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LEDARE
Då har vi lagt supervalåret bakom oss
och kan konstatera att det var dramatiskt ända in i kaklet!
Det var många turer och i slutet på
november hoppades vi alla på att slippa
extra val . Vi hoppades att det skulle bli
någon form av överenskommelse, så att
det skulle bli arbetsro i riksdagen och att
man kunde börja ta tag i de utmaningar
som finns. Men så kom den 2:e december
och SD ägde media en hel dag innan de
kungjorde att de skulle fälla regeringens
budget och alla andra som inte stoppade
invandringen i princip.
Det märkliga inträffar sedan den 3:e dec,
att Lövfen inte lyssnar på alliansens förslag till överenskommelse, utan säger att
han har för avsikt att utlysa nyval. Det
var inget vi hoppats på, men Centerpartiet i Halland var snabbt
ur startblocken och började
planera för extra val.
Men när de flesta av oss firade jul så förhandlades den
så kallade Decemberöverenskommelsen fram.
Resultatet var snarlikt
det som Centerpartiet
och Alliansen presenterade för Lövfen redan den 2:e dec. Jag
kan fortfarande inte
förstå att han inte
tog den förhandlingen istället för att
hota med extra val.
Förmodligen var han
inte på det klara med
att han är statsminister och inte fackbas!
Det är få överenskommelser som är
optimala, men Decemberöverenskommelsen
var nödvändig för att
komma ifrån den låsning

som blivit, för att komma tillbaka till den
praxis som gällt i riksdagen fram till 2013
då dåvarande opposition med stöd av SD
bröt ut en tolkning av budgetlagen. Mer
dramatiskt än så är det inte.
Centerpartiet kommer precis som vi sa
före det var aktuellt med extra val att
driva en aktiv oppositions politik.
En politik för utveckling i hela landet, som underlättar för företagen
att anställa, för att stärka företagens
konkurrenskraft. Här vill jag särskilt
nämna lantbruket såklart. Här måste
fram långsiktiga strategier för att vi ska
öka produktionen av livsmedel i Sverige.
Det är lika svårt att se varje gång som det
kommer rubriker om griskris och nu aktuella mjölkkrisen. Minska administrationen i bondens vardag och
höj inga skatter. Vi måste få
konsumenterna att inse att bra
mat måste få kosta! Mervärdet
som den svenska livsmedelsproduktionen skapar måste
hamna i fickan hos
den som skapat
det, nämligen
Bondens!
Jag har skrivit
då och då här
i ledaren om
min oro för
klimatförändringar. Tyvärr
så minskar
den inte. Vi
kan konstatera
att 2014 var det
varmaste året vi
haft på vårt klot.
Samtidigt så är det
låga energipriser
som gör att det

förnybara inte lönar sig att satsa på. Det
är uppenbart att vi inte kan lämna över
till marknaden att klara omställningen,
utan det behövs politiska styrmedel. Men
hur ska man komma överens globalt att
inte använda fossila bränslen, när oljan är
en sådan maktfaktor och vi har så många
krigshärdar i världen?
Vi är bra i Sverige på att minska fossilberoendet och vi måste vara lika bra på att
ta emot och integrera alla de flyktingar
som flyr krig och förföljelse. Centerpartiet står upp för en generös flyktingpolitik. Det kommer förslag från olika håll
om att vi måste begränsa flyktingströmmen och det är klart man kan diskutera det. Men det största fokuset måste
vara att vi tar emot och investerar i de
människor som kommer hit. Man utsätter sig inte för de risker en flykt innebär
för ro skull. I skrivande stund jobbas
det inom Centerpartiet för fullt, för
att ta fram förslag för att vi ska vara så
lyckosamma som möjligt. Det innebär att
alla blir vinnare på sikt. De som flytt får
skapa sig en framtid i Sverige som bidrar
till att vi får utveckling i hela landet!
Nu går vi mot ljusare tider och om inte
förr så syns vi på distriktsstämman den
18:e april.

Harald Lagerstedt (c)
Distriktsordförande för Centerpartiet
i Halland

Kontaktuppgifter
Centerpartiet och
Centerkvinnorna i Halland
Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg
Telefon: 0346-106 73
E-post: halland@centerpartiet.se
Hemsida: www.centerpartiet.se/halland
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Återtåget har
startat nu

Sverige har fått en regering som sannolikt kommer att kunna sitta kvar
och som med tiden kan genomföra sin
politik, även om starten gick minst sagt
knackigt, med höstbudgeten, inbördes
käbbel, motstridiga besked och förluster i kammaren. Deras politik kan nu
kritiseras, motarbetas och ersättas när
Centerpartiet återfår regeringsmakten
med Alliansen nästa val.
Under vinter och vår väntar behandlingen av de över 3000 motioner som lämnats in av oss ledamöter
under allmänna motionstiden. Det är
då vi kan visa bristerna i den rödgröna politiken och på vilken bräcklig
grund den vilar. Decemberöverenskommelsen kommer på intet sätt att
hindra oss från att fullt ut driva vår
politik och när vi är ense i Alliansen
kan vi få majoritet för våra förslag,
förutsatt att SD väljer att agera som
de gjorde 2010-14.
Jag kommer att finnas kvar i Civilutskottet, där bostadspolitiken
finns och vara vårt partis talesperson.

Där finns även
familjerätt,
försäkring-, konsument-, ersättning
och insolvens-, företagsstyrningsfrågor. Detta och en
mängd EU-ärenden inom dessa
områden är vad
som fyller de båda
utskottsmötena
varje vecka och
som jag oftast diskuterar i debatter.
Varierande och intressant är det för det mesta. Framförallt ser jag som min uppgift att tala
om betydelsen för hela landet, jobb,
miljö, tillväxt och migration att det
byggs för alla som behöver en bostad
och att vi utnyttjar de bostäder vi har
på ett bättre sätt.
Den här perioden har det blivit
lite mer internationella frågor, i och
med att jag även blivit ersättare i Utrikesutskottet och delegat i Nordiska
Rådet. Gränshinderfrågor inom Norden och de Nordiska ländernas relation till omvärlden står på agendan de
2-3 tillfällen som rådet samlas.

Ola´s KRÖNIKA
I slutet av november fick jag möjlighet att besöka Bangladesh på en studieresa anordnad av FN-förbundet. Det
gav många bestående intryck att besöka
att land med 156 miljoner invånare på
en yta som motsvarar 1/3 av Sveriges
och som ger ett klimatavtryck som är
en bråkdel av vårt eget. Ändå drabbas
deras landsbygdsbefolkning mer än
någon annan av effekterna av klimatförändringar. När havsnivåerna stiger
med 0,5 meter drabbas 35 miljoner
bönder och deras familjer av översvämningar. Det visar att politiken inte tar
slut vid nationsgränser. Allt vi kan göra
här har betydelse. Framförallt måste
människor i hela världen samlas över
etniska, religiösa gränser och ta ansvar
för varandra.
Om det och annat skriver jag på
min blogg: www.olajohansson.blogspot.com
Hör gärna av er om ni vill ha besök, eller om ni har frågor och synpunkter att framföra till mig och riksdagsgruppen.
Ola Johansson
Läs min blogg:
www.olajohansson.blogspot.com
Twitter: @ola_johansson
Instagram: kungsbackaola

region
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Den nya mandatperioden har börjat
Centerpartiets positioner i Region
Halland har flyttats fram i och med
den nya mandatperiodens början.
Vi har ledamöter i alla nämnder och
styrelser och har nya ordförandeoch arbetsutskottsuppdrag.
Gruppledare är Stefan Bengtsson,
Skällinge, som blir regionråd och 1:e vice
ordförande i regionstyrelsen och ledamot
i tillväxtutskottet. Kristina Karlsson,
Gällinge, är biträdande gruppledare,
ersättare i regionstyrelsen och ledamot i
arbetsutskottet i Hallands sjukhus. Henrik Erlingson, Sandsered, blir ordförande
i Regionservice och Anna Roos, Långaryd, blir ordförande i Lokala nämnden i
Hylte.
I arbetsutskottet för Ambulans, Diagnostik och Hälsa finns Lovisa Ljungberg, Haverdal, och i arbetsutskottet
för nämnden för Utbildning och Skola
finns Sven-Anders Svensson, Tvååker.
Ingemar Johansson, Okome, fortsätter
i beredningen i Hallandstrafiken och
Gunnel Bengtsson, Eldsberga, fortsätter
som ordförande i Hallands länsmuseer.
Lena Olofsdotter, Skogaby, fortsätter som
revisor.
-Arbetet i början av året i majoriteten, regionstyrelsen och kommunbe-

Gunnel

Lena

Lovisa

Henrik

redningen har varit bra, säger Stefan
Bengtsson. Det är en ny politisk organisation och en del nya personer på uppdrag
i ledande ställning. För Centerpartiets
del kommer vi arbeta för att genomföra
vårt regionprogram och ha fokus på
tillväxt och utveckling i hela Halland.
Den största utmaningen för vården är
att få ordning och reda på ekonomi,
ledning och styrning inom Hallands
Sjukhus. Kostnadsökningstakten är
alldeles för hög och på två år, 2011-2013,
ökade kostnaden för vårdpersonalen
med nästan 10% på sjukhusen utan att
hallänningarna fick mer vård. Centerpartiet lägger också stort fokus på att så
mycket vård som möjligt ska finnas nära
hallänningarna. Inom kort kommer de
palliativa vårdplatserna i Falkenberg att
öppnas igen och för Centerpartiet känns
det mycket bra. Under året är det också
planerat för en förbättrad missbruksoch beroendevård i nära samarbete med
Hallands kommuner.

portsektorns behov av att öka andelen
förnybara bränslen och lantbrukets behov
att minska utsläppen av växthusgaser. Jag
hoppas det ska gå att hitta lösningar att
kombinera de två utmaningarna genom
mer produktion av biogas i Halland.
Inom kort påbörjas budgetprocessen
inför budget 2016. Det ekonomiska utrymmet är minimalt, men vi ska försöka
få utrymme för några av våra valfrågor, tex ökat glasögon-bidrag till barn
och ungdomar. För att kunna ge mer
vård nära och skapa trygghet i hemmet
kommer vi också driva på för att införa
mobila läkare som gör mer hembesök
än vad som sker idag. Arbetet fortsätter
också för att hitta bra användning för
Plönninge nu när naturbruksutbildningarna ska samlas på Munkagård.
Centerpartiets position i majoriteten
har stärkts efter valet. Vi har en bra bredd
bland de förtroendevalda centerpartisterna
i Region Halland och med tillförsikt tar vi
oss an arbetet för hela Halland.

Grön tillväxt är ett fokusområde för
hela Halland där mat, miljö och energi har en central plats. Halland har så
många möjligheter och jag hoppas att vi
ska komma framåt på ett bra sätt inom
Grön tillväxt. Ett exempel är trans-

Sven Anders

Ingemar

Anna

Kristina

Stefan Bengtsson
Regionråd
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Nyårsträffen
Vinbergs församlingshem fylldes
den 10 januari då det var dags för
den första stora träffen för Hallands
Centerpartister.
Distriktets ordförande, Harald Lagerstedt, hälsade alla hjärtligt välkomna och
påminde oss om att det var 10 år sedan
Gudrun drog genom våra marker. Nu
är det andra krafter som vi oroas över
och då är det viktigt att vi för en politik
som tar bort myllan, själva grogrunden,
för SDs politik. Det känns bra med en
så tydlig partiledare som vår Annie, när
vi ska arbeta för en miljödriven ekonomi i hela landet, där integration och
människor ses som resurser som ska tas
till vara. Detta är brobyggande och riktig
Närodlad Politik.
Dagens stora dragplåster, centerns
chefsekonom Martin Ådal, inledde med
att beskriva sin uppgift som nationalekonom i partiet och gick sen över till att
prata om valresultatet som han bedömde
som ändå rätt hyggligt. Förklaringen till
det var främst det fantastiska jobb som
alla medlemmar lagt ner i valrörelsen
men även vår starka partiledare Annie
som numera får betraktas som mer
eller mindre alliansledare. Utgångsläget
efter decemberöverenskommelsen är ett
land i ordning. Regeringen vill skapa
en bild av statsfinanser i kris men det
kan man verkligen inte hålla med om.
Trots en världsomfattande kris har vi låg
statsskuld, sysselsättning som har ökat,
BNP-tillväxt i toppklass mm. Internationella jämförelser stödjer detta. Det är
dock en orolig tid och Martin nämnde
t ex de terrordåd som pågår i Paris för
närvarande. Vi har stor oro i Syrien där
halva befolkningen är på flykt. Ryssland
har jättelika problem med korruption
och ekonomi vilket avspeglas i en rubel
som rasar. Dålig global tillväxt över huvud taget. Det finns länder som det går
bättre för, t ex USA, Spanien och Irland
men även de har bekymmer. De flesta
EU-länder kan inte låna mer. I Stor-

britannien kan det bli aktuellt med en
omröstning om att lämna EU om Cameron vinner valet. Kina har ett gigantiskt
skuldberg och dess ekonomi är en bubbla
som håller på att spricka.
Sverige har också en rad problem,
t.ex. utanförskap och bidragsberoende för
stora grupper. Det är olika tudelningar
i samhället; geografiska spänningar, de
som har/inte har utbildning, inrikes/
utrikes födda, producenter av produkter/tjänster. Ungdomsarbetslösheten är
ett bekymmer på många håll även om
det är lite bättre här i Halland. Socialdemokraternas demagogi har spätt på
dessa motsättningar och det har lett till
missnöjesröster på Sverigedemokraterna.
Problemen har lett till identitetskriser för
utsatta grupper, vilket i sin tur leder till
ökad misstro och bristande framtidstro.
Den politiska kartan ser ut så här. Vi
har en svag S-regering med dåliga ledare.
Den politik de för leder till en jobbförstörarpolitik, enligt Martin. Många av de
ungdomsjobb som skapats av alliansregeringen kommer att försvinna och inte
ersättas av andra jobb. Landsbygdspolitiken är riktigt dålig. Martin har ringa
förtroende för Bucht som dessutom inte
har något landsbygdsdepartement. Nycklarna till framgång är
• Vår roll som oppositionsledare i alliansen där vår politik ligger helt rätt
• Miljöfrågan där vi har lika stor trovärdighet som Miljöpartiet
• Flyktingfrågan där 80-90 000 flyktingar väntas komma nästa år. De
flyktingar som kommer nu är eliten.
Vi måste ta tillvara deras kunnande
och snabbare få ut dem på arbetsmarknaden.
• Att hela Sverige skall arbeta. Det
handlar om att företagen måste våga
anställa genom att det blir enklare att
starta och bygga företag. Infrastrukturen måste fortsätta att utvecklas och
arbetsmarknaden måste förbättras
genom förbättringar i Arbetsförmed-

lingen. Det måste gå snabbare än vad
regeringen vill. De säger sju år, det är
för lång tid.
Decemberöverenskommelsen är
ingen drömsituation men den är helt Ok.
Den kommer dock inte att göra att allianspartierna lägger sig platt i riksdagen.
Vår tid är nu. Med passion, perspektiv
och optimism kan vi synliggöra Centerns
jordnära, Närodlade Politik, avslutar
Martin Ådal.
Dagen avslutades med en paneldebatt. Mari-Louise Wernersson från
partistyrelsen var tydlig med att Centerns
partiprogram spikades på stämman och
kommer att drivas. Visionen för Sverige
är ett land ”med modern landsbygd och
gröna städer”. Ola Johansson, riksdagsman, tackade valarbetarna för väl
genomfört val med många framgångar i
Halland. Bostadspolitiken ligger varmt
om hjärtat och med det menar Ola allt
från variation i bostadsform, inte minst
på landsbygden, till ett mindre krångligt strandskydd. Stefan Bengtsson,
regionråd, pekade på att det är bara vi i
Centerpartiet som arbetar för utveckling
och tillväxt i hela Halland, dvs villkor för
boende och företagande samt kommunikationer.
Fler frågor togs upp men de får
vi lämna till en annan gång. Dagen
avslutades med att påminna om den
medlemsvärvartävling som pågår och
ett tack riktades till alla för den goda
uppslutningen.
Vid pennan
Agneta och Claes Åkerberg
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Decemberöverenskommelsen
– vad innebär den?
• Den statsministerkandidat som kan
samla störst partikonstellation bakom sitt regeringsalternativ ska släppas
fram genom att partierna som ingått
överenskommelsen lägger ner sina
röster.
• Den minoritetsregering som på så
sätt accepterats ska kunna få igenom
budgeten i sin helhet. Utbrytningar
av enskilda anslag eller intäkter som
skedde ur Alliansens budgetar under
2010 och 2013 ska inte vara möjliga.
• Samtal förs över blockgränserna inom
försvars- och säkerhetspolitik, pensionssystemen och energipolitiken,
dvs, frågor som alla kräver långsiktigt
hållbara lösningar.
• Socialdemokraterna,
Moderaterna,
Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna står bakom överenskommelsen som gäller
fram till och med valet 2022.
Överenskommelsen följer i stort sett de
förslag som Alliansledarna förde fram i
början av december som bland annat syftade till att nå ovanstående resultat, samt
hindra Sverigedemokraterna från att
genom taktikröstning i kammaren fälla
varje regering som inte anammar deras
politik. Förutsatt att överenskommelsen
inte bryts innebär det att S och Mp på

”Centerpartiet
kommer fortsätta
att vara en
kritisk granskare
av regeringen.”
kommenterar Annie Lööf

motsvarande sätt ger möjlighet för Allianspartierna att genomdriva sin politik
efter valet 2018.
I alla andra frågor, utöver försvarsoch säkerhetspolitik, pensioner och energi
kommer en aktiv oppositionspolitik att bedrivas, där vår strävan är att föra fram en
bättre politik än den rödgröna regeringens
och kunna genomdriva den, dock utan någon form av samarbete och förhandlingar
med Sverigedemokraterna.
Skälet till att vi inte vill samarbeta
med dem, är att deras syn på asyl- och
invandringspolitik inte överensstämmer
med Centerpartiets grundläggande värderingar om alla människors lika värde

ÅRSSTÄMMA
med Centerpartiet i Halland
Lördagen den 18 april 2015
Katrinebergs fhs, Vessigebro
OBS! För att vi skall kunna beställa mat behöver vi ha in
anmälan senast den 14 april, detta gäller även valda ombud.
Anmälan görs till distriktsexpeditionen på
halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73
Alla medlemmar i Centerrörelsen hälsas välkomna!

och rättigheter. Deras ekonomiska politik
och förslag på reformer saknar verklighetsförankring och finansieras med medel
som inte är möjliga att realisera.
Under tiden fram till valet 2018 kommer Centerpartiet att utveckla politiken
och vässa kommunikationen ytterligare,
samtidigt som våra ansträngningar som
oppositionsparti syftar till att övertyga
väljarna om att Alliansen med ett starkare Centerparti är det regeringsalternativ
som är bäst för Sverige.

Ola Johansson, ledamot

Preliminärt program:
09.00 Ombudsanmälan
09.30 Stämmans öppnande
09.45 Dagens gäst: EU parlamentariker
Fredrick Federley
11.00 Förhandlingar
12.00 Lunch
12.45 Utdelning av förtjänsttecken
och avtackningar
13.00 Motionsbehandling
15.00 Avslutning

KUNGSBACKA
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Hallå där…
Fredrik Hansson,
nytt C-kommunalråd
i Kungsbacka.

Hur känns det att jobba med politik på heltid?
Det känns fantastiskt roligt! Det är en förmån att få
möjlighet att helt fokusera på det politiska arbetet
och kunna vara mer tillgänglig för våra invånare. Jag
känner stor ödmjukhet inför uppdraget!

Vilka områden kommer du arbeta med mest?
Som ny ordförande i Nämnden för Service kommer
jag lägga en stor del av min tid på att lära mig mer
om dess verksamhet och hur vi kan utveckla den,
med Centerpolitisk prägel. Jag är även ansvarigt
kommunalråd för den politiska beredningen inom
kollektivtrafikfrågor, barn- och ungdomsfrågor samt
frågor inom kultur, turism och fritid.

Vilka är dina hjärtefrågor?
Det är många! Ska jag försöka svara kortfattat så vill
jag utveckla upplevelsen av måltiden till våra barn
och äldre ytterligare. Bl a genom att en större andel
närodlade råvaror används i våra kommunala kök.
Att processen vid nybyggnation av kommunala lokaler utvecklas, genom att skapa olika koncept för t ex
för- och grundskolor, så att projekteringskostnaderna
hålls på en så låg nivå som möjligt.

Det händer i Kungsbacka…
I samarbete med SV, Studieförbundet Vuxenskolan
Gruppmöten kl 18.30- 22.00 i Särörummet, stadshuset:
Ring 0706-66 56 91 om dörren är låst

23 februari, 16 mars och 13 april
18 februari Årsstämma

Kontakta oss
Centerpartiet,
Box 102 44, 434 23 Kungsbacka
Besöksadress: Tölögården
Telefon: 0300-156 91, 0706- 66 56 91
E-post: kungsbacka@centerpartiet.se
Hemsida
www. centerpartiet.se/kungsbacka
Expeditionen är inte bemannad!

KUNGSBACKA
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Detta är Centerpartiets ledamöter
Kommunstyrelsen
Fredrik Hansson, Vallda, 1:e vice ordförande,
kommunalråd 0300-83
46 56, 0708-85 96 82
fredrik.hansson@
kungsbacka.se

Kristina Karlsson,
Gällinge, ledamot,
gruppledare, 0706-66 56
91, kristina.karlsson@
centerpartiet.se

Fritid & Folkhälsa
Bengt Alderin, Kungsbacka, vice ordf.
0705-43 45 19
bengtalderin@hotmail.com

Gymnasie &
Vuxenutbildning
Annika Hedman, Förlanda, 0702-42 94 46
hedman@kullbergsgard.se

Ersättare:
Jan-Erik (Jonte) Lind,
Fjärås, 0735-14 32 82
janerik.lind@musikalskare.se

Ersättare:
Love Barkman, Onsala,
0767-93 52 86
lovebark@hotmail.com

Funktionsstöd

Individ &
Familjeomsorg

Kristina Karlsson,
Gällinge, ordf. 0706-66
56 91 kristina.karlsson@
centerpartiet.se

Marie Andersson,
Frillesås, 0706-48 47 32
marie735@telia.com

Ersättare:
Heinrich Kaufmann, Fjärås, 0708-84 11
89 heinrich.kaufmann@swipnet.se
Kerstin Ekman Hake, Onsala
0705-08 35 14 kerstin.ekman-hake@
kungsbacka.se

0707-77 59 65
elisabeth.storhall@kungsbacka.se

Byggnadsnämnden

Förskola & Grundskola Kultur & Turism

Heinrich Kaufmann,
Fjärås, 0708-84 11 89,
heinrich.kaufmann@
swipnet.se
Ersättare:
Richard Hansson,
Vallda, 0768-48 72 12
richardhansson@hotmail.com

Ersättare:
Elisabeth Storhäll, Vallda,

Ersättare:
Inga-Lill Kihlberg,
Gällinge, 0706-80 25 78
irkihlberg@telia.com

Karin Green, Fjärås,
0705-47 22 20
karingreenq@hotmail.com
Ersättare:
Maria Valeberg, Kungsbacka, 0705-85 74 07
maria@valeberg.se

Maria (Mia) Andersson,
Särö, Ordf. 0705-21 98 88
andersson0625@gmail.com
Ersättare:
Hildegard Ekman, Fjärås,
0727-14 41 81 hildegard.
ekman@gmail.com

Härmed kallas alla medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna och CUF
till årsstämma Onsdagen den 18 februari kl 18.30 på Skårs Gård
Henrik Oretorp, Kommunalråd Halmstad, delar med sig av
erfarenheterna som gav dem valframgång.
Årsmötesförhandlingar, Fika
Anmäl ditt deltagande till kungsbacka@centerpartiet.se
eller till expeditionen 0300-156 91 senast 16 februari.
Hjärtligt välkomna, Styrelsen

hallandsbygden nr 1 2015 | 9

KUNGSBACKA

i nämnder och styrelser 2015 - 2018
Miljö & Hälsoskydd
Henrik Arnesson, Onsala,
0709-56 46 50
jh.arnesson@gmail.com

Äldreomsorg
Stellan Petré, Onsala,
0703-60 08 09
stellan.petre@telia.com

Ersättare:
Niklas Wellholt, Vallda,
0707-57 39 95
wellholtn@mail.com

Ersättare:
Ulf Persson, Vallda,
0721-51 08 78
ulf99.persson@mailnet.se

Service

Eksta Bostads AB
Fredrik Hansson, Vallda,
Ordf. 0300-83 46 56,
0708-85 96 82, fredrik.
hansson@kungsbacka.se

Ersättare:
Thomas Sahlström,
Älvsåker, 0702-86 54 68
sahlstromthomas@hotmail.com

Teknik

Valnämnden
Inger Offneby, Tölö, 0300-156 47
inger.offneby@telia.com
Ersättare:
Bo Isberg, Vallda, 0705-90 54 66
isberg.bo@telia.com

Kommunrevisionen

Maria Lundgren, Vallda,
0706-72 52 92
maria@arvidssonsifjaras.se
Ersättare:
Heinz Martini, Frillesås,
0739-32 68 62
gront.kungsbacka@gmail.com

LouLou Andersson,
Frillesås,
0739-63 56 60
loulou.andersson@
telia.com

Tjolöholm
Pär Olsson, Gällinge,
0704-94 31 30
par.olsson@n.lrf.se

Ersättare:
Erik Nilsson Nordahl,
Onsala, 0707-20 31 21
erik.nilsson.nordahl@centerpartiet.se

Ulf Persson, Vallda,
0721-51 08 78
ulf99.persson@mailnet.se
Ersättare:
Inga-Lill Bengtsson,
Fjärås, 0725-22 41 33
inga-lill.bengtsson@hotmail.se

Årsmöte!
Kungsbackabygdens centerkvinnor
Medlemmar i Centerkvinnorna och Centerpartiet kallas till årsmöte med Kungsbackabygdens Centerkvinnor
Tisdagen den 10 februari kl 18.00 i Hanhalsgården
Gunilla Hjelm, Centerkvinnornas förbundsordförande pratar om aktuella politiska frågor ur ett jämställdhetsperspektiv
Fika | Förhandlingar
Välkomna! Styrelsen för Kungsbackabygdens Centerkvinnor

VARBERG
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Våra representanter
i Varbergs kommun
Kommunfullmäktige
Ledamöter: Harald Lagerstedt Valinge,
Eva Pehrsson-Karlsson Värö,
Christofer Bergenblock Träslövsläge,
Lena Språng Karl Gustav, Stefan Stenberg Stråvalla, Anna-Karin Gustavsson
Sibbarp, ViviAnne Johansson Veddige

Kultur-och
Fritidsnämnden
Ledamot och ordförande:
Christofer Bergenblock Träslövsläge
Ledamot: Camilla Bengtsson Skällinge
Ersättare: Louise Blixt Modee Skällinge

Ersättare: Christian Persson Tvååker,
Olof Helmersson Trönninge, Susanna
Thunberg Norra Näs, Karolina
Mourou Träslöv

Miljö och hälsoskyddsnämnden

1:e vice ordförande: ViviAnne

Ersättare: Mikael Karlsson, Kungsäter

Ledamot: Sven-Anders Svensson Tvååker

Johansson Veddige

Kommunstyrelsen

Servicenämnden
Ledamot: Harald Lagerstedt Valinge
Ersättare: Johan Carlsson Rolfstorp

Ersättare: Christofer Bergenblock
Träslövsläge

Socialnämnden

Kommunstyrelsens personalutskott:
Harald Lagerstedt Valinge

Anna-Karin Gustavsson Sibbarp

Ledamot, även arbetsutskottet:
Eva Pehrsson-Karlsson Värö
Ersättare: Sven-Gunnar Niklasson
Kärradal

Byggnadsnämnden
Ledamot och ordförande:
Stefan Stenberg, Stråvalla
Ersättare: Lena Språng Karl Gustav

Ledamot, även arbetsutskottet:
Ledamot, även sociala utskottet:
ViviAnne Johansson Veddige
Hallands Hamnar AB Ledamot och
ordförande: Olof Helmersson Trönninge
Marknad Varberg Ledamot:
Harald Lagerstedt, Valinge
Räddningstjänsten Väst Ledamot:
Stefan Stenberg Stråvalla
Varberg Energi AB Ledamot:
Ulrika Rylin Tvååker
Varberg Event AB Ledamot:
Henrik Svahn Bua
Varbergs Bostad AB Ledamot:

Hamn- och
gatunämnden
Ledamot: Susanna Thunberg Norra Näs
Ersättare: Ulla Öhman Varberg

Ersättare: Kristina Lindfeldt Tofta

Tingsrätten Nämndemän
Helén Andersson Grimmared,
Lennart Skärbäck Dagsås,
Lennart Karlsson Träslöv
Valnämnden Ledamot och ordförande: Lars-Erik Karlsson Värö
Ersättare: Annelie Bengtsson, Sibbarp
Överförmyndarnämnden Ledamot:
Ingemar Andersson Hunnestad
Revisor Erling Andersson Tvååker

Ledamot, även arbetsutskottet:
Harald Lagerstedt Valinge

Barn och utbildningsnämnden

Lokala säkerhetsnämnden Ledamot:
Stefan Stenberg Stråvalla

Christian Persson Tvååker

Varbergs Fastighets AB Ledamot:
Ulla Öhman Varberg
Varberg Vatten AB och VIVAB Ledamot:
Christian Persson Tvååker

Sparbanksstiftelsen Varberg
Huvudmän: Magnus Sundin Varberg,
Karolina Mourou Varberg, Morgan
Andersson Grimmared
Stiftelsen Apelvikens sjukhus
Ledamot: Berit Karlsson Rolfstorp
AB Varberg Folkrestauranternas
stipendiestiftelse Frida Carlsson
Rolfstorp

Fastighetsbildningsmyndigheten
God man: Erling Andersson Tvåååker
Coompanion Stämmoombud: Harald
Lagerstedt, Valinge
Lygnerns vattenvårdsförbund samt
Styrelsen för Viskans Vattenråd
Ledamot: Lennart Skärbäck, Dagsås
Sveriges Ekokommuner Ombud:
Harald Lagerstedt, Valinge
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några av våra förtroendevalda i
varbergs kommun
Camilla Bengtsson
Jag bor i Skällinge med man, tre barn, hund o katt.
Jag kom i in politiken för drygt två år sedan när jag blev invald i Kretsstyrelsen i Varberg. Jag kände att jag vill engagera
mig i samhällsfrågor och Centerpartiet är det självklara valet,
det stämmer helt överens med mina värderingar och det sitter
i ryggraden.
I kommunala uppdrag är jag med i Kultur och Fritidsnämnden och i Kretsstyrelsen, i regionala uppdrag är jag med i
Regionfullmäktige samt ledamot i ALMI styrelse.
De områden som jag känner att jag vill engagera mig i är bl
a företagande – att skapa riktiga jobb, skola- inför praktiska
projekt (likt PRAO) och utöka lärlingssystemet.

Lena Språng
48 år bor i Karl Gustav, Projektledare
Arbetar som Kundansvarig i projekt, Familjebostäder i Göteborg.
Efter många år i servicebranschen vidareutbildade jag mig och arbetar nu med ombyggnation av fastigheter och områden i Göteborg.
Mina politiska uppdrag är ledamot av Kommunfullmäktige och
ersättare i Byggnadsnämnden. Det ska bli jätteroligt och intressant
att få sätta sig in i det politiska arbetet. Varbergs Kommun står inför
en spännande utveckling. Här är min politiskahjärtefråga att se
till att inte landsbygden blir bortglömd. Hela kommunen måste få
möjlighet att utvecklas.

Christian Persson
40 år. Bor på gård i Björkäng med fru och tre döttrar. Jag är
egenföretagare sedan många år men jobbar också på LRF
Konsult som kontorschef och fastighetsmäklare. Jag är engagerad inom Företagarna och LRF. Mina främsta politiska
intresseområden är företagande, landsbygdsutveckling och
byggande och under kommande mandatperiod kommer jag
att sitta i styrelserna för Varbergs Bostad och VIVAB . Genom
detta hoppas jag på att kunna underlätta och stimulera
byggande både i serviceorter och på landsbygden. Entreprenörskap har alltid varit en röd tråd i mitt liv från första
sommarjobbet som grönsaksodlare via ideella styrelseuppdrag
och studier i företagsekonomi till nuvarande jobb och företag.

VARBERG
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Christofer Bergenblock
Jag bor i Träslövsläge med min fru Ann-Sofie och våra tre barn.
Till vardags arbetar jag som lärare på Sven Eriksonsgymnasiet
i Borås och jag är dessutom ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Varberg. Inom kultur- och fritidsområdet har det
hänt mycket under de senaste åren och väldigt mycket mer är
på gång. En rad nya anläggningar har byggts och nu står bland
annat friidrottshall och simhall på tur. Dessutom har vi dragit
igång en mobil ungdomsverksamhet, MUVE, som verkar på
landsbygden. För mig är det viktigt att det finns tillgång till ett
rikt fritidsliv i hela kommunen, men också att de resurser vi har
fördelas rättvist mellan pojkar och flickor. Därför står jämställdhet högt upp på min agenda för det fortsatta arbetet.

Sven-Anders Svensson
I regionens nämnd för Kultur och Skola, vill jag verka för
ökad tillgänglighet för kultur i hela länet, mer stöd till folkbildning i olika former och att naturbruksgymnasium och
folkhögskolor skall fortsätta utvecklas för att locka fler elever.
Som ledamot i Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Varberg
vill jag arbeta för förbättrad miljö och mer förnybar energi,
samtidigt som hänsyn måste tas för att få rimliga villkor, ökad
rättsäkerhet och fler regelförenklingar som ger verksamma
inom kommunen möjlighet att utvecklas.
Jag bor på gården Arves Munkaskog utanför Tvååker och
arbetar med Landsbygdsutveckling för Leader Halland. Familjen består av Helene och fyra döttrar.

Kontakta oss

Årsstämma!

Centerpartiet i Varberg
Östra Långgatan 42
432 41 Varberg

Centerpartiet i varberg

Telefon: 0340-188 11
E-post:
centerpartiet.varberg@swipnet.se
Hemsida:
www.centerpartietvarberg.se

blir den 11 februari kl 18.30
i Träslövsläges Båtklubbs lokaler på Fiskehamnsvägen 4, Träslövsläge.
Förutom årsmötesförhandlingar blir det kommunalpolitisk information, fika
och inspirerande besök av Henrik Oretorp från Halmstad.
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Kommunfullmäktige i Falkenberg
Falkenbergs fullmäktige ledamöter har nu tagit plats och haft sina första möten. Nämnderna håller som bäst på att
forma sitt arbete medan bolagens ledamöter får vänta till efter bolagsstämmorna i april och maj med sitt arbete. Här
kommer en liten presentation av ledamöterna i fullmäktige. Deras citat är ”saxade” från valrörelsen.

Ordinarie ledamöter

Mari-Louise Wernersson, Falkenberg,

Kerstin Angel, Vesslunda,

Per Johansson, Falkenberg,

Kommunråd och kommunstyrelsens ordf.
Jag brinner för att utveckla hela vår
kommun så att befolkningen ökar och
företagen kan skapa tillväxt. Lyckas vi
med det får vi mer skatteintäkter och kan
fortsätta utveckla skola, vård och omsorg.

ordf. Barn- och utbildningsnämnden
Politik för mig är att hjälpas åt att bygga
ett bättre samhälle, att varje folkvald
politiker bidrar med sin kunskap och
klokskap i samarbete med andra.

ordf. Kultur- och fritidsnämnden.
För mig är Falkenberg den självklara platsen att bo på. Närheten till kust varvat med
ett spännande inland rikt på kultur och
idrott. Politik handlar om att våga!

Ingemar Johansson, Okome,
ordf. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Landsbygden och de gröna näringarna är
grunden i en hållbar marknadsekonomi där våra enskilda idéer är betydelsefulla.

Tore Holmefalk, Glommen,
kommunstyrelsen.
Arbetstillfällen och utveckling skapas av
småföretagare på landet och i staden.

Stig Agnåker, Falkenberg,
kom. Fullmäktige 1:e v. ordf., ersättare i
kommunstyrelsen.
Vård och omsorg ska ha en hög kvalitét
där individen har frihet att välja.

FALKENBERG
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Ordinarie ledamöter forts.

Niklas Selander, Falkenberg,

Agneta Åkerberg, Boberg,

Shlomo Gavie, Årstad,

Ledamot i Tekniska nämnden och
Bygglovsnämnden.
Min vision är en kommun som ligger i
framkant inom energi och miljö och där
de gröna näringarna utvecklas. Med en
närodlad politik kan människor påverka
och utveckla sig och sina liv.

v. ordf Socialnämnden
Vi är måna om människor! Integrationen
är en process där mötesplatserna har stor
och avgörande betydelse för att komma in
i det nya samhället. Genom att göra dessa
mötesplatser tillgängliga för alla skapar vi
en dynamisk och spännande framtidstro.

Måndagsmöten
Nu har vi startat en ny mandatperiod. För alla som har förtroendeuppdrag för Centerpartiet i Falkenberg
innebär det att vi taggar till lite
extra.

Vi är många som jobbar med kommun
politik här i kommunen. Det är viktigt
att vi på alla våra olika uppdrag jobbar
tillsammans. Det ska vara Centerpolitik
rakt igenom, Närodlad, lokal och decentralistisk. Med valfrihet, miljö, företagande och landsbygd i fokus kommer vi att
fortsätta att göra skillnad.

För att hålla ihop och utveckla vår
politik kommer vi att fortsätta att samlas
till gemensamma möten ett par gånger
varje månad. Det vi tidigare kallade
gruppmöten heter nu Måndagsmöten!
Till våra Måndagsmöten är alla medlemmar välkomna. Här kan man utveckla
och påverka vad som händer i Falkenberg. Vi kommer att annonsera mötena
på vår hemsida www.centerpartiet.se/
falkenberg och i vår Facebookgrupp
”Centerpartiet Falkenberg” (gilla den så
hänger du med på vad som händer).

ÅRSMÖTE
Falkenbergs kretsen
Måndagen den 9 februari klockan 19:00 Ullareds Bygdegård
På kretsstämman kommer vi att välja kretsstyrelse för det kommande året,
redovisa hur 2014 gick och planera för det kommande året.
Vi lägger också upp arbetet för den kommande mandatperioden.
Kretsstyrelsen presenterar tankar kring hur vi organiserar oss i de
områden där vi inte har lokalavdelningar

Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden.
Fler cykelstråk i hela kommunen. Det
skall vara möjligt att cykla säkert på
landsbygden och till staden.

Hans Johansson, Ledamot i FAVRAB
och VIVAB.

Ersättare
Herdis Pixsjö, Ledamot i Falkenberg
Energi AB
Ingmar Bengtsson, Ledamot i
Bygglovsnämnden.
Saw Kian Ooi, ersättare i Kommunstyrelsen
Bo Dannegren, Ledamot i Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Maria Larsson, Ledamot i Socialnämnden.
På måndagsmötena kommer vi att
förbereda behandling av kommande frågor i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Dessutom kommer vi att
till nästan varje möte ha ett tema som vi
meddelar i förväg. Det kan vara en fråga
som snart kommer upp eller ett annat
politiskt tema som vi vill utveckla.
Tore Holmefalk, Gruppledare

Kontakta oss
Centerpartiet i Falkenberg
Möllegatan 11 A, 311 34 Falkenberg
E-post: falkenberg@centerpartiet.se
Hemsida:
www.centerpartiet.se/falkenberg
Ordförande Ingemar Johansson
0706-386 131
ingemar.johansson@falkenberg.se
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Julskyltningen Hyltebruk 2014
För tredje året deltog Centerpartiet
på julskyltningen i Hyltebruk, under
parollen ”Vi byter Era åsikter mot en
korv”.
Det är ett led i vår strävan att synas för väljarna kontinuerligt under mandatperioden.
Förutom att diskutera aktuella frågor
var syftet att lyssna in folks åsikter om
framtidsfrågor, som berör folk och är viktiga för vår kommun. I utbyte mot detta bjöd
vi på varmkorv.
Ca 150 st korvar gick åt och 3 blädderblockssidor fylldes med synpunkter. Naturligtvis en del kritik, men också tänkvärda
framåtsyftande idéer.
Givetvis kommer alltid åsikter om den
kommunala kärnverksamheten: Vård, skola, omsorg och dagis. Matkvalitet på skola
och äldreboenden. Arbetstillfällen, näringsklimat och attraktivt boende är högaktuellt
för en positiv befolkningsutveckling.
Något som sticker ut är vikten av goda
kommunikationer av alla slag. Kollektivtrafik önskas till Falkenberg och Gislaved.

Särskilt påpekades bristen på kollektivtrafik
mellan Landeryd-Hyltebruk.
Flera nämnde att det är svårt att få
halltider i Hyltebruk.
Det sägs ju ”att Rom inte byggdes på en
natt”, men lite betänksam kan man bli. Det
är uppenbart att många av frågeställningarna återkommer år efter år.

Ny i samhällsbyggnadsnämnden,
Johan Elgemark, vem är det?
Jag är 48år och uppvuxen på Laholmslätten på en gård som främst
var producenter av spannmål och
fläskkött. Min familj består av fyra
vuxna barn samt ett barnbarn på
väg. Jag bor tillsammans med min
sambo Lillan i Unnaryd sedan tre år.
I mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat i tillverkningsindustrin på olika befattningar, på
Halleplast i Laholm och Sandab i Skummeslöv har jag varit produktionschef och på Ages
machining i Unnaryd är jag produktionschef
sedan drygt tre år tillbaka. Mina största tillgångar när det gäller arbetslivet är att jag har
som det uppfattas bra ledaregenskaper där
jag låter personal i min omgivning växa i sina
uppgifter, samt att jag har en förmåga att lätt
se optimala flöden.

I mitt politiska arbete har jag bara varit
aktiv i ett år, då som ersättare i kretsstyrelsen i
Hylte. Min politiska uppfattning är att jag aktivt vill jobba med att landsbygden ska kunna
få möjlighet att leva genom att vi jobbar hårt
med företagens möjligheter att fungera. Detta
kräver en inställning att infrastruktur ska
fungera, arbetsgivaravgifter och regelverk
ska vara på en hanterbar nivå, att man ska få
möjlighet att bygga på attraktiva platser samt
att jobba för en positiv integrationspolitik.
I familjen så är det främst min nyss bortgångne mor som arbetade politiskt, och många
vet säkert vem Inger Larsson var, under sista
delen av sitt yrkesliv var hon socialnämndens
ordförande i Laholm för centerpartiet.
Låt Landsbygden Få Möjlighet Att Leva!
Johan Elgemark

Sammantaget finns här många uppslag
till motioner och aktiv oppositionspolitik.
Aktiviteten var uppskattad och vi kommer säkert att återkomma inför nästa Jul.
Håkan Bengtsson

HYLTE
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Veronica Algerbo, 42 år, Långaryd
Bakgrund
Veronica är född och uppvuxen i Gislaved. Flyttade till Långaryd i Hylte
kommun 2004. Gift med Andreas, har
barn i både grundskola, gymnasiet och på
högskolan. Arbetar som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen i Värnamo.

Politiskt intresse
Veronica blev politiskt intresserad
under valrörelsen 2014. Hon tycker att
Centerpartiets budskap om att kunna bo
i hela landet – även på landsbygden- attraherade henne. Det måste vara möjligt
att bo och leva på landsbygden. Veronicas
äldsta barn har gått i skolan i Gislaved
och utövat idrottsaktiviteter där. Då
kollektivtrafiken över länsgränsen är
begränsad har familjen fått lägga otaliga
mil och timmar på vägarna. Nu studerar
sonen i Halmstad och familjen upplever
en väsentlig skillnad i hur lokaltrafiken fungerar
till Halmstad
där det är en
god turtäthet.
Veronica gör
även kopplingen
till arbetspendling. Ungdomar
och de som inte har tillgång till bil eller
körkort begränsas genom att kollektivtrafiken inte är utvecklad mot Jönköpings län. Möjligheten att ta arbete i den
närliggande regionen och samtidigt bo
kvar är svår. Arbetsmarknaden följer

inte kommunala eller regionala
gränser utan är gränsöverskridande. Veronica har arbetat
inom det privata näringslivet
innan hon blev jobbcoach och
arbetsförmedlare och ser vikten
av satsningar på att få ut unga i
arbetslivet, skapa förutsättningar och möjligheter för att kunna
bo, pendla och arbeta - även i
dessa frågor delar hon Centerpartiets politik. Här krävs långsiktighet, helhetssyn och en hög
ambition i politiken – inte bara
se till vad som är ekonomiskt
här och nu.

Uppdrag i Hyltepolitiken
Veronica har blivit invald
som ersättare i Arbete och Näringslivsnämnden. Hon tycker att det ska
bli intressant att få mer insyn och kunna
påverka den kommunala näringslivspolitiken
utifrån den erfarenhet
hon har från sin egen
yrkesbakgrund. Hon
tror att hon kan få nytta
av uppdraget i sitt eget
arbete som arbetsförmedlare och att hon kan bidra med
kunskap.

Det är viktigt att
satsa på att få ut
unga i arbetslivet, möjligheter för att kunna
bo, pendla och arbeta.

Kontakta oss
Centerpartiet i Hylte
Håkan Bengtsson
ordförande 070-576 58 12
hakan.bengtsson@nordictank.com
Henrik Erlingson,
kommunråd 073-371 80 24
henrik.erlingson@hylte.se

Intressen
Barnen och deras idrotter är högsta
prioritering. Sonens ishockey har blivit

ett intresse för hela familjen. Familjen
tycker om att resa och åka skidor och att
umgås med familjen och vänner. Veronica lyfter fram att i Långaryd har hon fått
ett tryggt kontaktnät med vänner som
värnar om varandra och tar ansvar för
varandra och att göra det trevligt för dem
som bor i bygden. Hon har inte tidigare
upplevt samma kollektiva ansvar där
man samkör till aktiviteter och hjälps åt
med hämtning av varandras barn eller
lätt löser situationer när livspusslet inte
riktigt går ihop. Att människor ärligt
bryr sig om varandra och hjälps åt upplever hon är en av de främsta fördelarna
med att bo på landet.

Centerpartiet i Hylte kommun bjuder in till

ÅRSMÖTE
Måndagen den 9 februari kl 18.30
Deromesågen i Kinnared
Före årsmötet gör vi ett studiebesök i pelletsfabriken
och informerar om företaget
Sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika!
Välkomna!
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Andreas Algerbo, 44 år, Långaryd
har den senaste tiden känt att det
inte gör någon skillnad att bara
tycka för sig själv. Vill man ha
förändring får man vara med och
engagera sig och upplever att nu
var ett bra läge att engagera sig och
komma
med sina
åsikter mer
offentligt.
Andreas
beskriver
att ett politiskt engagemang
passar lite
bättre i
hans liv nu när han samlat livserfarenhet och yrkeserfarenhet och
anser att det är ett samhälleligt
ansvar att vara med och ta ett politiskt
ansvar. Då politikerkåren blir äldre är
det viktigt med en föryngring och att
det även är människor mitt i livet som
kliver fram och tar ansvar. Andreas har
ett stort intresse för en levande landsbygd
där det ska gå att bo, leva och arbeta. Det
behöver finnas en fungerande service
med förskola, skola, kollektivtrafik och
annan service.

och Ungdomsnämnden vilken han tycker
är en av de viktigare nämnderna för
att hålla landsbygden vid liv. Det krävs
långsiktig planering av förskola och skola
med långsiktiga beslut som sträcker sig
över både budgetår och mandatperiod.
Det är viktigt att
kommunicera
en långsiktig
ambition till
kommuninvånarna. Familjen
Algerbo har barn
i olika åldrar och
utbildningssystem vilket har
gett en inblick i
och mycket åsikter kring skolan. Andreas
tycker att det ska bli spännande att få
vara med och driva skolpolitik i Hylte
kommun. Han har åsikter och tycker om
att diskutera.

Det krävs långsiktig
planering av förskola
och skola med långsiktiga
beslut som sträcker sig
över både budgetår och
mandatperiod.

Bakgrund
Andras har bott i stort sett hela sitt liv i
Långaryd i Hylte kommun, med några få,
korta avbrott. Gift med Veronica , barn.
Arbetar som VD på BUFAB kit, Värnamo.

Politiskt intresse
Andreas gör comeback inom Centerpartiet. Han var engagerad i partiet på
90-talet och satt som ledamot i Tekniska
nämnden en del av en mandatperiod.
Andreas beskriver att han har många
åsikter om hur saker borde vara och

Uppdrag i Hyltepolitiken
Andreas är invald som ersättare Barn

Intressen
Resa med eller utan husbilen, idrott;
går gärna på hockey, spelar golf eller åker
skidor. Kontrasten mellan att vara ute i
världen genom arbetet eller nöjesresor
och sedan få landa hemma på gården i
Långaryd är utvecklande. Basen är dock
att få bo på gården, sköta det som behöver skötas där – att kunna ha ett fungerande liv på landet!

Kom och var med och påverka!
Vi behöver vara många som tycker och
tänker och kommer med idéer och tankar.
Måndagsgruppen har vi oftast inför ett
fullmäktigemöte. Detta året har vi bestämt
att vi ska ha lite mer tema på mötena, så
de olika nämnderna blir ansvariga för ett
var sitt möte. Är du särskilt intresserad av
något område, kom och var med och lyssna och diskutera. Vill du inte missa något,
kom varje gång!
Inför KS mötena har vi genom-

gång av de frågor som är på kommande
kommunstyrelsemöte. Kl 18,30 träffas
centergruppen och kl 19,15 ansluter övriga
allianspartier.
Ni är varmt välkomna vid varje
tillfälle och mötena börjar alltid kl 18,30
och är på C-expen, om vi inte gör något
studiebesök.
Titta gärna på vår hemsida www.centerpartiet.se/hylte för mer info eller hör av dig
till någon i fullmäktigegruppen för mer info.

Måndagsgrupp

Inför KS

23 mars - BUN

23 februari

27 april – KS, budget 1 april
15 juni - SBN

25 maj

28 sept - ON

14 sept

16 nov - ANN

5 okt

7 dec - Hyltebostäder 30 nov

Halmstad
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Fullständig lista över förtroendevalda
för C i Halmstad, mandatperioden 2015-2018
Forum, Plats, Person

Hemvårdsnämnden, Ers, Lennart Bodén

KF, Led, Henrik Oretorp, Jenny Axelsson,

Kulturnämnden, Led,

Camilla Heurén, Kjell Helgesson,
Henrik Andersson, Alf Andersson,
Christer Meuller, Ewy Henriksson

KF, Ers, Cathrine Sjölin, Torbjörn

Ann-Sophie Cordes

Kulturnämnden, Ers, Jenny Håkansson
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Led,

Johansson, Victor Rundquist

Johan Heurén

KF, Ers, Charlotte Ljungberg

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ers,

Kommunrevisionen, Led,

Per Johansson

Lennart Eriksson

Servicenämnden, Led, Staffan Svensson

KF valberedning, Led, Henrik Oretorp

Servicenämnden, Ers,
Pierre Håkansson, Ewy Henriksson

KF valberedning, Ers, Jenny Axelsson
Kommunråd, Henrik Oretorp

Teknik- och fritidsnämnden, Led,
Yngve Kihlberg

Gruppledare, Jenny Axelsson

Teknik- och fritidsnämnden, Ers,

KS, Led + VO, Henrik Oretorp

Victor Rundquist, Anna Ericsson

KS, Led, Jenny Axelsson

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Ordf, Jenny Axelsson

KS, Ers, Kjell Henriksson
KLU, Led, Kjell Helgesson
KSU, Ordf, Henrik Oretorp

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Led, Håkan Björklund

Halmstad Energi och Miljö AB, Delegat,
Henrik Oretorp

Halmstad Energi och Miljö Nät AB,
Led, Magnus Persson

Halmstad Fastighets AB, Ordf,
Henrik Andersson

Halmstad Flygplats AB, revision , Rev
Lennart Eriksson

Halmstad Flygplats AB, delegation,
Delegat, Henrik Oretorp

Hallands Hamnar AB, styrelse, Led,
Helena Nöjd

Hallands Hamnar Halmstad AB, styrelse,
Led, Helena Nöjd

Hallands Hamnar AB, revision, Rev,
Lennart Eriksson

Hallands Hamnar Halmstad AB,
revision, Rev, Lennart Eriksson
Halmstads Stadsnät AB, styrelse, Ordf,
Christer Meuller

KPU, Led, Jenny Axelssson

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Ers, Cathrine Sjölin

Förh. del, Led, Jenny Axelssson

Valnämnden, Ers, Henrik Salomonsson

Verks. ber, Led, Henrik Oretorp

Överförmyndarnämnden, Ordf,

Folkh. råd, Sammank, Henrik Oretorp

Camilla Heurén

Hans Svensson

Nämnd för LBVA, Ers, Peter Feuerbach

Gode män i fastighetsbildningsmyndigheten för tätort, Hans Svensson

Krisledningsnämnden, O,
Henrik Oretorp

Samordningsförbundet i Halland,

Barn- och ungdomsnämnden, Led,

styrelse, Led, Jenny Axelsson

Camilla Widepalm Heurén

Halmstad Rådhus AB, Led,

Barn- och ungdomsnämnden, Ers,

Kjell Helgesson

Henrik Andersson

Halmstads Näringslivs AB, styrelse, Led,

Byggnadsnämnden, Ordf,

Henrik Oretorp

Kjell Helgesson

Destination Halmstad, Led,

Byggnadsnämnden, Led,

Jimmie Tschander

Christer Henriksson

Destination Halmstad AB, Delegat,

Fastighetsnämnden, Ers,

Henrik Oretorp

Fredrik Johansson

Halmstad Energi och Miljö AB, Led,

Hemvårdsnämnden, Led,

Magnus Persson

Alf Andersson, Torbjörn Johansson

HallWan AB, styrelse, Led,
Christer Meuller

Gode män i fastighetsbildningsmyndigheten för jord- och skogsbruk,

Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Patrikshill i Halmstad, styrelse,
Ers, Peter Fröjd

Snöstorps Allmogegårdsförenings förvaltning av samlingslokaler, Rev,
Hans Svensson

Companion – Kooperativ Utveckling i
Halland, Led, Christian Lidén
Ombud, Kenneth Persson
Nämndeman, Jimmie Tschander,
Christina Rödl, Carina Bengtsson,
Karin Ring, Mathias Persson

hallandsbygden nr 1 2015 | 19

Halmstad

Halmstads förtroendevalda
Det är ett kärt ”problem” att alla förtroendevalde inte får plats på Halmstads sidor i Hallandsbygden. I förra numret
stoltserade vi med en personlig presentation av hela 8 ordinarie kommunfullmäktige ledamöter. Här kommer en presentation av deras 4 ersättare samt våra ledamöter i regionfullmäktige. Vi kan även konstatera att det goda valresultatet i Halmstad resulterat i många fler förtroendeuppdrag än förra mandatperioden. Hela 79 olika uppdrag har
tilldelats centerpartister. Till dessa uppdrag har vi 38 engagerade medlemmar. Se den fullständiga listan på sida ?

Cathrine Sjölin

Gunnel Bengtsson

Nyfiken och engagerad företagare i reklambyråbranschen som är uppvuxen på
gård i Rävinge. Tror på att framgångsrik
samhällsutveckling utvecklas i dialog med
medborgare. Bor i Snöstorp tillsammans
med min man och två barn. Ersättare i
Kommunfullmäktige samt ersättare i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Jag nu pensionär, 68 år, bor fortfarande i Tönnersjö, har man och tre söner
med egna familjer med sammanlagt sex
barn, vilket är mina underbara barnbarn.
Att vara farmor är ett härligt uppdrag.
Mina uppdrag i regionen är: Ersättare i
regionfullmäktige, ordförande i Stiftelsen
Hallands Länsmuseer.

Torbjörn Johansson
Trots 35-år på samma företag, där jag
gjort det mesta, har viljan att alltid vilja
lära mig nya saker gjort att jag genom
tjänstledighet studerat till El-mekaniker,
Gymnasieekonom och lite Energirådgivare grund.
Jag är sambo med en dotter. På fritiden
är intresseämnena klimat, innovationer,
teknik, jakt, nationalekonomi, samhällsbyggnad, resor mm.

Lovisa Ljungberg
Christian Lidén:
Jag fick förmånen att bli invald i Regionfullmäktige i Region Halland. Det känns
spännande att få jobba för HELA regionens utveckling och tillväxt. Till vardags
arbetar jag på ambulansen och träffar därigenom på stora delar av Regionens sjukvårdsutbud och hoppas kunna bidra med
erfarenheter från det.

Viktigaste politiska frågorna för mig är:
1. Klimatförändringarna och därmed var/
hur samhället NU måste börja planera för
framtiden. 2. Åkermarken och landsbygdens överlevnad är nödvändigt för framtida generationer. 3. Vi måste också ta fram
teknik för att kunna vårda de alltfler äldre.
Denna mandatperiod sitter jag som Ers.
Kommunfullmäktige samt ledamot i
Hemvårdsnämnden.

46 år och bor i Haverdal. Jag har ett brett samhällsintresse och tycker om natur och kultur.
Gillar särskilt familjen och att sjunga i kör.
Jag gör comeback som ledamot i Regionfullmäktige efter en mandatperiod som ersättare. Det känns väldigt roligt att få det förtroendet. Jag är också ledamot i driftsnämnden
för Ambulans, diagnostik och hälsa från
årsskiftet.

Halmstad
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Charlotte Ljungberg
Jag är 51 år, bor i Steninge och jobbar
som IT konsult. Vid sidan av har min
make och jag ett skogsbruk.
Jag är ersättare i Kommunfullmäktige.
Viktiga frågor för mig är: Äldreomsorg i
hela kommunen, bra mat, närodlat hellre
än ekologiskt, miljö, företagande, valfrihet och en levande landsbygd.

Victor Rundqvist
Jag är 22 år gammal. Jag läser tredje året på
utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad och har precis inlett mitt
examensarbete. På fritiden så åker jag longboard och umgås med nära och kära, annars går det mesta av tiden till politiken. Jag
har tidigare varit ordförande för Halmstad
studentkår och CUF Halland och numera
sitter jag i kretsstyrelsen för Centerpartiet i
Halmstad. Efter valet så kommer jag att sitta som ersättare i kommunfullmäktige och
ersättare i teknik och fritidsnämnden, jag
ser med spänning fram emot den kommande mandatperioden och att få driva närodlad politik i Halmstad kommun.

Halmstad ÅRSSTÄMMA

Krets info
Facebook sida:
Gå in och gilla oss på
”Centerpartiet i Halmstad”
Medlemsgruppmöten för
politisk diskussion:
Alla är hjärtligt välkomna,
givetvis även du som inte har ett
förtroendeuppdrag.
onsd. 4/3, mån. 13/4, tors. 21/5.
Fika kl 17.30, möte kl 18-20.
Plats: varierar, se inbjudan via
mail och på hemsida.

Fler möten:

12/2 Kretsens årsstämma –
Delaktighet och Framförhållning
kl 18.00 i Gullbrannagården.
Har du glömt att anmäla dig,
går det bra att lämna sent besked
till Jessica Skog: 070 778 29 95.
22/4 Vårträff tillsammans med
CK: Studiebesök på
Stena Papper & Kartong.

Kontakt
Bredgatan 5, 302 45 Halmstad
Telefon 035-10 31 40
E-post:
halmstad@centerpartiet.se
Hemsida:
www.centerpartiet.se/halmstad

– Delaktighet och Framförhållning!
Den 12/2 är det dags för Halmstad Krets Årsstämma.
Stämman äger rum på Gullbrannagården kl 18.00.
Kostnad 80 kr (Lasagne samt kaffe och kaka)
Utöver de vanliga förhandlingarna bjuds du givetvis på
mat, fika, trevligt sällskap, intressant information
samt givande diskussioner.
Anmäl dig gärna redan nu på mailadress:
halmstad@centerpartiet.se
eller kontakta Jessica Skog på telefon 070-778 29 95

Glöm inte att titta in till oss på hemsidan! Där hittar du en längre presentation av de förtroendevalda,
pressmeddelande, inbjudningar och
annat läsvärt. Kalender finns också
som uppdateras med tid, plats och
dagordning när sådan finns. Saknar
du något så kontakta gärna oss.
PS. Du som inte får våra utskick: hör av
dig med din e-postadress och ditt mobilnummer, så missar du inget.

laholm
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Barn- och ungdomsnämnden

Kommunstyrelsen

Barn- och ungdomsnämndens verksamhet består av förskola
(”dagis”), grundskolan med förskoleklass, särskola och skolbarnomsorg (”fritids”).

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av
kommunens angelägenheter och har uppsikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår och förbereder de
ärenden som kommunfullmäktige ska besluta om. Kommunstyrelsen har tillsammans med de olika nämnderna ansvar för
att genomföra kommunfullmäktiges beslut.

Barn- och utbildningsnämnden, från vänster: Martin
Lönnstam, Skottorp (ersättare), Maria Bronelius, Veinge
(ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Laholm), Tina
Norén Örqvist, Knäred (ersättare), Ann Bengtsson, Vallberga
(ledamot), Per Persson, Årnaberga (ersättare).

Kommunstyrelsen, från vänster: Lena Olofsdotter, Skogaby
(ledamot), Erling Cron qvist, Knäred (1:e vice ordförande),
Ann Bengtsson, Vallberga (ersättare).

Nämnden för Laholmsbuktens VA

Socialnämnden

Lena Olofsdotter är 1:e vice ordförande i Nämnden för Laholmsbuktens VA.
Nämnden för Laholmsbuktens VA (LBVA) är en gemensam
nämnd för VA-frågor inom Halmstads och Laholms kommuner. Nämnden ansvarar också för utveckling, förvaltning, drift
och underhåll av VA-anläggningarna i de båda kommunerna.

Socialnämnden ansvarar för äldreomsorg (hemtjänst, särskilda boenden o.s.v.), funktionsnedsatta, personer med psykiska
funktionsnedsättningar, personer med missbruk och beroendeproblematik, barn och unga ( barn och ungdomsvård,
föräldrastöd o.s.v.), beslut om serveringstillstånd m.m. och
efter nyår ekonomiskt bistånd (socialbidrag).

Miljö- och byggnadsnämnden:
I miljö- och byggnadsnämnden jobbar vi mycket med den fysiska
planeringen i form av detaljplaner både på nya områden och äldre
planer. Vi sköter även bygglovsärenden, mätverksamhet, kartor
och adressändringar. I stort sköter vi all myndighetsutövning i
både Plan- och bygglagen samt i Miljö- och hälsoskyddsområdet.
På miljösidan sköter vi myndighetsutövningen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen m fl. Arbetet omfattar tillsyn,
prövning, rådgivning, information och service till allmänhet och
företag. Det som blir nya uppgifter för oss, efter att Servicenämnden inte finns längre, är trafikfrågor och brandskyddstillsyn av
kommunens egna byggnader.

Miljö- och byggnadsnämnden, från vänster: Bo Brink, Skummeslöv (ersättare), Ove Bengtsson, Våxtorp (ordförande),
Fredrik Lindqvist, Hishult (ledamot)

Socialnämnden, från vänster: Majvor Persson, Ränneslöv
(1:e vice ordförande), Rhea Löfmark Aspenheim, Laholm
(ersättare), Annalena Emilsson, Skogaby (ledamot).

Kultur- och utvecklingsnämnden
Kultur och Utvecklingsnämndens verksamhet består av
näringslivs- och turismutveckling, kultur- och fritidsverksamhet, gymnasieskolan, arbetsmarknads-och sysselsättningspolitiska insatser, stöd och service till visa funktionshindrade.

Kultur- och utvecklingsnämnden, från vänster: Kaj Talik,
Knäred (ersättare), Gudrun Pettersson, Våxtorp (ledamot),
Lorenz Pucher,Knäred (1:e vice ordförande),
Gunnar Gullander, Lilla Tjärby (ersättare).

laholm
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Kretsordförande har ordet
I förra numret skrev jag att det var
rätt skönt att supervalåret 2014 var
över med allt det arbete som ett val
innebär, men den glädjen varade
inte så länge.
För som ni alla vet fungerade inte minoritetsregeringen S och MP så bra, det var
upplagt för stora problem redan från början eftersom
förhandlingsdugligheten
inte var så
bra. Löfven
hastade fram
om ett nyval i
mars och det
var ett av de
få löftena, som regeringen lade fram, som
jag trodde på. Därför började Centerpartiet och vi i kretsen att förbereda oss
för ett nytt val. Partiet hann med ett par
telefonmöten med kretsarna och vi var
helt inställda på valet. Jag tror att Centerpartiet hade klarat sig bra i valet medan
andra partier nog hade fått det rätt tufft.
Men valarbetet kom av sig rätt snabbt
efter att Löfven gjorde en riktig ”pudel”
och meddelade att det inte blir något nytt
val. Det var efter den så kallade ”Decemberöverenskommelsen” som gjorde att
en minoritets regering kan få igenom sin
budget. (Jag går inte vidare in i överenskommelsen eftersom den presenteras i

denna tidning)
Det var i och för sig skönt men hur
många ”pudlar” kommer vi inte att
vara med om tills nästa val med denna
regering? Kommer regeringen att hålla
ända ut till det nu planerade valet 2018?
Ja det återstår att se för det känns inte
riktigt trovärdigt att ena stunden säga
ett och i nästa
ett annat. Men
hur som helst
så påverkar
inte detta vårt
arbete med att
formera oss i
Laholms kommun. I detta
nummer presenterar vi Centerpartiets
politiker i de olika nämnder och styrelser. Förutom de som visas i tidningen
har vi en hel del andra uppdrag där
Centerpartister är representerade. Det
är från att vara huvudman för Sparbankerna, Nämndemän i Tingsrätten, Södra
Hallands Kraftförening, Hembygdsfonden, Teckningsmuseum o.s.v. Totalt
engagerar det 35 Centerpartister. Vi är
ett bra gäng med olika kompetenser och
livserfarenheter som kommer att uträtta
en hel del bra saker för kommunen. Vi
kommer ännu en gång att visa kommuninvånarna att det är Centerpartiet med
våra Centerpartistiska idéer som gör att

Laholms kommun står sig rustad för att
möta framtiden och dess utmaningar.
Önskar er alla ett gott 2015.
Ove Bengtsson
Ordf. Kretsstyrelsen

”Kommer regeringen
att hålla ända ut
till det nu planerade
valet 2018? ”

Hur styrs
Laholms kommun?
Kan jag påverka ett beslut i
kommunen? Under kursen träffar
vi ledande tjänstemän som
berättar om sin verksamhet.
Start: 23/3, måndag 18.30-21.00
ledare: Ove Bengtsson
5 ggr. Anmälan till Ove Bengtsson
ove.bengtsson@
laholmsbredbandsbolag.se
eller till Studieförbundet Vuxenskolan

Årsstämma!
Centerpartiet
i Laholm
Alla medlemmar hälsas välkomna
till årsstämma 2015

16 februari 2015 kl.18:30

Kontakta oss
Centerpartiets Kommunkrets
Stationsgatan 7, 312 30 Laholm
Tel.0430-71660

Stämman kommer att hållas
på Hökagården i Mellbystrand

Ove Bengtsson
Ordförande kretsstyrelsen
Tel. 0708-359534

Välkomna!
Kretsstyrelsen

Erling Cronqvist
Gruppledare för Centerpartiet
Tel. 0705-977782
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En Roos har slagit rot i klöverbuketten!
I Centerpartiet har många nya medlemmar värvats den senaste tiden,
vilket är ett bevis på att allt fler delar våra värderingar, samt dessutom
väljer att lösa inträde i vårt parti.
En som kommit väl på plats och omgående fått stort förtroende bland väljare
och andra medlemmar är Anna Roos från
Långaryd i Hylte kommun.
Genom gemensamma utbildningar och kontakter via jobbet har jag lärt
känna Anna, som i sitt yrke finns inom
socialtjänsten i Hylte, och där gör en
fantastisk insats.
Om det var min ”reklam” för Centerpartiet eller någon annans påtryckning
har mindre betydelse, men det är i allafall
mycket glädjande att stöta på Anna även i
andra sammanhang inte bara via jobbkontakter, nu även på Centermöte.

Anna har seglat upp som den stjärna hon är och tagit plats ,tyvärr inte
som ordinarie ledamot i Regionfullmäktige, men väl förste ersättare.
Anna är nyvald ordförande i lokala
nämnden i Hylte, en nämnd som har i
uppdrag att se till kommuninnevånarnas behov och utveckla närsjukvården.
En mycket passande ordförande med
den kompetens Anna besitter.
Utöver detta har Anna ett antal
kommunala uppdrag för Hyltecentern.
En ung aktiv och skärpt kvinna
som väl tar plats och behövs!
Vill önska Anna stort lycka till och
varmt välkommen i Centerpartiet!

Monica Hansson

DISTRIKTSSTÄMMA

”kyrkodag”

med Centerkvinnorna i Halland
Söndagen den 29 mars 2015 kl. 14.00
i Vinbergs församlingshem
LOTTERIFÖRSÄLJNING
innan stämmans öppnande

Preliminärt program:
14.00 Stämmans öppnande
Dagens gäst: Ulrika Axelsson, Sjöbo,
1:e vice förbundsordförande
Sedvanliga stämmoförhandlingar
Ca 16.00 Fika
Utdelning av förtjänsttecken
och avtackningar
Alla valda ombud och Centerkvinnornas
medlemmar hälsas välkomna!
Valda ombud kommer att
få en personlig kallelse

VARMT VÄLKOMNA!

Förtroendevalda i kyrka och
församling inbjuds till en
”kyrkodag” i Tölö församlingshem
den 28 mars kl 10-14
Vi diskuterar aktuella frågor i
församlingar, stift och kyrkomöte
Inbjudan med detaljprogram kommer
att skickas till de som anmäler sig.
Välkomna!
Din anmälan vill vi ha
senast den 28 februari till…
Ulla Rickardsson telefon:
0346 20092
Epost: ulla-rickardsson@telia.com
Ann-Margret ”Anne” Kristensson
Epost: halland@centerpartiet.se
Kyrkopolitiska gruppen
i Hallandsdistriktet

Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling!
I detta numret återkommer vi med ”Tävlingen”.
Denna gången gäller det att få fram namnet på tolv fåglar.
I nedanstående tolv namn på fåglar är vokalerna borttagna,
övriga bokstäver är omkastade, men första bokstaven är rätt.
T.ex. Srt = Stare. Vilka är fåglarna?
Sänd in ditt svar, helst på vykort, till:
Hallandsbygden, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg.
Vi vill ha svaren före den 15 mars 2015.
Glöm inte att skriva ditt namn och din adress. Vinnarna och de rätta
svaren kommer i nästa nummer av Hallandsbygden. Lycka till.

Vilka är
fåglarna?
1. Snv
2. Ksttrl
3. Htstkpc
4. Hnrsv
5. Grdns
6. Bkfn
7. Drrhm
8. Gpsrvr
9. Dv
10. Fkmss
11. Stk
12. Tsvfp

Medlemsvärvningstävling
Vem blir 2015 års bästa medlemsvärvare?
Hallandsdistriktet kommer att genomför en medlemsvärvningstävling mellan den 1 januari och till den
30 maj 2015. Den som värvar flest medlemmar under denna period vinner resa och uppehälle på
partistämman den 24-27 september i Falun.

Vinstplan:
Den medlem som värvar flest medlemmar under tiden 1/1-15 – 30/5-15 vinner
resa och konferensavgift till Centerpartiets riksstämma i september, värde ca 7 000 kr
Andra pris: resepresentkort 1 500 kr
Tredje pris: resepresentkort 1 000 kr
4-10 pris: 3 trisslotter var
OBS! För att vinna förstapriset så måste man ha värvat minst 10 nya medlemmar. För att vinna andra och tredje pris minst 5 nya
medlemmar. Enkelt att anmäla de nya medlemmarna: Gå in på centerpartiet.se och klicka på ”Ny medlem” Skriv i alla uppgifter på den nya medlemmen. Kom ihåg att skriva ditt namn under rubriken värvare så du är med i tävlingen.

