagens och framtidens seniorer ställer 

krav på stimulans för bättre fysisk hälsa 

såväl som själslig hälsa. Att den fysiska 

aktiviteten har en positiv inverkan på 

hälsan är väl känd, ny forskning visar 

också att kulturella upplevelser, natur-

vistelser och kontakt med husdjur har en 

betydelse för vårt välmående. Vi i Cen-

terpartiet jobbar med och för de äldre. 

 

Text: Shlomo Gavie, Falkenberg

”Dagens och framtidens 
seniorer ställer krav 
på stimulans för bätt-
re fysisk hälsa såväl 
som själslig hälsa”

Landsbygd i korthet:

Verka för en lösning 
av bostadsbristen 
i hela Halland.

Vården ska vara lika och 
tillgänglig i hela landet.

Uppmuntra fler att 
starta företag inom 
vård och omsorg.
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För oss i Centerpartiet är det en 
självklarhet: bra bredband och bra 
mobiltäckning är en förutsättning 
för att vi ska kunna, bo, driva fö-
retag och leva i hela landet. Det är 

precis därför som vi i Centerpartiet har 

drivit igenom mångmiljardsatsningar 

på att bygga bredband på landsbygden i 

Alliansregeringen (sammantaget mer än 

5,5, miljarder från 2007 till 2020), och det 

är precis därför som vi har skärpt kraven 

på mobilföretagen så att de ska bygga ut 

mobilnäten över hela landet. 

Ett tydligt resultat
Antalet som får tillgång till snabbt 

bredband ökar fort och runt om i landet 

och Halland sätter fiberföreningar nu 

spaden i backen och drar fiber hem till 

sig.  Just därför kan 33 procent av alla 

halländska hushåll nu teckna sig för ett 

snabbt och framtidssäkert bredbandsa-

bonnemang, med en hastighet om minst 

100 Mb/s. 

Stärker hela landet
Centerpartiets vision är att Sverige ska ha 

världens modernaste landsbygd. Oav-

sett om man bor i mitt inne i Halmstad, 

i Vessigebro eller i en liten by som min 

barndoms Mosshult så ska det finnas  bra 

förutsättningar för att kunna bo, leva och 

driva företag där. För många företag, inte 

minst på landsbygden, är det en förutsätt-

ning att man har bra mobiltelefoni och bra 

bredband för att man ska kunna växa och 

utvecklas. Därför begär vi i Centerpartiet 

ett tydligt mandat i höstens val för att fort-

sätta satsa stort på att bygga snabbt bred-

band och bra mobiltelefoni i hela landet. 

En röst på Centerpartiet är en stark röst för 

en närodlad politik, där hela Halland och 

hela Sverige kan växa och utvecklas.
Text: Anna-Karin Hatt (c) 
IT- och energiminister

LANDSBYGD

”Centerpartiets 
vision är att Sverige 
ska ha världens 
modernaste landsbygd”

Satsningar på bredband och 
mobilnät utvecklar hela landet

till, att knyta ihop nordvästra Skå-

ne med Halland via tågtrafik mellan 

Hässleholm och Halmstad, en utveck-

ling helt i linje med det Trafikförsörj-

ningsprogram som antagits i Skåne. 

Bromsklossen är tyvärr regionstyrelsens 

nuvarande ordförande, som inte ser 

möjligheterna med persontågtrafik på 

Markarydsbanan.

Mer mandat krävs
Jag är övertygad om att framtidsfrågan 

om en Hallandspendel bara kan kom-

ma till skott med en ny politisk ledning 

i Regionen, med stort inflytande från 

Centerpartiet.

Text: Erling Cronqvist, Laholm

Tågtrafiken kommer att ha stor 
betydelse för företagens framtida 
utveckling och tillväxt. Ökad rör-

lighet och tillgänglighet ger företagen 

bättre möjligheter att rekrytera personal, 

arbetsmarknaden utvidgas och de anställ-

da når arbetsplatserna lättare och säkrare. 

Näringslivet har därför varit en stark 

förespråkare för en utbyggnad av tåg-

trafiken bland annat i norra Skåne och 

Blekinge i projekt Pågatåg Nordost och 

som genomförts och utvecklats mycket 

positivt.

Möjligheter för näringslivet
Centerpartiet står för ökad tillgänglighet 

och utbyggnad av infrastruktur i hela 

landet. I Laholm har Centerpartiet drivit 

frågan om persontrafik på Markaryds-

banan eftersom att man tidigt såg vilka 

möjligheter det skulle innebära för Knä-

red och Veinge som tillväxtorter.   

Det är viktigt att näringslivet i Laholm 

och resten av Halland får ökade möjlig-

heter att utvecklas och göra affärer med 

företag i norra Skåne, södra Kronoberg 

och västra Blekinge.

Alla är inte med på tåget
Något som även Region Skåne är positiv 

kommer Hallandspendeln i tid?

”…arbetsmarknaden ut-
vidgas och de anställda 
når arbetsplatserna 
lättare och säkrare”
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Frågan om strandskyddsregler får 
många kommunpolitikers blod att 
svalla.  Självklart behövs det ett strand-

skydd, för att inte all mark utmed kusten 

och sjöar ska tas i anspråk privat. Det 

behövs också skydd för biologiska fakto-

rer, artskydd med mera. Men samtidigt 

måste reglerna möjliggöra för utveckling 

av närsamhället, möjlighet att skapa 

tillväxt. 

Förändring ger nybygge
Landsbygdskommuner behöver på 

ett betydligt friare sätt, kunna medge 

strandskyddsdispenser utan att få bak-

läxa av Länsstyrelsen. Anledningen är 

att läget har stor betydelse för fastighets-

priset. Ligger bygget strandnära dyker 

inte värdet när huset är färdigt. Detta 

kommer att stimulera nybyggandet.

Viktigt för samhällsutvecklingen
Dessa boenden betyder mycket för kom-

muners attraktivitet, både för inflyttning 

av nya invånare och etablering av nya fö-

retag. Företagens kompetensförsörjning 

underlättas om det finns tillgång på alla 

typer av bostäder, både billigare och mer 

attraktiva. Besöksnäringen som många 

bedömer kommer att växa betydligt 

skulle också gynnas genom att tillgäng-

ligheten till vatten och stränder ökar.

Närodlad politik ger resultat 
Centerpartiet tycker att landsbygdskom-

muner bör få utveckla de möjligheter 

som finns för invånarna. Regeringen 

ändrar nu reglerna kring mindre sjöar 

Strandskyddet kan förenas med tillväxt

Landsbygd i korthet:

Strandskyddet ska 
anpassas lokalt så lands-
bygden kan utvecklas.

Förbättra täckningen av 
mobiltelefoni-, surf- och 
fibernäten.

Utöka kollektivtrafiken 
med tätare turer där 
underlaget och efter- 
frågan finns.

och grävda diken. Det är välkommet 

men mer behöver göras. Nu är det kom-

munernas tur att peka ut vilka områden 

som det ska byggas på, utifrån var det 

kan generera mest utveckling för när-

samhället. Det är närodlad politik.

Text: Henrik Erlingson, Hylte
Foto: edvard@4film.se

”Företagens kompe-
tensförsörjning 
underlättas om det 
finns tillgång på alla 
typer av bostäder, 
både billigare och mer 
attraktiva.”
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Laholms kommun är känd för sin 
långa fina badstrand där många 
turister och fritidsboende vistas när 
vädret tillåter. Laholm är också unikt 

med att tillåta parkering på en del av 

stranden, dels av tradition, dels därför 

att det ökar tillgängligheten. Det ska 

poängteras att möjligheten att ta med 

bilen ner på stranden endast är tillåtet på 

vissa sträckor, vilket gör att stora delar 

av stranden är bilfri för de som hellre 

föredrar en bilfri strandvistelse.

Rörelsehindrade och turismen 
drabbas
Men tiderna ändras! Lagstiftningar har 

gjort det svårare att ha en fortsatt parke-

ring på stranden och det finns grupper 

som tycker att bilar inte hör hemma där. 

Centerpartiet menar bestämt att tillgäng-

ligheten är viktig samtidigt som det är en 

turistmagnet som inte får underskattas. 

Tar man bort parkeringsmöjligheten på 

stranden, de få dagar då vädret tillåter, 

finns det dessutom risk att bilar parkeras 

lite varstans. Räddningstjänsten kommer 

inte fram, boende kommer inte in eller ut 

från sina hus och så vidare.

Förbudet skulle skapa större problem
Alternativet som då återstår är att anord-

na parkeringsplatser på grönområdena 

närmast stranden – vilket skulle leda till 

stora konsekvenser för både miljön och 

naturen. Detta vill inte Centerpartiet! Vi 

kommer att arbeta in i det sista för att 

värna om denna unika turistattraktion 

och tradition som vi har i kommunen och 

inte låta andra myndigheter bestämma 

hur vi ska göra. En närodlad politik är 

där människor beslutar i nära frågor; så 

stöd Centerpartiet med din röst.

Text och foto: Ove Bengtsson, Laholm

Halland har fantastiska förutsätt-
ningar för boende, turism och 
produktion av mat, bland mycket 
annat. Här är vacker miljö med kusten, 

många sjöar, skogar, ängar och böljande 

åkrar. I Halland produceras bra mat och 

vi har mycket förädlingsindustri, både 

storskaligt och en mångfald av gårdsbu-

tiker, bagerier, charkuterier och mycket 

mer. Centerpartiet ser stora möjligheter 

för tillväxt och utveckling genom att 

kombinera maten med turismen. 

Lyft fram det närproducerade
Centerpartiet ser en stor potential för 

tillväxt och utveckling genom att kombi-

nera dessa fördelar med varandra – det 

vill säga maten med turismen. Vi vill se 

en ordentlig satsning på Halland som 

matlän där vi lyfter fram och marknads-

för maten som produceras här. Detta 

kommer att skapa nya arbeten. 

Offentligheten som föregångare
Eftersom vi har tillgång till alla denna 

egenproducerade mat vill Centerpar-

tiet också att kommunerna och Region 

Halland blir bättre på att handla upp och 

servera lokalt producerad mat. Maten 

i skolor, förskolor och inom vård och 

omsorg ska vara god och vällagad och 

i så stor utsträckning som möjligt av 

närproducerade råvaror. Närproducerad 

mat håller också landskapet öppet. 

Landsbygden har en framtid
Centerpartiet är det enda partiet i svensk 

Halland, maten 
och turismen

En strand med alternativ,
är en strand för alla

Turism i korthet:

Behåll lägre restaurang-
moms och arbetsgivar- 
avgifter för unga.

Som konsument ska du 
kunna handla närpro- 
ducerat och miljövänligt.

Ha kvar systembolaget men 
tillåt gårdsförsäljning.

politik som på riktigt ser landsbygden 

som en stor resurs och vill satsa för en 

hållbar tillväxt i hela Halland och hela 

Sverige. Detta är ett av skälen för att 

se till att Centerpartiet finns med och 

ledningen i såväl Hallands kommu-

ner, Region Halland som i riksdag och 

regering.

Text: Stefan Bengtsson, Varberg
Foto: edvard@4film.se
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Gårdsförsäljning är en sak som blir 
alltmer intressant då människor vill 
handla närproducerat. Men villkoren 
för gårdsförsäljning är inte lika för 
alla.  Jag kontaktade Philip Nicholson 

på ölbryggeriet Folkared 15. Faktum 

är - jag kunde inte pricka mer rätt, på 

en liten stund har vi hittat möjligheterna 

men också hindret för utvecklingen. 

Regeländring slår hårt
För Philip och Elisabeth Nicholson har 

det snurrat på bra sedan de startade öl-

tillverkning. Idag tillverkar de nio sorters 

öl, varav säsongsöl. Men i dagarna har de 

fått veta att det blir förändringar för dem 

att lämna öl via Systembolagets beställ-

ningssortiment från 1 september. Philip 

har varit kritisk till gårdsförsäljning och 

tyckt att Systembolagets monopol varit 

bra, men nu har han ändrat uppfattning.

- Det känns som de stryper oss små nu 

när de med ett nytt regelverk tar bort 

möjligheterna att komma in på fler 

ställen. Monopolet sätter käppar i hjulen 

för gårdsförsäljning, vi får inte ens öppna 

vår egen öl.

Satsar på nyheter
Philip och Elisabeth har hela tiden nya 

idéer och har precis fått klart med lån så 

att de kan bygga en pub med utskänk-

ningstillstånd. Puben gör att de kan ha 

ölprovning och servering, men den ska 

också öppna upp för ytterligare verksam-

het; att locka hit ölintresserade till bryg-

geripub. Det finns ingen sådan i Halland, 

men är vanliga i England. 

Gårdsförsäljningen är viktig för 
landsbygden
Philip tycker att vi borde vara mogna 

för att öppna upp för gårdsförsäljning av 

alkohol vilket skulle öka möjligheten för 

småbryggerierna.

- Vi skulle betala alkoholskatt på samma 

vis som när vi lämnar till Systembolaget 

så inga intäkter skulle försvinna.

För att turismen ska var möjlig på lands-

bygden måste företagen ges möjligheter 

för att utvecklas. Att tillåta gårdsförsälj-

ning av alkohol är en pusselbit och en 

viktig sådan.

Text och foto: Anna-Karin 
Gustavsson, Varberg

Kultur ger en bygd och en stad 
karaktär och det finns starka sam-
band mellan tillväxt och kultur- 
utbud. Detta känner centerpartister till 

och många av oss utvecklar bygden med 

teater, bygdegårdsfester och digitaliserade 

biografer. Varför?

Kultur och fritidsaktiviteter 
är nyckeln
Därför att vuxna barn gärna flyttar tillba-

ka om det finns minnen av en rolig fritid 

och ett aktivt kulturliv. De vill ge samma 

minnen till sina barn något som bekräf-

tas i forskningen. Förr flyttade man till 

jobbet, nu letar man efter en trevlig plats 

med goda pendlingsmöjligheter. Eller 

som en ”tyckare” brutalt uttryckte det: 

”En stad som enbart fokuserar på att 

få företag att etablera sig i bygden och 

struntar i kulturutbudet kan lika gärna 

plocka ner skylten. Människor söker sig 

inte till ointressanta platser bara för att 

det finns jobb där.”

En vidare syn på kultur
Därför är det viktigt att satsa på kultu-

ren, och med en bredare ansats ta med 

”utelivet” och besöksnäringen. Kungs-

backa har ett rikt kulturliv och fina 

utflyktsmål. Vi har många ideella krafter, 

exempelvis den Kulturella Byrån som 

driver Kulturfestivalen. Kungsbackas 

innerstad har många trivsamma restau-

ranger och nu satsas det dessutom på en 

restauranggata.

Text: Fredrik Hansson, Kungsbacka

”Vi ska fortsätta 
satsa, och därför bör 
resurserna öka.”

Så får vi de unga att återvända

Hinder för den lille öltillverkaren
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Centerpartiet är ett uttalat feministiskt 

parti och är det enda partiet i Sverige 

som har haft tre kvinnor som partiledare. 

Tre av partiets fyra ministerposter inne-

has dessutom av kvinnor.

Centerpartiet och Centerkvinnorna 

välkomnar att jämställdhet äntligen 

diskuteras i svensk politik och delar frus-

trationen med FI, V, S och MP över att 

det går för långsamt fram. Skillnaden är 

att Centerpartiet, som liberala feminis-

ter, menar att kvinnor inte får det bättre 

genom höjda skatter och försvårande 

för företagande. Centerpartiet tror på 

jämställdhetsreformer som ger kvinnor 

ekonomisk självständighet; här är några 

exempel på åtgärder:

- sänk skatterna för dem som tjänar 

minst, öka kvinnors företagande, öppna 

upp för att kvinnor ska ha fler än en 

arbetsgivare att välja mellan inom vård- 

och omsorgsyrken genom LOV, lagen 

om valfrihet. Bevara RUT, öppna upp 

föräldraförsäkringen till att inkludera 

alla familjekonstellationer, fördubbla 

jämställdhetsbonusen och införa bonus 

på VAB-dagar.

Text: Dag Gustavsson för Centerkvinnorna

Visst betalar staten ut pengar genom 
RUT-avdraget, men det många missar 
är pengarna det drar in, menar vd:n 
för städtjänstföretaget Flitiga Liza, 
Åsa Malmborg.
– Jag betalar in i skatter; arbetsgivarav-

gift och moms. Det är också pengar som 

går in i samhället, säger hon engagerat.

Många fördelar hotas
Åsa är den som inför förra valet startade 

det så kallade RUT-upproret eftersom 

partier i oppositionen redan då hotade 

med att ta bort denna reform om de kom 

till makten. Risken kvarstår även vid 

årets riksdagsval. Hon suckar och undrar 

varför man inte kan se fördelarna som 

RUT-avdraget innebär: svarta jobb blir 

vita, fler människor får jobb och en fot in 

på arbetsmarknaden och de som använder 

tjänsterna får vardagspusslet att gå ihop.

Inte bara direktörn som drabbas
Kunderna är pensionärer som väljer 

städhjälp för att kunna vara självständi-

ga. Sedan är det många barnfamiljer där 

båda jobbar. Det är inte bara de välbe-

ställda, vilket en del tror, menar Åsa och 

Majvor Persson, ordförande för Cen-

terkvinnorna i Halland, som för dagen 

gör en liten ”RUT-turné” frågar henne 

vad hon tror att ett avskaffande av RUT 

skulle innebära.

– Om man tar bort RUT tror jag inte att 

jag kan ha kvar lika mycket personal. 

Kunder kommer inte ha råd att betala 

hela summan och med detta kommer 

svarta arbeten helt säkert öka ännu mer 

än vad det gjorde innan RUT.

Löser fler problem än dammråttor
RUT-avdraget är inte endast en möj-

lighet till att få städhjälp, det finns 

företag som erbjuder andra former av 

hushållsnära tjänster. Maria Andersson 

och Cecilia Igerud driver sedan förra 

året Barnvakter Halland som erbjuder 

barnvakter med referenser. Alla bor inte 

i närheten av släktingar och vänner som 

kan hoppa in och ta hand om barnen och 

därav finns behovet av detta unga företag 

– och så länge RUT-avdraget finns ökar 

chansen för fler att ta del av tjänsten.

Text: Dag Gustavsson för Centerkvinnorna

JÄMSTÄLLDHET

”Om man tar bort 
RUT tror jag inte 
att jag kan ha 
kvar lika mycket 
personal”

Centerpartiet 
– ett jämställdhetsparti i praktiken

LÅT RUT ROTA SIG

Maria Andersson visar upp företagets uppskattade hemsida.

Jämställdhet i korthet:

Öppna upp den 
offentliga sektorn: 
låt kvinnor starta 
företag eller välja 
mellan fler arbetsgivare. 

Lika villkor i fråga om 
anställning ska råda 
mellan kvinnor och män.

Män och kvinnor ska 
dela på ansvaret i hemmet.

Minska löneskillnaderna 
mellan män och kvinnor.
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Efter många år i restaurangvärlden 
ändrades mitt liv totalt den dagen 
jag gick i pension. Tidigare hade mitt 
liv, med långa arbetsdagar, kretsat 
kring mat, fest och det dukade bor-
det. Kring människors festligheter i li-

vets alla skeden. Men plötsligt fick jag en 

massa tid över, helt till eget förfogande. 

Föreningsliv skapar möjligheter

Skönt tror jag många tycker. Men för 

mig var det en stor sorg och saknad. Jag 

har alltid älskat att arbeta och drivits 

av lusten att göra människor glada och 

nöjda. Genom mitt engagemang i SPF 

Snöstorpsveteranerna har jag fått möj-

ligheten att återigen arbeta med mat och 

människor.  

Gubbarna tar plats i köket
För ett antal år sedan startade vi matlag-

ningsträffar för äldre gentlemän. Härliga 

”gubbar” som aldrig tidigare deltagit i 

familjens matlagning, som verkligen var 

noviser vid spisen. Nu finns det tid att 

skapa nya intressen och lusten att laga sin 

egen mat fick helt plötsligt stort utrym-

me.  En tre-rättersmeny kan efter ett 

par timmars glädjefyllt arbete avnjutas. 

Vår matidé är att laga enkel husmans-

kost, använda svenskodlade produkter 

så närproducerat som möjligt. Vad som 

är höjdpunkten under måltiden – ja 

naturligtvis maten som vi tillsammans 

lagat – men det bästa är det härliga 

samtal vi har runt bordet. Allvar blandas 

med glada skämt. Gamla minnen och 

framtidsfrågor. Den sociala gemenskapen 

och glädjen är en stor tillgång vid våra 

glada matlagningsträffar. Att slippa sitta 

ensam vid middagsbordet.

Närproducerat är mer än kvalitet 
För mig är det viktigt att laga mat från 

grunden. Att använda svenska råvaror. 

Jag vill veta var djuren vuxit upp, i vilket 

vatten fiskarna simmat och var grönsa-

kerna har skördats. Det blir en del i den 

glädjefyllda matlagningen och festen 

kring det dukade bordet. Kan vi sedan 

avsätta tid att lag mat tillsammans med 

familjen, med vänner, arbetskamrater 

och kanske barnbarn, ja, då lovar jag 

trängsel och trivsel i köket. 

Bra mat är livsmedel
Det ligger stort ansvar på oss att över-

föra riktig matlagning och traditioner 

till vår nästa generation. Låt ungarna 

vara med vid grytorna. Vi är noga med 

att tanka bilen, byta olja och underhålla 

alla detaljer på vårt fortskaffningsmedel. 

På samma sätt måste vi ta hand om vår 

egen tankning, underhålla hälsan genom 

vällagad mat, gemenskap och låta målti-

derna bli den energikälla och glädje som 

skapas kring ett vackert dukat middags-

bord. Som ger hälsa och energi. 

Jämställdhet är ständigt aktuellt
Centerpartiet värdesätter jämställdhet, 

vi ser att samhället och individerna i det 

mår bättre då. För oss är jämställdheten 

en självklarhet, vi är ett parti som alltid 

varit fyllt med starka och handlingskraf-

tiga Centerkvinnor. 

Vi är inget hippt feministiskt parti, vi är 

ett parti där jämställdhetsarbetet genom-

syrar allt vi gör och alla politiska frågor 

vi drivit, de senaste 100 åren. Mycket har 

förändrats under den tiden.

”Maggans kockveteraner” har resulterat 

i en kokbok. ”Guldkant på vardagen” – 

där de samlat sina recept. 

Text och foto: Margaretha Persson, 
Matinspiratör, SPF

Mat för hälsa och jämställdhet

”För mig är det 
viktigt att laga 
mat från grun-
den. Att använda 
svenska råvaror”



Grattis!
De rätta svaren från tävlingen i Hallandsbygden Nr 2, 2014

Landsbygdsföretag har samma rätt till utvecklingsmöjligheter som företag i städerna  

Vill vi ha mer av i ”backen” på landsbygden – Fiber

Fredrick Federleys fokusfrågor är  Migration och Djurskydd

Anders W Jonsson inspirerade med parollerna  Jobb och tillväxt i Hela landet

Klimat och Miljö

CUF ska vara det  Jobbigaste ungdomsförbundet  

Harald Lagerstedt hälsade välkommen till  Varberg - västkustens kreativa mittpunkt

Vår paroll i EU-valet är  Ett smalare men vassare EU

Temat på Centerkvinnornas stämma var  Vi som står upp för jämställdheten

Vi vill att Halland är Fossiloberoende år 2030.  

Hållbart, grönt och tryggt är det Halland som Centerpartiet kämpar för

Hjärtat klappar hårt och taktfast för den Närodlade politiken

Vinnare blev: 
Stig Fredriksson, Hyltebruk, Pär och Anna Lisa Johansson, 
Veddige, Maj Johansson, Frillesås …som vinner varsin trisslott.

Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Hur många procent i valen får 

Centerpartiet i din kommun, 

region Halland och i riks?
Vi drar 3 vinnare som får varsin trisslott. 

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

eller via mail till halland@centerpartiet.se

Vi vill ha svaren före den 30 augsti 2014. 
Glöm inte att skriva ditt namn och din adress. 
Vinnarna och de rätta svaren kommer i nästa 
nummer av Hallandsbygden. Lycka till!

Tävling!

Närodlad
politik ger
växtkraft  
i hela
halland

Vi strävar efter ett hållbart Halland

Algot Thorin 
22 år, studerande, 
Harplinge, kandidat  
i riksdagsvalet,

Ola Johansson 
 53 år, Riksdagsledamot, 
Kungsbacka, kandidat i 
riksdagsvalet

Jenny Axelsson 
40 år, enhetschef, 
Simlångsdalen, Kandi-
dat i riksdagsvalet

Stefan Bengtsson 
40 år, gruppledare, 
Skällinge kandidat i 
regionvalet


