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LEDARE

Det är en märklig tid vi lever i. Det 

otroliga med att Trump blev presi-

dent. Det otroliga att Brexit vann. 

Det i min värld otroliga att jag, 

som kommunråd, har kallats till ett 

formellt krisledningsnämndsmöte 

för att informeras om att Sveriges 

offentliga institutioner har börjat 

öka sin kunskap om olika nivåer av 

beredskap. Det är lite läskigt och 

det fanns inte i min sinnevärld att 

när jag satte mina döttrar till värl-

den, att de skulle mötas av en ut-

veckling som håller på att göra dem 

mer ofria än min generation. Jag 

var helt övertygad om att de skulle 

ha hela världen som arbetsfält och 

resmål. Det enda stora hotet jag såg 

då var klimathotet och dess oanade 

konsekvenser. 

För det som händer i vår omvärld 

påverkar oss mer än vi tror och jag har 

svårt att ta in att genom demokratiska 

val håller människor på att välja en väg 

som innebär mindre samarbete mellan 

människor och deras länder de bor i. 

Och det i en tid när vi istället borde öka 

vårt samarbete för att gemensamt lösa 

klimathoten och flyktingkriser. Alla vet 

ju att det inte går att lösas lokalt eller 

enskilt. Den vägen är redan prövad av 

ett flertal kontinenter och länder och 

den har alltid misslyckats långsiktigt 

sett. 

Därför är det otroligt att Modera-

terna nu är beredda att finna lösning-

ar tillsammans med ett parti, som är 

nationalister och tror att vi kan lösa 

det mesta inom våra egna gränser, 

som inte tror på klimatförändringarna 

och därmed inte anser att det behövs 

reformer för att minska klimatpåverkan 

samt dessutom är ett rasistiskt parti. 

LEDARE
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Henrik Oretorp 

Kommunråd (c)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordf

Distriktsordförande för 

Centerpartiet Halland

Det som dock är mycket glädjande 

är att de liberala krafterna håller på 

att växa sig allt starkare runtomkring 

i Europa. Det märks ju också nu i 

Sverige att det parti som försvarar de 

liberala idéerna mest får utdelning för 

det. Centerpartiet är svaret för många 

människor och fler ska det bli!

Program:
9.00  Ombudsanmälan

9.30 Stämmans öppnande

9.45 Dagens gäst: Centerkvinnornas 
 förbundsordförande Sofia Jarl
 ”Nytt ledarskap för Sverige”
 Frågor till Sofia sker genom
 frågelåda, inga frågor i plenumsalen

11.00 Årsmötesförhandlingar

12.00 Lunch

13.00 Motionsbehandling 

15.30  Avtackningar och avslutning

Vill Du äta lunch, viktigt att du anmäler dig senast den 27 mars till 
halland@centerpartiet.se eller 070-6410773

Kostnad för lunch och fika 100 kr, kontant eller swisch 123 029 80 84

Alla medlemmar i Centerrörelsen hälsas välkomna!
Henrik Oretorp, Distriktsordförande

ÅRSSTÄMMa 
med Centerpartiet i Halland

Lördagen den 1 april 2017, 
Katrinebergs Folkhögskola, Vessigebro

Centerkvinnornas förbunds-
ordförande Sofia Jarl.
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I snart 20 år har jag varit engage-

rad i landstinget och region Hal-

land. Det började på ungdomslistan 

i landstingsvalet 1998 och sedan 

2010 har jag haft förmånen att vara 

gruppledare för Centerpartiet i Hal-

land och ägna mig åt uppdragen på 

heltid. Nu har jag bestämt mig för 

att stiga åt sidan och inte kandidera 

i valet 2018. 

Att vara regionråd för Centerpartiet 

i Region Halland är ett fantastiskt 

uppdrag på många sätt. Det är väldigt 

stimulerande att få vara med och driva 

utvecklingen och skapa förutsättningar 

för hälso- och sjukvården i Halland och 

för tillväxt och regional utveckling. Det 

är samtidigt frustrerande när beslut 

inte blir genomförda eller när budget-

ar inte hålls. Gott tålamod är en bra 

egenskap i politiskt arbete i en stor 

och komplex organisation. 

Inför nästa val är det dags för mig 

att gå vidare mot nya utmaningar och 

mål. Familjen ska ägnas mer tid och 

färre kvällar ska innebära sena möten 

eller förberedelser inför kommande 

möten. Kanske ska jag prova att driva 

eget företag alternativt söker jag an-

ställning. Först och främst ska jag ha 

fullt fokus på det kommande året som 

regionråd och låta nomineringspro-

cessen inför valet 2018 ha sin gång i 

Centerpartiet i Halland. Innan somma-

Mot nya mål
ren 2018 tänker jag att det är ett bra 

läge att jag slutar som gruppledare 

och regionråd. 

Vi i Centerpartiet har ett fantastiskt 

läge inför valet 2018. Opinionsmät-

ningarna visar de högsta nivåerna på 

många år och vi står väldigt stadigt för 

vår närodlade politik. Vi ska glädjas 

med det och fortsätta att arbeta hårt 

för att göra ett riktigt bra val 2018. 

Det behövs mycket mer centerpolitik 

och fler centerpartister i Region Hal-

land för att driva frågor för tillväxt och 

utveckling i hela Halland. Det är bara 

Centerpartiet som driver och bevakar 

frågor kring landsbygdens utveckling 

och förutsättningarna för att bo och 

verka i hela Halland. Vi driver oxå på 

för mer förebyggande och hälsofräm-

jande vård och att vård ska ges så 

nära som möjligt i hela Halland. Digi-

taliseringen ger fantastiska möjligheter 

att ge mer vård i hemmet, på kommu-

nala boende eller på vårdcentralerna 

och snart ska alla ha erbjudits bred-

bandsanslutning som till viss del är en 

förutsättning för denna utveckling. 

Halland har bättre förutsättning-

ar för tillväxt och utveckling än de 

flesta andra regioner. Den hälso- och 

sjukvård som finns i Halland håller hög 

kvalitet och god tillgänglighet. Det är 

också mycket bra att vi även framöver 

kommer vara en egen region På denna 

starka grund ska vi fortsätta driva 

Centerpartiets förslag och idéer på väg 

mot att Halland blir bästa livsplatsen.

Stefan Bengtsson

Regionråd 

 REGION

100 ÅR I HALLAND!



Titta gärna på s. 19 om 
nomineringsarbetet för 

Centerpartiets  listor som 
pågår under året!

Centerpartiet lade 2014 en propo-

sition till kommunstyrelsen om att 

Kungsbacka ska bli en giftfri kommun. 

Utredningen av propositionen landade 

i ett förslag om att ta fram en kemi-

kalieplan för Kungsbacka kommuns 

verksamheter, med ett extra fokus på 

barns exponering. Kommunstyrelsens 

arbetsutskott gav kommunstyrelsens 

förvaltning i uppdrag att ta fram en 

kemikalieplan. 

Kemikalieplanen pekar ut vilka typer 

av ämnen vi ska fasa ut inom kommu-

nens verksamheter och inom vilka om-

råden vi ska lägga särskilt fokus. Syftet 

är att bidra till en giftfri miljö.

Förslaget har varit utsänt på remiss 

till de olika förvaltningarna och kom-

munfullmäktige beslutade vid mötet 

i mars att anta kemikalieplanen med 

tillhörande åtgärdsplan, ”På väg mot 

en giftfri förskola”. Det är riktigt roligt 

att se Centerpolitiken bli verklighet och 

att resultatet blir ett mycket snyggt och 

pedagogiskt material.

Fredrik Hansson (C)

Kommunalråd
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Det händer i Kungsbacka…
I samarbete med SV, Studieförbundet Vuxenskolan

Gruppmöte kl 18.00- 21.30 
i Särörummet, stadshuset:

10 APRIL

På väg mot en giftfri kommun

Det går bra nu
I torsdags hade Kungsbackacentern 

stämma. Det går inte att ta miste 

på engagemanget för politiken och 

att stämningen är på topp i partiet. 

Det går bra nu. Både lokalt och 

nationellt. Bra siffror i opinions-

mätningarna och vind i ryggen gör 

det enklare att prata centerpolitik 

och värva medlemmar. Det bådar 

gott inför kommande val. I år blir 

det ett år av förberedelser.  Kyr-

kovalsaktiva är redan på tårna för 

valet till hösten. 

I Kungsbacka har vi under 

våren flera aktiviteter med sikte 

på valet nästa år. I mars åker vi 

till Strömstad för att lära mer om 

hur man bedriver en kommunal 

valrörelse. Nomineringsprocessen 

startar strax och kretsstyrelsen har 

bestämt att ha en öppen nomine-

ringsprocess som innebär att du 

kan nominera personer som ännu 

inte är medlemmar i Centerpar-

tiet, men som du tycker ska stå 

på Centerpartiets lista. I maj har 

vi en strategidag där vi ska prata 

politik och organisation. Hoppas att 

många av Er har möjlighet att vara 

med, passa på att lösa in medlem-

mar. Det går bra nu!

Tack för förtroendet!

Maria Andersson, Ordförande 

Centerpartiet Kungsbacka

Kontakta oss 
Centerpartiet,

Box 102 44, 434 23 Kungsbacka
Besöksadress: Tölögården

Telefon: 0300-156 91, 0706- 66 56 91
E-post: kungsbacka@centerpartiet.se

www. centerpartiet.se/kungsbacka
Facebook: Centerpartiet Kungsbacka

Expeditionen är inte bemannad!

Kommundelsmöte
6 april Skårs Gård kl. 18.30

Planeringsstrateg Hasse Andersson informerar 
om kommande utveckling i kommunen i stort, men 
framför allt gällande de sydöstra kommundelarna.



Kretsordförande Maria Andersson 

inledde stämman med ett bildspel 

om vad Centerpartiet åstadkommit i 

Kungsbacka under senaste året. 

Vi kan vara stolta över att Cen-

terpartiet har stort inflytande på 

utveckling, miljöförbättringar och 

satsningar på förnyelsebar energi 

samt trygghet för invånarna.

Vi kunde också glädjas åt de positiva 

opinionsmätningarna och att vi under 

förra året fick 20 nya medlemmar i 

kretsen. Hittills i år har vi fått ytterliga-

re 10 nya medlemmar.

Ulrika Carlsson, riksdagsledamot 

från Västra Götaland var kvällens gäst 

och hon sporrade oss med att vi skall 

vara stolta över Centerpartiet och Annie 

Lööf som sätter ideologin först och 

därefter kommer taktiken. Centerpar-

tiet anses nu vara en tydlig röst inom 

företagande, integration, miljö och 

landsbygd.

Sen berättade hon om utbildnings-

politiken, som är hennes ansvarsområ-

de. Utbildning och kompetensförsörj-

ning är en viktig strategisk fråga. Alla 

barn måste lyckas i skolan. Vi måste 

peka på en framtid där Centerpartiet 

har en lösning.

Maria Andersson omvaldes som 

ordförande för kretsen och Bengt 

Alderin omvaldes som vice ordförande. 

Övriga ledamöter: Kerstin Ekman-Hake, 

Henrik Arnesson, Inger Offneby, Gudrun 

Andersson, Peter Fritzson, Anders Er-

iksson, Niklas Wellholt, Karin Green och 

Marie Björsell, omvaldes.

Tio motioner behandlades också 

innan timman blev alltför sen.
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Årets kretsstämma

Hanhals –Kungsbacka Centerpartiavdelning nystartar.
Bengt Alderin lämnar över klubban till Anders.
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Varbergs Centerkrets årsmöte
hölls på Industriunderhåll och KG Mekaniska och Industriunderhåll i Karl Gustav
Det finns företag och så finns det 

företag. Vi som var på årsmötet är 

tacksamma att ha fått gästa detta 

familjeföretag som ligger i skogen 

i Karl Gustav. Varför jag nämner 

att det ligger i skogen är för att det 

kändes en bit ut men varför skulle 

inte företag kunna ligga så på lands-

bygden? De har många kunder och 

bra kunder. Kunderna finns i Sverige 

och Norge och är allt från mindre 

bönder till stora jättar som Södra, 

Derome och Stora Enso.  

Det är ett  fullservice företag där man 

hanterar frågor från idé till verklighet. 

Visionen är att bli en helhetsleverantör 

där man tar fram fullständiga lösningar 

för företag. Det kändes att man tog hand 

om kunderna väl. Med vd Ann-Sofie Borg-

lund och delägare i spetsen för delägarna 

Kent Nilsson, sönerna Börje Nilsson och 

Tommy Nilsson känns det som nytänk och 

småföretagartänk i bästa kombination. 

Företagen omsätter tillsammans ca. 35 

miljoner och det är 27 anställda. Vissa 

perioder på året är man 50 personer, och 

vid behov hyrs personal in. Man har idag 

en aktiv säljare och en person som är 

teknisk support. Man arbetar med entre-

prenadmaskiner, reparerar, underhåller, 

hydraulik, tillverkar prototyper, lastbilspå-

byggnader, innovationslösningar mm.

Service och montage ute på sågverk och 

pappersmasseindustrin.

Företaget drabbades av en lågkonjunktur 

år 2008. Istället för att säga upp per-

sonal satsade man på att bygga en stor 

verkstad med de anställda. Verkstaden 

var klar 2010 och då tog det ny fart. Vid 

ett liknande tillfälle något senare byggdes 

kontoret ut med egen personal och det 

stod klart 2013. Detta kallas kreativitet 

och mod att satsa när läget är tufft.

I dagens samhälle utbildas tyvärr för 

lite människor till industrin.  Detta är ett 

problem. Där behövs både politiken och 

näringslivet för att hjälpa till. Alla jobb 

behövs och alla människor på olika sätt. 

VI önskar företaget lycka till!

Helén Andersson

Ann-Sofie Borglund

De nya i styrelsen
Andreas Täckholm, 42 år

Jag bor tillsammans med min fru och dotter 
på en grisgård strax utanför Himle sedan 5 år 
och har efter flytten till Varberg fått ett stort 
intresse för landsbygden och dess framtid.

Jag jobbar på serviceförvaltningen som en-
hetschef på kost & städ, självklart har jag ett 

stort intresse för mat och var våra livsmedel 
kommer ifrån.

Politiskt så engagerar rättvisefrågor och lands-
bygdsfrågor mig lite extra, jag var bla. med 
när vi startade upp Varbergs landsbygdsråd. 
Jag har en stark tro på att om vi inkluderar 
fler i vårt samhälle så blir vi starkare.

Carl-Magnus (Calle) Wikelund, 48 år 

Jag är gift och har 2st söner på 11 respektive 
13 år. Född och uppvuxen i Hyltebruk, men 
bor sedan 1997 i Breared Varberg.

Arbetar sedan 2005 på Södra Cell Värö som 
ansvarig tekniker för kyla och ventilation.

 När det kommer till politiken så är det ett 
intresse som vuxit fram under senare år. 

Jag har upplevt en ökande polarisering i sam-
hället där högerextremism och främlingsfient-

lighet får en allt större plats i det offentliga 
rummet.  

Jag kände att jag vill kunna vara med och 
påverka min och familjens framtid, och då 
centerpartiet både lokalt och på riksplanet 
beskriver det samhälle jag vill leva i så var det 
inte svårt att skicka in min medlemsanmälan.

Jag tror att en ”bondförnuftig” mittenpolitik är 
bästa sättet att förvalta vår fantastiska kom-
mun och vårt fantastiska land.

Marie Bengtsson, 36 år

Jag är gift och har 3 barn, 9, 7 och 3 år gamla 
och vi bor i Träslövsläge.

Jobbar som entreprenadingenjör på Tage & Sö-
ner och min fritid spenderar jag i min trädgård 
där jag får ta hand om mina trädgårdsland och 
rosor. 

Man skall kunna jobba och bo i hela landet. Ett 
hållbart samhälle där jag tror att individen är 
stark men att vi tillsamman kan utföra stordåd. 

Några viktiga frågor för mig:

• Företagande, det skall vara enkelt att starta 
och driva företag. 

• Maten, hållbar produktion. Maten vi stoppar 
i oss skall vara nyttig, när giftfri mat blir en 
klassfråga måste vi göra mer. 

• Vi måste hejda användandet av antibiotika 
för våra barns skull.  
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Närodlad politik!

Smått och gott från Barn- 
och utbildningsnämnden i Varberg

Kretstyrelsen i Varberg har som 

mål att ha ett antal studiekretsar i 

Vuxenskolans regi. Utgångspunkten 

är de lokala valbroschyrer som togs 

fram till valet 2014. Syftet är att 

göra en uppföljning av dessa, vilka 

vallöften har vi infriat, vad återstår 

och är de fortfarande aktuella eller 

finns det annat som numera borde 

prioriteras?

Först ut har Kungsätersbygden varit 

med en studiecirkel om tre gånger. Alla 

medlemmar i området var inbjudna till-

sammans med olika föreningar. Det var 

lite olika sammansättningar och fokus 

vid de tre olika tillfällena. Den utför-

des genom ”runda bordet” samtal och 

känslan var att alla hade möjlighet att 

komma till tals och att idéer föder idéer. 

För oss lokala politiker är det mycket 

värt att få input om vilka frågor som är 

viktigast att driva, och det finns nu en 

god grund, för vad eller vilka frågor som 

vi ska försöka driva.

Stort tack till er som tog er tid!

Cirkelledare, Lena Språng C 

Ungefär halva kommunens budget 

tilldelas Barn- och utbildningsnämn-

den för att ansvara för gymnasium, 

grundskola och förskola. När vi gör 

bokslut för 2016 kan vi konstate-

ra att verksamheterna under året 

fått utmärkelser både av fackliga 

organisationer, men också för det 

samarbete som finns med företag 

genom Skola och Arbetsliv.

I Varberg går en hög andel elever på 

yrkesprogram och positivt är att 93% 

gick rakt till en anställning efter avslu-

tat gymnasium. Utmaningen är dock 

stor i att locka fler elever till program 

som leder till arbete inom vård, omsorg 

och förskola. För att möta kommande 

behov står vi inför en modernisering och 

utbyggnad av yrkesprogrammens lokaler 

på Peder Skrivares skola.

Stort arbete läggs på att förbereda 

eleverna för val till Gymnasium, vilket 

har lett till att andelen som erhållit gym-

nasieexamen inom 3 år ökat.

Språkutvecklingen är ett samar-

betsprojekt som drivs mellan förskola 

och skola, där det nu syns märkbara 

resultat. Det gäller att tidigt uppmärk-

samma barn med någon form av svårig-

heter, och samtidigt ser vi att eleverna i 

årskurs 2 har förbättrat sin läsförmåga. 

Kapprumsbibliotek på förskolorna ska 

stimulera till ökad läsning i hemmet, inte 

minst för dem där svenskan är ett nytt 

språk.

Matematiklyftet har på samma sätt 

syfte att förbättra resultaten. Andelen 

elever som når högre betyg är låg, men 

trenden har vänt. Arbetet fortsätter med 

bl.a. lovskola.

I ett växande Varberg är det en ut-

maning att erbjuda eleverna en förskola 

och skola med legitimerad personal och 

ändamålsenliga lokaler. Det har gått 

några år sedan den stora omorganisa-

tionen genomfördes. Ifrån Centerpartiet 

hade vi säryrkande, när det gällde några 

kommundelar. Vi lyckades i något fall 

få majoritet, men inte i allt. Efter att ha 

reserverat oss så har vi valt vägen att 

acceptera fattat beslut, och i nämnden 

försöka påverka den fortsatta utveck-

lingen i möjligaste mån. 

Vi fortsätter att verka för att förskola 

ska finnas, med mindre enheter, i kom-

munens olika delar. Skolor ska kunna 

ha olika organisation, beroende på antal 

elever och lokalförutsättningar.

Eva Pehrsson-Karlsson 

Centervänner nu är året igång på 

allvar och vi har haft vårt årsmöte. 

Jag får tacka för förtroendet att 

leda kretsstyrelsen ytterligare ett 

år. Den nya styrelsen består av 

några rutinerade namn men även 

några nya personer som kommer 

att tillföra ny energi och nya idéer! 

Jag ser verkligen fram emot 

2017 som kommer att innehålla ett 

kyrkoval och en uppväxling inför 

valet 2018. En kul utmaning! 

Just nu går det väldigt bra för 

Centerpartiet i opinionen på riks-

nivå och jag är mycket stolt över 

vår tydliga hållning i bl.a. migra-

tionsfrågan men även företagar- 

och landsbygdsfrågor. Därför är 

det nu viktigt att vi förvaltar vår 

medgång även på lokal nivå. De 

som är förtroendevalda kommer 

att fortsätta att visa vad Närodlad 

Politik betyder för oss i Varbergs 

kommun. Men jag uppmanar även 

övriga medlemmar att vara aktiva 

och prata politik på era hemorter. 

Känner ni att det är någon fråga 

som är viktig för er lokalt, om det 

uppstår oro kring något, eller om 

det finns annat som ni vill diskutera 

så är kretsstyrelsen tillgänglig som 

stöd och hjälper till att ordna akti-

viteter. Vi vill ha hjälp med att hitta 

intressanta ämnen och platser för 

våra lokala dialogmöten. Det kan 

handla om något som behöver för-

bättras, men kan även vara något 

positivt som ni vill visa upp!

Så tveka inte att höra av er 

med frågor och åsikter så att vi 

tillsammans kan göra Centerpartiet 

i Varberg starkare och ännu mer 

framgångsrikt!

Christian Persson, ordförande 

Centerpartiet i Varberg  

2017 blir ett 
spännande år!



Vi ska kort beskriva lite om vad Hamn- 

och Gatunämnden i Varberg har ansvar 

för. Det gäller en mängd olika uppgifter, 

såsom skötsel och anläggande av par-

ker och planteringar, lekplatser, gator, 

gång- och cykelvägar, kommunala 

badplatser, t ex. tångupptagning samt 

utbetalning av stöd till vägföreningar, 

organisera torghandel, utfärda parke-

ringsböter, parkeringstillstånd för rörel-

sehindrade, affischering på och upplå-

telse av allmän plats för bland annat 

uteserveringar, festivaler och konserter. 

Dessutom ingår hamnanläggningarna i 

Träslövsläge och Varbergs innerhamn, 

med gästbåtplatser och ställplatser för 

husbilar. 

Att det är en verksamhet som enga-

gerar många människor märks, om inte 

annat på att övervägande andelen syn-

punkter (såväl klagomål, som beröm) 

inlämnade till kommunen, rör Hamn- 

och Gatunämndens verksamhet.

Aktuella frågor av allmänt intresse 
är exempelvis

Fästningsbadet, ett offentligt bad som 
är tänkt att anläggas vid piren, strax norr 
om fästningen. Där ska det finnas soldäck 
och möjlighet att dyka ner i djupt vatten. 
Under den långa handläggningstiden har 
Centerpartiet blivit alltmer tveksamt till 
projektet, men har ändå haft ståndpunk-
ten att projektet ska slutföras. Badet har 
efterhand visat kraftigt ökande kostnader, 
för såväl anläggningen i sig, som för de 
kringkostnader anläggningen genere-
rar (t ex högre krav på pirförstärkning). 
Detta tillsammans med en viss osäkerhet 
i kalkylen har gjort, att centergruppen 
ändrat uppfattning. Vi röstade därför nej 
i kommunfullmäktige, till att tillskjuta 
ytterligare pengar för att kunna avsluta 
projektet. Majoriteten röstade emellertid 
för att fortsätta byggnationen.

Brunnsparken ska ”moderniseras”. 
Många upplever Brunnsparken som mörk 
och sedan busstrafiken flyttats, används 
inte bussfickorna utefter Kyrkogatan. 
Genom så kallad medborgardialog har ett 

jättefint förslag utarbetas. Eftersom försla-
get skulle kosta mer än de pengar som är 
avsatta i budget, röstade Centerpartiet för 
att en vattenanläggning skulle utgå. Där-
med räcker pengarna till att anlägga hela 
den avsedda ytan. Vi föreslog även att den 
tilltänkta toalettbyggnaden ska placeras, så 
den inte skymmer utblicken från Brunns-
parken ner mot Engelska Parken.

Susanna Thunberg och Ulla Öhman, 

Centerpartiets representanter i 

Hamn- och Gatunämnden

Hamn- och Gatunämnden i Varberg

Halland har bara under den senaste 

månaden haft inte mindre än tre 

studiebesök från andra riksdags- 

ledamöter. 

Den 30 januari besökte Kristina Yngwe 

Långås Potatis. Det har varit ett långt 

och viktigt arbete att komma överens 

om en livsmedelsstrategi och hon kunde 

berätta om det och samtidigt ta del av 

hur odlare från Halland och andra delar 

av Sydsverige når konsumenter med mat 

av högsta kvalité i en snygg förpackning 

via tvätt, sortering och förpackning i 

Långås, norr om Falkenberg. Falkenbergs 

kretsordförande Tore Holmefalk, tillika 

styrelseordförande i Långås Potatis AB 

tog emot oss under ett par timmar efter 

att hon framträtt för elever på Munka-

gårds naturbruksgymnasium. 

Den 13 februari kom Emil Källström 

till Laholm och Halmstad. Då besökte vi 

Nilsson Special Vehicles i Laholm, som 

monterar ner och kapar bort plåt på 

nytillverkade Volvobilar för att göra om 

dem till Ambulanser, begravningsbilar, 

limousiner och andra utryckningsfordon. 

Företaget är nyligen börsnoterat och det 

intresserade vårt partis ekonomisk-po-

litiske talesperson mycket. Den tidigare 

Volvoanställde Halländske riksdagsleda-

moten, Ola Johansson var mer intres-

serad av tekniska detaljer i bilarna. 

Kretsordförande i Laholm Ove Bengtsson 

deltog tillsammans med kommunrådet 

Erling Cronqvist. Under eftermiddagen 

besökte Emil tillsammans med Henrik 

Oretorp byggföretaget MTA i Halmstad.

Ola Johansson

Riksdagsbesök i februari
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”Vi föredrar att inte sälja skin-

net innan björnen är skjuten”. 

Så lyder det korrekta citatet av 

Gunnar Hedlund, Centerpartiets/

Bondeförbundets partiledare i ett 

tal inför riksstämman i Halmstad 

1950. Frånsett den idag något 

brutala referensen till fridlys-

ta djurarter, finns det väl inget 

ordspråk som passar bättre nu 

när alla opinionsmätningar som 

presenteras innebär nya rekord 

för Centerpartiets väljarstöd.

Det tål att upprepas igen! Det är re-

sultatet på valdagen som räknas och 

de 11-12 procent som idag uppger 

att de skulle välja Centerpartiet mås-

te också förmås att göra det den 9 

september 2018. Även om vi längtar 

dit är det ännu en tid kvar.

Vårt mål är att bilda en alliansre-

gering bestående av Moderaterna, 

Centerpartiet, Liberalerna (f.d. Fp) 

och Kristdemokraterna. Alla ska vara 

med och alla ska vinna. Det natur-

liga är att största partiet tillsätter 

statsministerposten. Vi ska tro på 

och jobba för att Annie Lööf blir vice 

statsminister, samt att samhällskli-

matet är sådant att främlings- och 

Sverigefientliga partier inte får något 

inflytande alls på den politik som vi 

ska genomföra. Den dörr som ställts 

på glänt till samtal av Moderaterna är 

tillräcklig för att orsaka obehag och 

iskallt drag, men kommer under inga 

villkor att öppnas för ett samarbete 

och regelrätta förhandlingar med 

Sverigedemokraterna.

Tilliten mellan alliansens partier har 

påverkats till det sämre. Men sedan 

Annie Lööf gav tydligt besked att 

Centerpartiet inte tänker göra sig 

beroende av SD för att fälla Löfvens 

regering, finns ingen annan plan än 

att tillsammans sikta framåt. Det be-

hövs en gemensam politikutveckling 

med en Alliansplattform att presente-

ra för väljarna och det ska göras fler 

gemensamma utspel i sakfrågor. I 

Riksdagens utskott och omröstningar 

hamnar vi för det mesta på samma 

ståndpunkt och det är ganska vanligt 

att vi får majoriteten med oss, men 

då är det för att SD i efterhand 

ansluter sig till våra förslag. Precis 

på samma sätt som det förhåller sig 

alla de gånger de väljer att sluta upp 

bakom regeringen i en jobb-, före-

tags- och landsbygdsfientlig politik.

Det bullrar ordentligt i bostadspoli-

tiken. När den här tidningen distri-

buerats har vi i Alliansen sett till så 

bostadsminister Peter Eriksson (Mp) 

tvingats att ta fram en ny buller-

förordning som gör det möjligt att 

bygga fler bostäder. Kanske kommer 

det också underlättas för nya attrak-

tiva bostäder söder om Ätran, mitt 

emot varvet och hamnen. Jag vill ta 

det som exempel på hur vi sam-

verkar i Halland på alla nivåer och 

att de täta kontakter vi har mellan 

kommunala gruppledare, region och 

riksdag ger resultat. Vi har nu alla 

förutsättningar att ta steg framåt och 

visa Hallänningarna vilket parti det är 

som vill och som åstadkommer mest. 

Då måste vi också vara beredda att 

jobba hårt och målinriktat den tid 

som är kvar till valdagen. Först däref-

ter ska vi besätta de poster vi får och 

axla ansvaret.

Ola Johansson

Hedlunds ordKRÖNIKAOla ś

Läs min blogg:  www.centerpartiet.se/ola-johansson-blogg    Twitter: @ola_johansson  Instagram: kungsbackaola

Sara Wennerström som driver både 

Solhaga stenugnsbageri i Slöinge och 

Borgmästaregården i Falkenberg hotas 

av blockad av Livsmedelsarbetareförbun-

det, om hon inte skriver kollektivavtal 

med dem. Hon har inför hotet fått säga 

upp ett par anställda och känner stor oro 

inför framtiden. Vi bjöd in vår arbets-

marknadpolitiska talesperson Annika 

Qarlsson för att möta och höra om Sara 

och hennes situation.

- Viktigt att vi nu hjälps åt att skapa 

rätt förutsättningar för både arbetsgivare 

och arbetstagare hos vår tids jobbska-

pare. Idag är det de små företagen, de 

finns, och inte i de stora som t ex Pågens 

när de växte fram, säger Annika Qarls-

son. 

- Vi måste ha en modern arbetslag-

stiftning, säger Mari-Louise Wernersson 

och fortsätter … Sara utvecklar både 

landsbygden och innerstaden och måste 

få kunna växa, inte begränsas. Hon är 

en uppskattad arbetsgivare och bidrar till 

Falkenbergs skafferi i stor utsträckning. 

Förenkla för små företagare



Kretsens årsstämma hölls i Abilds 

Bygdegård och var välbesökt. Bengt 

Wernersson inledde med en intressant 

föreläsning om USA-valet.  Årsmötet va-

rade till långt in på kvällen för det fanns 

många motioner att berätta och besluta 

om. De handlade om, bostadsbyggande 

i hela kommunen, om landsbygdssko-

lornas utveckling, lärlingsgymnasi-

um, cykelväg mellan Heberg-Årstad, 

verksamheten i Falkenbergs hamn, 

konstgräsplaner och plastpartiklar som 

påverkar miljön, om biljettsystemet på 

kollektivt åkande, om att göra tillgäng-

liga bad för olika funktionshinder, införa 

föreningskunskap på skolor. En del av 

Falkenbergskretsen

Årsstämma i abilds Bygdegård
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motionerna ska gå vidare till partistäm-

man och andra ska bearbetas på lokalt 

plan både i Fullmäktige och i kretssty-

relsen under året. Kretsen avtackade 

avgående ledamöter. 

Som nybliven ordförande i Kretssty-

relsen i Falkenberg ser jag fram emot 

flera spännande år med Kyrkoval i år 

och riksdagsval 2018. Det valdes in 

flera nya ledamöter som presenteras 

på dessa sidor. Lisbeth Riberth Fagered, 

Rickard Lindgren Fegen, Kjell Anders-

son Okome, David Andersson Falken-

berg och Ulrika Persson Ljungby. Kvar 

i styrelsen från förra året sitter Samer 

Mahra Falkenberg, Daniel Ivarsson 

Skrea CUF, Maria Larsson Köinge och 

jag Anette Ivarsson Krogsered.

Förra året bildade kretsstyrelsen en 

landsbygdsgrupp som har haft och har i 

uppgift att anordna träffar i tolv lands-

bygdsorter i Falkenberg. ”Din bygd - 

Din framtid” är temat. Träffarna ordnas 

i samarbete med Studieförbundet Vux-

enskolan. Målet är att skapa utveckling 

och stärka bygderna samt skapa en 

strategisk landsbygdspolitik. Som en 

resurs och vid frågeställningar kommer 

representanter från olika nämnder och 

bolag att vara med på mötena som 

Bygglovsnämnden, Tekniska nämnden, 

Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- 

och Fritidsnämnden, Socialnämnden, 

FABO, och Kommunstyrelsen. Vi har 

också bjudit in Karin Torstensson lands-

bygdsutvecklare och Jennifer Erlands-

son projektledare för servicepunkter i 

Falkenbergs inland.

Jag ser fram emot ett fantastiskt 2017!

Anette Ivarsson 

Krets ordf. Falkenberg

Anette.Ivarsson@centerpartiet.se 

nya ledamöter i falkenberg
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1. Anette Ivarsson, 56 år 
Krets ordf. Falkenberg
anette.ivarsson@centerpartiet.se

Varför C- vill vara med och 
påverka till ett inkluderande 
samhälle där alla behövs och 
får plats.

2. David Andersson, 38 år 
VD i miljöteknikbolag samt 
lärare på Chalmers.
Bor i Tröingeberg, uppvuxen i 
Okome.

Centerpartiet skall vara en 
kraft för en hållbar utveckling i 
samhället genom att släppa lös 
kraften i innovation och entre-
prenörskap. En viktig pusselbit i 
detta är en vital landsbygd och 
dess näringsliv samt investe-
ringar i de gröna sektorerna.

3. Ulrika Persson
Bor med man och 2 pojkar på 
en gård i Hällarp, Ljungby, med 

smågrisuppfödning.

Jag har jobbat inom omsorger-
na med utvecklingsstörda barn 
och ungdomar, på Munkagårds-
gymnasiet i stallarna med hand-
ledning av elever. Är styrelsele-
damot i Hallands grisföretagare, 
Vinberg-Ljungby hembygdsför-
ening och Hässlås Fiberförening.

Visioner inom Centern…  
Sverige är större än storstan.
Hela Sverige ska leva. 
Jag brinner för landsbygdsfrå-
gorna samt skola, vård och
omsorg.

4. Samer Mahra, 
Civilekonom 
Upphandlingschef
Står för långsiktig, rättvis, 
inkluderande och ansvarsfull 
politik m.a.o center politik.

5. Kjell Andersson
Okome. Gift och har två barn. 

Jobbar som fritidspedagog
och idrottslärare på
Okome skola.

Frågor som är extra viktiga för
mig är att hela Falkenbergs
kommun ska leva och utveck-
las. Det är viktigt att det finns 
goda möjligheter att bo, leva 
och arbeta i inlandet.

Falkenbergs kommun behöver 
satsa extra mycket på bostads-
byggande i inlandet samt att 
utveckla skolor, förskolor, vård 
och omsorg.

6. Rickard Lindgren, 49 år
Bor i Fegen Skulle vilja utveckla 
utemiljön på skolorna speciellt 
på högstadiet”

7. Maria Larsson, 46 år
vice ordförande, Köinge

Jag värdesätter det fria valet, 
att man i möjligaste mån kan ta 

ansvar för sitt eget liv och att 
beslut ska fattas så nära männ-
iskan som möjligt. Möjlighet att 
kunna bo och verka var man vill 
i landet oavsett vad man har för 
behov.

8. Lisbeth Riberth 
Guarp, Fagered

Jag vill att kretsstyrelsen är på-
drivande i ett utvecklingsarbete 
för hela kommunen.

En prioriterad fråga är att 
snabbt få till stånd bostadsbyg-
gande i småorterna.

9. Daniel Ivarsson, 22 år 
och bor i Skrea. 

En ren miljö i en framtidssäk-
rad kommun.

Daniel är CUF representant i 
kretsstyrelsen.

Centerpartiets kretsstämma har nu beslutat om listan 

till kyrkofullmäktige i Falkenbergs pastorat. Ni ser den 

här. Vi har en bra lista med starka namn som kommer från alla 

9 enheterna som nu gått in i det gemensamma. Det är den här 

listan ni ska sprida kunskap om och med uppmaning att rösta. 

Tre X gäller i kyrkovalet och man får rösta från 16 år. 

Vi hoppas att vår lista ska dra många mandat.

Ulla Rickardsson

Centerpartiets lista till Kyrkovalet, 
Falkenbergs Pastorat

n Agnåker Stig Falkenberg Skrea

n Rickardsson Ulla Vessige

n Karlsson Hans-Erik  Vinberg

n Riberth Lisbeth Fagered

n Raning Lars Eftra

n Nyman Siv Stafsinge

n Wernersson Bengt Falkenberg 

n Ivarsson Anette Krogsered

n Hulthén Berith Falkenberg

n Johansson Inger Torup

n Eriksson Kjell Vinberg

n Persson Per Lennart Falkenberg

n Johansson Ulf Vessige

n Gustafsson Inger Okome

n Karlsson Irene Älvsered

n Bengtsson Hans-Åke Abild

n Kristensson Uno Slöinge

n Ankarberg Gunilla Skrea

n Johansson Monika Årstad

n Åkerberg Agneta  Skrea

n Larsson Susanne Stafsinge

n Lindqvist Helena Okome

n Svengren Sture Vessige

n Holmefalk Tore Morup

Presentationer med bild och text fanns i HB 4 2016.

DIN BYGD - DIN FRAMTID
Tillsammans med Dig i Långås

vill vi forma framtiden! 
Hur vill Du ha det? 
I en framtidsverkstad diskuterar vi ortens frågor.
- Hur ska vi som bor på landsbygden få bra service?
- Hur kan bygden utvecklas?
- Hur kan landsbygden ta tillvara på sina resurser som är 
till gagn för alla? 
Vi politiker vill veta hur vi kan bedriva ett kreativt 

och framåtsyftande arbete tillsammans med Dig!

DET SKALL VARA ATTRAKTIVT 
ATT BO PÅ LANDSBYGDEN!

Kom till Långås skola, onsdagen 
den 22 mars kl. 18.30–21.00

Vi bjuder på fika!

Ta vara på detta tillfälle att forma 
framtiden för din bygd!

Framtidsverkstaden är ett samarbete mellan 
Centerpartiet och Studieförbundet Vuxenskolan. Under 

2017 besöker vi tolv orter i kommunen för att tillsammans 
med Er som bor och verkar där diskutera hur kommunen 

utanför Falkenbergs stad ska utvecklas på bästa sätt.

www.sv.se/halland 
Tel.077-440 00 33 

 

Din Bygd - Din framtid 

 
Tillsammans med Dig i Långås 

vill vi forma framtiden!  
 
 
Hur vill Du ha det?  
I en framtidsverkstad diskuterar vi ortens 
frågor. 
- Hur ska vi som bor på landsbygden  

få bra service? 
- Hur kan bygden utvecklas? 
- Hur kan landsbygden ta tillvara på sina resurser som är till gagn för alla?  
Vi politiker vill veta hur vi kan bedriva ett kreativt  
och framåtsyftande arbete tillsammans med Dig! 

 

 Kom till Långås skola  
onsdagen den 22 mars  

kl. 18:30 – 21.00  
Vi bjuder på fika! 

 
                     Framtidsverkstaden är ett samarbete mellan  
Centerpartiet och Studieförbundet Vuxenskolan. Under 2017 besöker vi  
tolv orter i kommunen för att tillsammans med Er som bor och verkar där  
diskutera hur kommunen utanför Falkenbergs stad ska utvecklas på bästa sätt. 
 

Ta vara på detta tillfälle att forma  
framtiden för din bygd! 

 

Det ska vara at-
traktivt att bo på 

landsbygden! 

12 DAGAR ATT HÅLLA KOLL PÅ
Köinge/Okome/Svartrå/Ätrafors 7/3 | Långås 22/3

Ätran/Fegen 5/4 | Fagered/Källsjö 19/4 | Ugglarp/Lång-
asand 3/5 | Ullared 17/5 | Glommen/Morup 31/5

Heberg/Årstad 30/8 | Ljungby/Bergagård 13/9
Älvsered 27/9 | Slöinge 18/10 | Vessigebro 1/11



Kommunråd

halmstad
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En Henrik-era är över, en annan 
Henrik-era går mot sitt slut. Eran 
Camilla tar ödmjukt över ordföran-
deskapet i kommunkretsen och det 
är helt enkelt mycket som händer 
nu i Halmstads Centerrörelse 

Det går bra nu! Medvinden för partiet 
håller i sig och det verkar som vi lyckas 
behålla det ökade stödet som opinions-
mätningar påvisat de senaste veckorna, 
11,8%!

Är det då tillräckligt bra för att kun-
na luta sig tillbaka och njuta av positiva 
opinionssiffror?

Icke, inget val är avgjort och inga 
röster är färdigräknade förrän på val-
dagen 2018. Det gäller fortsatt hård 
satsning och ihärdigt fotarbete för att 
lyckas nå framgång, på riktigt.

Det är nu jag ser framemot, att 
tillsammans med nya kretsstyrelsen få 
sätta valorganisationen i rörelse och 
gemensamt flytta fram positionerna så-
väl i Halmstads kommun som i riksdag 
och region. 

Annie talar ofta om det nya ledar-
skapet. Ett nytt gemensamt ledarskap 
där vi tillsammans får kraft att utveckla 
politiken och förändra riktningen som 
den nuvarande regeringen helt har 
tappat kurs och kompass för.

Jag vill också se hur vi strategiskt 
börjar konkretisera Agenda 2025 i 
valmanifest, i debatter och i aktivite-
ter som vi vet kan engagera många, 
många fler.

Det gäller att ge oss ut bland 
medborgare och lyssna. Lyssna på vad 
som är angeläget och vad människor 
behöver. Vilka utmaningar står vi inför? 
Vi måste fånga in det som är angelä-
get och omsätta det till närodlad, grön 
politik.

Vi lever också i en tid av oro och 
otrygghet, både lokalt och globalt 
och då är det otroligt viktigt att värna 
vår demokrati och våra demokratiska 
processer.

Något som bekymrar mig är de klyf-
tor och sär dragningar som finns, inte 
minst i Halmstads kommun. Det finns 
en uppenbar tudelning mellan stad och 
landsbygd, mellan olika stadsdelar och 
mellan människor. Här ska Centerpar-
tiet bidra till att minska klyftorna och 
istället medverka till att vända rädsla 
och otrygghet och få människor att 
känna tillit, hopp och framtidstro.

Det roligaste jag gjort i mitt liv hittills 

är snart tillända. Det har varit en fan-

tastisk livsresa att få vara kommunråd 

för Centerpartiet. Personligen har det 

såklart utvecklat mig något oerhört, 

vilket jag har många av er att tacka för. 

Likaså har det varit fantastiskt att få 

vara en del av den resan vi gjort med 

partiet lokalt. Från att varit väldigt få 

aktiva till att bli många aktiva. Från att 

ha varit ett småparti till att blivit det 

tredje största partiet i valet 2014. Från 

att arbetat ”traditionellt” till att arbeta 

strategiskt och resultatinriktat. Det 

finns såklart mycket kvar att utveckla 

för det går alltid att göra allting bättre, 

men jag är övertygad om att det görs 

bäst med ett nytt ledarskap. 

Beskedet att jag tackar för mig 

som kommunråd är enligt min plan, 

eftersom det är något jag sa redan när 

jag tillträdde. Att jag har inte tänkt att 

vara heltidspolitiker resten av mitt liv. 

Dels är det att jag är övertygad om att 

man blir en mer friare och därmed en 

bättre politiker om man har något att 

falla tillbaka på och dels att jag tror att 

om man är politiker för länge ökar ris-

ken att man blir ”ett” med kommunens 

organisation. 

Jag måste ändå medge att det kän-

des märkligt att berätta det för krets-

styrelsen och allmänheten, eftersom 

kommunpolitiken  har varit en del av 

mitt liv i ca 20 år - dvs halva mitt liv. 

Nu är det dock dags för nya krafter och 

om det finns det gott om i vårt växande 

parti. Ett parti jag är väldigt stolt över 

att få vara en del av.

Med vänlig hälsning

HALMSTAD

Ny kretsordförande

Henrik Oretorp, Kommunråd (c)

Kommunstyrelsens 1:e vice ordf

Distr.ordf. för Centerpartiet Halland

Genom att vi i Centerpartiet upp-
fattas som modiga, målmedvetna, mo-
derna och medmänskliga så blir vi en 
organisation som gör skillnad. Skillnad 
som spelar en stor roll i ett allt mer po-
lariserat samhälle med populism, våld 
och misstro som både gror och växer.

Nu gäller det också att visa uthål-
lighet. Ingenting är som sagt avgjort 
förrän i september 2018. Redan i år tar 
vi pulsen på valrörelsen och organisa-
tionens förmåga att komma på fötter. 
Centerpartiet ställer upp som nomine-
ringsgrupp i kyrkovalet och här finns 
det möjligheter att möta människor 
och tala närodlad politik och om våra 
ambitioner för en öppen, demokratisk 
folkkyrka.

Se varje möte som en möjlighet att 
träffa en ny medlem eller sympatisör. 
Det är så vi tar oss på resan mot val-
framgång – nu kööör vi!

Namn och ålder: Camilla Widepalm 
Heurén 46 år i maj

Bor: på Hansagård / Skintaby Harplinge

Familj: gift med Johan, tre söner 21, 19 
och 16 år

Aktuell: Nyvald kretsordförande för 
Centerpartiet i Halmstad.

Politiska uppdrag: ledamot kommun-
fullmäktige, barn och ungdomsnämnden 
samt ordförande i nämnden för Överför-
myndare i samverkan Halmstad, Hylte 
och Laholm. Flertal förtroendeuppdrag för 
Centerpartiet i Svenska kyrkan

Läser: för det mesta handlingar men se-
nast lästa bok Mikael Lindnords ”Arthur, 
gatuhunden som lämnade djungeln och 
hittade hem”.

Missar jag inte på TV: brittiska kostym-
drama ex. Downton Abbey men också 
vansinnigt förtjust i Fröken Frimans krig 
samt kriminalserier som Bron och Innan 
vi dör.

Gör jag på fritiden: går långpromena-
der med hunden, sjunger i kyrkokör och 
matlagning.

Dold talang: har spelat dragspel.



Stor optimism på 
välbesökt årsmöte
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Halmstads kretsårsstämma hade 

två höjdpunkter. Dels valdes Camil-

la Widepalm Heurén, Harplinge, till 

ny ordförande, dessutom gästades 

stämman av partistyrelseledamo-

ten Mari-Louise Wernersson, till 

vardags kommunråd i Falkenberg. 

”Millis” fick i sista stund ersätta 

riksdagsledamoten Kristina Yngwe 

som blivit sjuk, och gjorde det med 

den äran inför närmare 60 delta-

gare.   

Camillas tankar om Halmstadcentern 

kan Du läsa mer om här bredvid. 

Camilla leder en nio personer stark sty-

relse som består av de omvalda Staffan 

Svensson, Harplinge, Jessica Skog, 

Tylösand, Victor Rundqvist, Halmstad, 

Anna Ericsson, Halmstad, Lennart 

Bodén, Halmstad, samt de nyvalda 

Fredrik Solvang, Halmstad, Helena 

Nöjd, Halmstad, och Henrik Salomons-

son, Simlångsdalen. Lämnade styrelsen 

gjorde ordföranden Henrik Andersson, 

Holm och kassören Johanna Pousette, 

Halmstad, vilka båda avtackades med 

varma applåder. 

Mari-Louise Wernersson gav en 

mycket informativ och intressant be-

skrivning av det arbete som nu pågår 

internt i Centerpartiet. Det sker i ljuset 

av flera mycket positiva opinionsmät-

ningar, vilka höjer stämningen ytter-

ligare. ”Millis” underströk emellertid 

– för att använda partiordförande Annie 

Lööfs ord – ”att ingen enda har röstat i 

valet 2018 ännu”. 

Vid stämman redogjordes också för 

hur kretsen kommer att utse ersättare 

till Henrik Oretorp som kommunråd. 

En extra stämma kommer att hållas 

i anslutning till det ordinarie med-

lemsgruppmötet den 14 mars 2017. 

Avsikten är att snabbt få en ersättare 

på plats som kan ”skugga” Henrik fram 

till det att han lämnar i sommar. 

Stämman antog ett uttalande om att 

främja lokalt producerad mat genom att 

till fullo utnyttja möjligheterna att upp-

handla lokalt och genom att i Halmstad 

centrum arbeta för en marknadsplats 

för lokalproducerat, eventuellt vid Öst-

erskans när busstrafiken nu försvinner 

därifrån. Vid stämma behandlades också 

två motioner. Harplinge centerkvinnor 

och Harplinge-Steninge centeravdelning 

tog upp frågan om förbättrad möjlig-

het till ekonomiskt stöd från kretsen. 

Stämman beslutade att uppdra åt den 

nya kretsstyrelsen att beakta motio-

nen. Samma konstellation pläderade i 

en annan motion för att det byggs ett 

trygghetsboende för äldre i Haverdal. I 

diskussionen konstaterades att behovet 

kommer att finnas och stämman upp-

drog åt kommunfullmäktigegruppen och 

ledamöterna i Hemvårdsnämnden att 

agera i enlighet med motionens krav. 

Lennart Bodén

HALMSTAD

Kontakta oss
E-post: halmstad@centerpartiet.se

Hemsida: www.centerpartiet.se/halmstad

Facebook: Centerpartiet i Halmstad

Tveka inte att kontakta någon 
i styrelsen om du har frågor:

Ordförande: 
Camilla W Heurén

Halmstad-Tönnersjö Center- 

kvinnokrets har hållit årsmöte 

den 15 februari 2017 på Lyckebo 

i Simlångsdalen.

20 medlemmar var samlade. Efter 

årsmötesförhandlingar och god fika fick 

vi lyssna på Gunborg Johansson som 

berättade om Lyckebo. Vi fick höra om 

hur länge det drivits lanthandeln och 

om de som bott i huset. Allt finns kvar 

och vårdas väl.

Camilla Heurén pratade om det 

kommande kyrkovalet, den 17 septem-

ber. Hur viktigt det är att alla medlem-

mar i svenska kyrkan går och röstar. 

Det är stora värden som ska förvaltas 

av dem som väljs och sitter på beslu-

tande poster.

Ann-Sophie Cordes, ledamot i 

förbundsstyrelsen, informerade om vad 

som händer på förbundsnivå. Bland 

annat ska det utses ett antal mentorer 

som ska hjälpa nya, unga medlemmar 

att hitta rätt i politiken.

Vill passa på att berätta att den 6 

juni är det sedvanligt nationaldagsfi-

rande på Galgberget (se annons i HP). 

Eftersom Centerkvinnorna tycks vara 

ensamma om att komma i folkdräkt, vill 

jag uppmana så många som möjligt att 

passa på att lufta dräkten då.

Den 12/9 är det höstträff på Lizzies 

Café med tema Binge och vi vill gärna 

att ni har med era alster, nya som gam-

la, så vi kan göra en liten utställning. 

Kersti Nilsson kommer och pratar om 

Binge.

Ha en riktigt skön vår och passa på 

att njut av alla fina vårblommor som 

kommer och fågelsången.

Hälsningar Margareta



Ingen kan göra 
allt men alla kan 
göra något! 
Vad är du bra på?
Somliga av oss älskar att möta väl-

jarna, debattera våra frågor med 

meningsmotståndare och delta i 

torgmöten. Andra vill hellre slipa på ar-

gumenten på sin kammare och kanske 

skriva en debattartikel, insändare eller 

ta debatten i olika forum på sociala 

medier. Vi har medlemmar som gärna 

skyltar med Centerpartiets logga på 

sina kläder, andra som gärna är med på 

våra aktiviteter och de som är stödjan-

de medlemmar. ALLA är viktiga och en 

kugge i vår rörelse. 

Inför valet 2018 vill jag att alla 

medlemmar ska känna att de har varit 

delaktiga i vår gemensamma valrörel-

se. Vi behöver dem som vill stå på våra 

listor, de som vill skriva valmanifest, de 

som skriver insändare/debattartiklar/

flygblad, många som delar våra inlägg 

på Facebook och står upp för våra frå-

gor i debatten. Vi behöver vara många 

som syns på torgdagar och i möten 

med väljarna samtidigt som vi behöver 

var många som kan köra flygblad till 

brevlådor, koka kaffe, baka kakor och 

komma med uppmuntrande ord och 

hejarop till varandra. 

Det finns fortfarande många i 

vår kommun som nog egentligen är 

Centerpartister, bara att de inte riktigt 

kommit på det ännu. Ställ gärna frå-

gan! Vi är många och blir ännu fler för 

varje månad. Många vill vara med oss 

om de får frågan!

Vilken roll vill du ta? Vad är du bra 

på? Vad tycker du att Centerpartiet i 

Hylte ska göra och satsa på? Berät-

ta vad vi behöver göra för att du ska 

tycka att det är roligt att engagera dig!

Hör av dig med dina idéer!

Anna Roos
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Kretsårsstämma i Hylte
– eller när stolarna tog slut i konferensrummet 
– eller när ett gäng i gula västar och vita hjälmar 
ville lära mer om fiberkompositgranulat

Årets kretsstämma förlades hos Stora 

Enso i Hylte för att få möjlighet att höra 

om den nya stora satsningen bruket 

gör med fiberkomposit. En mångmil-

jonsatsning som ger nya arbetstillfällen 

till Hyltebruk och ger en råvara som 

är hållbar. Biofiber blandas i plast som 

sedan kan formsprutas. Hållfastheten i 

materialet är hög och genom att blanda 

i biofiber blir denna plastkonkurrent 

mindre fossilberoende och skogen 

blir en fortsatt viktig råvara för denna 

komplementproduktion till den ordinarie 

tidningspappersproduktionen.

Nästan 40 personer kom till stäm-

man och fick lyssna och ställa frågor 

till Roger Bergström kring den nya 

produkten, kring processen, minskad 

miljöpåverkan och möjliga använd-

ningsområden. Sedan fick vi iklädda 

gula reflexvästar och vita skyddshjäl-

mar med glasögon besöka den försöks-

produktion som nu finns på bruket och 

ställa många frågor med skiftande in-

fallsvinklar. Känslan i studiebesöket var 

uppsluppen, som när vi vinner någon 

viktig match på TV, att nu har vi i Hylte 

tagit fram en viktig produkt för framti-

den och att något revolutionerande är 

på väg att slå igenom. Framtidstron för 

Hylte går att ta på!

Efter detta alltigenom hållbara stu-

diebesök ledde Rolf Kenneryd med van 

hand oss igenom kretsstämman, med 

en ordförande klubba gjord av fiber-

komposit – vad annars? Håkan Bengts-

son hade avböjt omval som kretsord-

förande och stämman valde Andreas 

Algerbo till ny Kretsordförande i Hylte. 

Anna Roos 

HYLTE

100 ÅR I HALLAND!

Nye ordförande Andreas Algerbo 
avslutar mötet med kompositklubba.
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Kontakta oss
Centerpartiet i Hylte
Ordförande 
Andreas Algerbo 
andreas.algerbo@bufab.com
Telefon: 070-261 58 70

Kommunråd:
Anna Roos
anna.roos@langaryd.nu
Telefon: 070-662 35 52

Vi möter invånarna 
och väljarna:

5 maj Torups marknad 

12 juli Unnaryds Torg 

2 sept Torups Marknad 

Välkommen att vara med!
Måndagsgrupp, kl 18.30 

6 mars Hylte Skateförening kommer och presenterar 

sina tankar om Skatepark i Hyltebruk. 

24 april Cornelia Svensson, Arbetsmarknadschef, 

berättar om Hylte kommuns arbetsmarknadsinsatser. Vi får 

även information om arbetsintegrerande sociala företag.  

Tid och plats är ännu inte klart.

Reservera följande datum och följ oss på Facebook 

eller hemsidan för program för kvällarna.

12 juni | 11 sept | 16 okt | 27 nov 

På hemsidan/www.centerpartiet.se/lokal/halland/hylte/

kan du följa det som händer hos Centerpartiet i Hylte. 

Följ och Gilla oss gärna på Facebook; centerpartiethylte 

eller följ oss på Instagram; centerpartiet_i_hylte

Ny och nyfiken  
– Så fungerar det i politiken

Vid tre tillfällen kommer vi att erbjuda nya medlemmar 

och andra som är nyfikna på politik insyn i politiken.  

Vi kommer även att inleda med ett bonustillfälle, 

28/2, då vi har information för nyanlända kring det 

politiska systemet i Sverige, partier, medlemskap, 

nominering till listor inför val och de olika 

ansvarsnivåerna riksdag – region – kommun.

15/3: Kommunpolitik, val, fullmäktige- 
styrelse – nämnder och hur arbetet i en 
nämnd går till. Mötesteknik och formalia 
går igenom.

20/3: Region och rikspolitik.

29/3: Att driva politik; Insändare, 
debattartiklar, sociala media.

Kontakta Lennart Ohlsson om du vill vara med.  

Passar det inte denna gången, säg gärna till så 

kanske utbildningen återkommer till hösten!



Den frågan har jag fått otaliga 

gånger det senaste året. För det 

första gäller det bristen på lediga 

förskoleplatser i kommunen.

Alla befolkningsprognoser slog fel för 

2016 och många fler valde att bosätta 

sig i Laholm och många fler barn föd-

des under året. Med planprocesser, po-

litiska beslut, upphandling, projektering 

och byggnation tar det 2-3 år (minst) 

att få fram en ny förskola för 70-80 

barn. Ledtiden från nyfödd till förskole-

barn är betydligt kortare än så. För att 

ytterligare krångla till det bor inte alla 

barnen på samma ställe i kommunen 

och deras föräldrar önskar förskoleplat-

ser med stor geografisk spridning. Då 

blir det svårt.

För det andra: Våra små skolor, som 

jag har varit med om att besluta att ha 

kvar och som jag tycker är en förut-

sättning för att kunna ha ett fantastiskt 

liv i hela kommunen, de växer. Under 

lång tid har det gått att växa i befintlig 

kostym, men till sist går det inte läng-

re. Skolor med en klass i varje årskurs 

behöver utökas till 2-parallellig. Oups! 

Skolan behöver nu dubbelt så många 

klassrum, nu krånglar det till sig.

För det tredje: Kommunen håller på 

att växa ihop med Båstad i söder. Både 

Laholm och Båstad behöver bygga nya 

skolor i området. Kan vi bygga en ihop? 

Hur svårt kan det va´? Mycket värre än 

jag i min vildaste fantasi kunde före-

ställa mig och inte har vi hittat någon 

som gjort så här förut så att vi kan frå-

ga dem. Tjänstemännen, chef, ekonom 

och jurister, ska försöka bena ut vad 

vi som kommuner måste vara överens 

om och ha skrivit avtal om innan vi 

kan börja tänka på, om var och hur en 

gemensam skola ska byggas. Nu blev 

det jättesvårt.

För det fjärde: Alla de här barnen, 

från 1-åringen som börjar på förskolan 

till tonåringen på högstadiet behöver 

och har rätt till bra och välutbildade 

vuxna på sina förskolor o skolor. Det 

behöver alla andra kommuner runt 

omkring oss också. En brist på behöriga 

pedagoger och en rörlighet på arbets-

marknaden som inte riktigt har funnits 

förut, riskerar att driva upp kostna-

derna för kommunen. Genom att byta 

arbetsgivare kan en lärare idag höja sin 

månadslön med tusenlappar. Hur ska 

elevpengen räcka? Blir det färre lärare 

fast med högre lön? Ska vi omprioritera 

från andra kommunala verksamheter, 

eller höja skatten? Hur svårt kan DET 

va´? Nästan omöjligt just nu. 

Svaren på frågorna här ovan varie-

rar mellan svårt och nästan omöjligt, 

men vem har sagt att det ska vara lätt? 

Och allt är inte nattsvart. Vi har fått 

godkänt av skolinspektionen på den 

övergripande verksamheten vid deras 

ordinarie översyn. Vi har en bra skola 

och förskola i Laholms kommun. Vi fick 

till och med lite beröm för arbetet med 

modersmål och studiehandledning för 

nyanlända, vilket känns fantastiskt med 

tanke på vilket ansträngt läge det varit. 

Till sist: Vi har många kluriga frågor 

att hantera framöver, frågor som kom-

mer att kräva samarbete, förhandling 

och en prestigelös attityd, frågor där 

det känns väldigt skönt att ha Center-

partiet i ryggen.

Maria Bronelius, ordförande i 

Barn-o Ungdomsnämnden i Laholm
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Hur svårt kan det vá ?

Personalfrågor har blivit politiskt 
slagträ i kommunen
Vi har under den senaste tiden haft 

två minst sagt uppmärksammade 

personalärenden i kommunen, som 

har lett till politisk turbulens.

Innan jag går vidare så vill jag beskriva 

hur delegationsordningen är uppbyggd 

i kommunen. All personal är anställd av 

kommunstyrelsen, för att det ska vara 

praktiskt så delegeras personalfrågorna 

först till kommunchefen sen vidare ut i 

organisationen.

Den person som politikern i kom-

munstyrelsen direkt har ansvar för när 

det gäller tillsättning eller avgång, lön, 

mm är kommunchefen. Övrig personal 

hanteras på delegation I många led för 

att det ska vara praktiskt möjligt att 

hantera nära tvåtusen anställda.

Att som politiker ge sig in i ett 

enskilt personalärende är att gå utanför 

det regelverk som kommunstyrelsen 

har bestämt och runda den chef som 

har fått delegationen vilket givetvis 

skulle innebära totalt kaos i perso-

nalfrågor. Givetvis går det att ändra i 

delegationsordningen men då är frågan 

var ska gränsen dras? Hur mycket tid 

ska politiken ägna åt personalfrågor i 

stort som i smått?

Det finns saker som vi i perso-

nalutskottet har gjort för att försöka 

minska på dyra utköp.

Vi kräver att chefer som har anställ-

ningsansvar ska genomgå utbildning 

i alla de turer som gäller vid anställ-

ning och ett eventuellt avsked. Det är 

grunden för en lyckad rekrytering. Sen 

kan mycket hända på vägen, som gör 

att man behöver avsluta en anställ-

ning. Men under den resan skall det 

föras samtal som skall dokumenteras 

noggrant. Fungerar det ändå inte, så 

kan varning delas ut. Har hela denna 

process skötts på ett riktigt sätt behö-

ver inte kostnaden för att avsluta en 

anställning bli så hög.

I denna del finns en berättigad kritik 

att kommunens chefer inte alltid sköter 

processen på ett korrekt sätt. Här mås-

te det bli en bättring. Utifrån ovanstå-

ende beskrivning om hur personal- 
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I skrivande stund sitter jag och 

förbereder årsmötet för kretsen, 

det är bara att konstatera att ett år 

går fort. 

Inte minst med tanke på att vi beslutar 

på årsmötet för en nomineringskom-

mitté som ska arbeta med kommande 

fullmäktige lista inför mandatperioden 

2019-2022. Kommittén lägger fram sitt 

förslag till vår nomineringsstämma i no-

vember där listan fastställs. Arbetet att 

få in fler personer i politiken är ett av de 

mest viktigaste jobb som vi har framför 

oss. Vi ser svårigheter att engagera folk 

och som är villiga att ta ett uppdrag i 

nämnder och styrelser. Det är säkert 

inte så att gemene man är ointresserad 

av politik utan det är kanske så att man 

inte tar steget lite längre. Går du själv i 

dessa tankar så hör av dig till mig eller 

någon annan som du känner i rörelsen. 

Vi kommer att ordna olika träffar där 

man får en bra insikt i politiken.

Intressanta spörsmål pågår mellan 

Båstad och Laholm där vi ser en stor 

utvecklingspotential med tanke på den 

byggnation som sker både i Allarp och 

på Båstad sidan. Det är viktigt att sam-

hällsservicen hänger med så som skolor, 

äldreomsorg och andra saker som kom-

munerna ska hålla till tjänst för en bra 

utveckling. Därför har vi inlett träffar 

med Båstads Centerparti där vi disku-

terar om hur och på bästa sätt vi kan 

samarbeta i dessa frågor. Visst diskute-

ras det om en skola som ska byggas i 

gemensam regi och då är det naturligt 

att frågan om placering kommer upp. 

Men jag tror att den nöten kommer att 

knäckas så småningom. 

Ett nytt parti håller på att etableras 

i Laholm Medborligsamling, ”Med” som 

det förkortas. Ja vad ska man säga om 

det? Nu kan vi konstatera att vi kommer 

att ha 11 partier i Kommunfullmäktige 

om alla kommer in efter valet. Det är 

klart att det är fritt fram att starta nya 

partier och lämna de gamla som man 

inte kan jobba med men oftast är det i 

desperation som man lämnar. Hade nu 

de som lämnat sitt parti också lämnat 

de uppdrag som de besitter hade trovär-

digheten varit större för det nya partiet. 

När man har skrivit under en kandidat-

försäkran om ”att lämnar man partiet, 

lämnar man också sina uppdrag”. Så 

det är klart att funderingarna kring ett 

eventuellt samarbete med Medborlig-

samling kan diskuteras.  

Till sist vill jag önska er läsare en 

riktig fin vår!

Ordförande

frågorna hanteras så blir den insändare 

i Laholms tidning som påstår att jag 

och Centerpartiet agerar stödparti åt 

Moderaterna mycket märklig, där man 

just tar en personalfråga som exempel.

Sen har även Socialdemokraterna 

via en skrivelse till kommunstyrelsen 

helt plötsligt agerat i en enskild per-

sonalfråga, där har man verkligen haft 

händerna långt ner i syltburken. Det 

är inte bra för någon part när enskilda 

personalfrågor blir slagträn i den poli-

tiska debatten.

Erling Cronqvist

Kommunråd

Ove Bengtsson, Ordförande

Centerpartiet i Laholmskrets

Vid årsmötet den 

23 februari firade 

vi vår 100-årsdag. 

En kopia på proto-

kollet från bildan-

det av Jordbrukar-

nas riksförbunds 

avdelning i Tjärby och Bondeförbundets 

räkenskaper i Veinge är de ”födelsebe-

vis” vi har att gå på.

Personlig inbjudan, smörgåstårta, 

kommunchef och trollkarl, årsmötesför-

handlingar och mer tårta hoppas vi har 

förmedlat festkänsla till de 21 medlem-

mar av 46 möjliga som slöt upp.

Veinge-Tjärby Centeravdelning 100 år!



getinge-oskarströms pastorat Centerpartiet i Kyrkovalet 
– varför det?

Hur arbetar Centerpartiet 
i Göteborgs stift?

Centerns budskap 
i Kyrkovalet 

För Centerpartiet är det viktigt att väljar-

na i kyrkovalet tydligt får ta del av vilka 

grundvärderingar och vilken ideologi 

som bär en nomineringsgrupp i valet. 

Alla människors lika värde och rättig-

heter, frivilligt engagemang, mångfald, 

lokala lösningar och hållbarhet är några 

utgångspunkter och kärnvärden i Center-

partiets politik

Exempel på en fråga där Center-

partiets värdegrund och humanistiska 

människosyn tydligt syns är arbetet för 

en generös och human flykting- och 

invandringspolitik.

Genom att delta i kyrkovalet under 

partibeteckning blir det tydligt för väljar-

na att det är Centerpartiets värdegrund 

som våra kandidater utgår ifrån, även i 

kyrkan.

De fem partidistrikten Halland, Fyrbodal, 

VG Västra, Sjuhärad och Göteborg arbe-

tar gemensamt med kyrkovalet till stifts-

fullmäktige och kyrkomötet. En grupp 

med utsedda distriktsansvariga ansvarar 

för att samordna arbetet med att ta fram 

gemensamt valprogram, genomföra no-

mineringar, fastställa listor, val kick-off, 

upprätta röstmål och sist men inte minst 

se till att vi når ut med centerns budskap 

i hela stiftet. 

Varje distriktsansvarig arbetar sedan 

inom sitt partidistrikt och finns som en 

sammanhållande länk för alla kretsar. I 

kyrkovalet har kretsarna en viktig upp-

gift. Det är via kretsarna vi syns lokalt 

och det är de som bistår de medlemmar 

som vill ordna lokala listor till kyrkofull-

mäktige. Det finns fortfarande möjlighet 

att skapa lokala listor, men tiden är 

knapp, så hör av dig redan i dag till din 

krets för mer information.

Det gemensamma valprogrammet 

som tagits fram för Centerpartiet 

i Göteborgs stift fokuserar på fem 

punkter:

- En välkomnande kyrka: En kyrka 

som är en aktiv del av samhället med öp-

penhet, mångfald och rum för olikheter.

2016 beslutade kyrkomötet att 

avsätta extra resurser för kyrkans 

arbete med människor på flykt. 

Resurser som på många sätt har 

varit till stor nytta och hjälp för 

både ”vanliga” församlingsbor och 

nyanlända asylsökande.

I Getinge-Oskarströms pastorat 

ligger Nissaströms kursgård och Spens-

hults gamla reumatikerhem. Tidigt be-

slutades att Spenshult skulle bli en av 

landets största mottagningsenheter för 

nyanlända. Färdigställandet drog dock 

ut på tiden och i väntan på att Spens-

hult skulle öppna så placerades drygt 

100 personer på Nissaström. Medans 

Nissaström nu har stängt så har Spens-

hult till slut slagit upp portarna och 

i dagsläget bor ca 500 personer där. 

Full kapacitet beräknas om ett år och 

skall då omfatta närmare 900 boende 

asylsökande.

Det är inte svårt att förstå att en 

boendeanläggning av sådan omfattning 

också påverkar livet i de kringliggande 

orterna. I denna situation var det inte 

heller svårt för pastoratet att besluta 

om extra insatser och verksamhet. 

Verksamhet som både riktar sig till den 

”vanlige” församlingsbon och de nyan-

lända på Nissaström/Spenshult.

Kyrkorådet beslutade i ett tidigt 

läge att försöka styra om egna resurser 

för att möta behoven, men man insåg 

också att den egna kassan inte ensamt 

skulle kunna möta de behov som nu 

visade sig. När det stod klart att kyr-

komötet avsatt extra medel beslutade 

kyrkorådet att ansöka om att få ta del 

av dessa medel. Ansökan beviljades 

och kyrkorådet har vid ytterligare två 

tillfällen sökt medel, vilka till viss del 

har beviljats.

Vad gör då pastoratet med dessa 

extra avsatta medel från kyrkan cen-

tralt? Det första som konstaterades då 

Nissaström öppnade, var att det rådde 

ingen brist på ”hjälpande händer”, 

föreningslivet mötte upp mangrant för 

att på olika sätt stötta och välkomna de 

nyanlända. Det som saknades var dock 

samordning. Det var i samordningen 

av alla dessa ”hjälpande händer” som 

landsortskyrkan hade sin uppenba-

ra roll. Det var till kyrkan man från 

föreningslivet vände sig med frågor och 

önskan om vägledning kring hur arbe-

tet bäst kunde planeras.

Den samordnade rollen har sedan 

dess varit den viktigaste uppgiften för 

pastoratet. En flyktingsamordnare har 

kunnat anställas på heltid, tack vare 

kyrkomötespengarna. Den samordnan-

de funktionen som kyrkan härigenom 

har kunnat erbjuda, har visat sig vara 

avgörande för att människor och fören-

ingar på orten skall, på ett organiserat 

sätt, kunna bidra till en fungerande 

integration

Genom kyrkans försorg bedrivs idag 

en lång rad verksamheter i samarbete 

med det lokala föreningslivet. Mentor-

skapsprogram där nyanlända barn och 

ungdomar matchas med idrottsfören-

ingar, språk café, integrationsarrang-

emang, andlig vägledning och stöd, 

informationsmöten, klädinsamlingar, 

och mycket mer.

Var och en för sig hade insat-

serna från föreningslivet och kyrkan 

kanske inte gett så stor effekt. Men 

tillsammans bedriver föreningarna och 

kyrkan en fantastisk verksamhet med 

bred omfattning som kommer många 

människor till del. 

Det är här folkkyrkan kan visa sig 

från sin allra finaste sida och också leva 

upp till de förväntningar medlemmarna 

har, nämligen att vara en samordnande 

kraft för gemenskap över gränser.

Kjell Helgesson

Getinge-Oskarströms pastorat

Kandidat i Kyrkovalet
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DAGS ATT BÖRJA TÄNKA PÅ VALET!
2018 är det val till Kommun, Region 

och Riksdag, och nu börjar det bli 

dags att planera inför valrörelsen. 

Vi i nomineringskommittén har i år 

uppdraget att lägga fram förslag till både 

Riksdagslista och Regionlista, och har 

börjat med att lägga upp tidsplaner och 

strategier för vårt arbetssätt. 

I nästa nummer av Hallandsbygden 

kommer du som är medlem i någon av 

våra Centerorganisationer att uppmanas 

att nominera kandidater till Riksdag och 

Region, men vi vill redan nu be dig börja 

tänka till kring vilka kandidater DU skulle 

vilja se på listorna. 

De ledord vi försöker jobba efter är 

jämställdhet, mångfald och jämlikhet. 

Närodlad politik
Lördag 18 mars
Syfte: Introduktion i centerpartiets 
historia, politik och organisation. 
Målgrupp: Nya medlemmar och alla 
som är nyfikna på Centerpartiets 
ideologi. Grundutbildningen för Politisk 
spetsutbildning som Regionenheten 
Väst anordnar i november. 

Seminarium för 
Kyrkovalet 2017
Lördag 8 april i Halmstad 
Syfte: Rusta kandidater för kyrkovalet 
med aktuella valfrågor och föreläsare. 
Målgrupp: Kandidater till försam-
lings- och pastoratsfullmäktige och 
kyrkomöte.

Våga ta steget in i politiken
En kväll v. 18
Syfte: Kandidaterna får veta vad det 
innebär att kandidera, vad partiet 
förväntar sig och det stöd du kan få 
som kandidat. Stärka personlighet 
och vässa argument.

Målgrupp: Intresserade medlemmar 
och blivande kandidater

Kandidatutbildning för 
Kyrkovalet 2017
Lördag 8 april i Halmstad
Lördag 6 maj i Varberg
Syfte: Rusta kandidater för kyrko- 
valet med aktuella frågor. 
Vi tar upp den kyrkliga organisationen 
och har praktiska övningar.
Målgrupp: Kandidater i kyrkovalet

Kommunikation steg 1 
– Bilda opinion
Lördag 20 maj
Syfte: Ökad kunskap om sociala me-
dier och digitala verktyg för opinions-
bildning. Grundutbildning för steg 2.
Målgrupp: Samtliga medlemmar 
Hallands distrikt och region

Mediageneratorn
En kväll i oktober
Syfte: Kunskap i att använda verktyget 
för framställning av lokalt material

Målgrupp: Valarbetare och koordina-
torer i regionen, distriktet och kretsar.

Valberedningsutbildning
Hösten 2017
Syfte: Förståelse och kunskap om 
uppdraget som valberedning
Målgrupp: Valberedningar i 
Centerpartiet

Valledarutbildning
En kväll i december
Syfte: Få välplanerade valrörelser 
i hela distriktet
Målgrupp: Valledare i kretsar, distrikt 
och region

Kandidatkickoff
13 januari 2018  
Syfte: Rusta toppkandidater för 
valarbetet och vässa argumenten
Målgrupp: Kandidater till Riksdag 
och Region 

- En ung kyrka: En kyrka där vi över-

bygger generationsgränser, skapar del-

aktighet och vågar delegera ansvar.

- En hållbar kyrka: En kyrka som tar 

sitt ansvar för att på ett hållbart sätt 

förvalta jord, skog och kyrkobyggnader 

för framtid.

- En modig kyrka: En kyrka som vågar 

synas, öppna dörrarna men samtidigt ta 

strid för de värderingar som är kyrkans 

kärna; ”se till din nästa”.

- En kyrka med motiverade förtroen-

devalda: En kyrka där engagemang tas 

tillvara i en miljö som är tillåtande och 

kreativ.

Vill du läsa mer om Centerns valpro-

gram? Rekvirera ditt exemplar från 

distriktet, halland@centerpartiet.se

Gunilla Franzén, 
Samordningsansvarig C, för Kyrkovalet 
i Göteborgs Stift.

Camilla Widepalm Heurén, 
Distriktsansvarig C, för Kyrkovalet 
i Halland
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Våga gärna tänka utanför invanda och 

trygga mönster – vi vill att våra listor ska 

kunna representera vår befolkning på ett 

bra sätt!

En rådgivande medlemsomröstning 

kommer att genomföras, och Nomi-

neringskommittén kommer sedan att 

arbeta fram förslag till Region- och Riks-

dagslista. Listorna ska slutligen behand-

las och fastställas på distriktets nomine-

ringsstämma den 25 november. 

Vi ser fram emot spännande och 

intressanta nomineringar!

Kristin Oretorp

Ordförande Nomineringskommittén  

Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan www.sv.se/halland
Vid frågor kontakta Gunvor Abrahamsson gunvor.abrahamsson@sv.se, Tel. 0346-73 21 29

eller Anne Kristensson, halland@centerpartiet.se, Tel. 070-641 06 73

DISTRIKTETS UTBILDNINGAR 2017
100 ÅR I HALLAND!
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nyårsträff
Den 14 januari var det dags för den 

sedvanliga Nyårsträffen i Vinbergs 

församlingshem. Det var ett mycket 

välfyllt församlingshem, med ett 90-tal 

deltagare, som bl.a. fick lyssna till ett 

inspirerande föredrag av vår centerpar-

tistiska kyrkomötesordförande, Karin Pe-

rers. Med sin härliga berättarteknik i ord 

och bild, tog hon oss igenom frågor om 

hur kyrkan berör. Att det handlar om en 

identitet såväl som våra rötter. En kyrka 

där Centerpartiet genom åren har haft 

en stor inverkan på utvecklingen. Kvinn-

liga präster och möjligheten för alla par 

att vigas, är bara två exempel. Kyrkans 

öppna dörrar för flyktingströmmen 

under senare år, är ett annat exempel. 

Kyrkan är även en samlande faktor i 

krissituationer. Karin gav också exempel 

på kyrkans betydelse i samband med 

Skogsbranden i Västmanland 2014. 

Nästa utmaning för Centerpartiet 

i kyrkan är, som Karin uttryckte det, 

att navigera i ett mångkulturellt och 

mångreligiöst samhälle. Den 17 sep-

tember 2017 är det kyrkoval och då 

har vi alla en möjlighet att visa att vi 

är beredda att bidra till att hantera den 

utmaningen. 

En rykande färsk filminspelning från 

Sydafrika blev nästa programpunkt. Det 

var en rapport från de som precis kom-

mit hem från Sydafrika, där man åter-

knutit kontakten med flera av de perso-

ner som varit med i Sydafrikaprojektet. 

Vad hände sen? Jo, projektet hade helt 

klart gjort nytta och skillnad. Filmen gav 

många exempel och nu hoppas man på 

en fortsatt positiv utveckling.

Vi fick ett ansikte på vår nya om-

budsman, Anki Enevoldsen och ser fram 

emot att få lära känna henne mera 

framöver.

Därefter följde korta inspel från 

Stefan om det senaste från regionen, 

Marie-Louise från national nivå om ag-

enda 2025 och ett nytt ledarskap samt 

Ola från riksdagen.

Det var en inspirationsrik nyårsträff 

som bådar gott inför årets arbete med 

såväl kyrkoval som valet 2018.

Gunilla, Camilla, Eva och Majvor
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I samband med Nyårsträffen visades 

Thorbjörn Fälldins minnesutställning. 

Utställningen var en gåva till Thorbjörns 

90-årsdag. Men med anledning av Thor-

björn Fälldins bortgång har Centerpartiet 

utställning uppdaterats till en minnesut-

ställning. 

Anne

Minnesutställning över Thorbjörn Fälldin

Centerkvinnornas distriktsstyrelse 

har genom strategisk planering be-

slutat att arbeta med 3 frågor fram 

till valet 2018, det är Landsbygdsut-

veckling, Mat och Miljö. 

Gruppen som har arbetat med lands-

bygdsutvecklings frågor har utgått från 

” Centerpartiets landsbygdsmanifest 28 

förslag för landsbygdsutveckling Maj 

2014”.

Där vi valt att lyfta fram frågeställningar 

som vi anser är viktiga för en fortsatt 

landsbygdutveckling.

Företagsvänlig landsbygd

Att infrastruktur fungerar såsom vägar 

och att man har fungerande internet/te-

lefoni när det analoga telefonnätet läggs 

ner. Lättare förfaringsätt för att ansöka 

om bygglov, tillstånd och miljöprövning. 

Gällande nybyggnation eller utvidgning/

förändring av verksamhet. En samord-

nande instans tar hand om ansökan och 

vidarebefordrar den till olika berörda 

instanser. En strandskydds lagstiftning 

med sunt förnuft som anpassas utifrån 

lokala förutsättningar. Underlätta för 

lokala odlare att leverera närodlat till 

kommuner.

Service på landsbygden

Förutsättning för utveckling på lands-

bygden är service på rimlig nivå. T ex 

förskola och skola. Trygghetsboende 

för äldre. Affär med postservice. När-

het till vårdcentral med distriktssköter-

ska och bvc.

Kultur på landsbygden

På landsbygden bör kultur och fritidsak-

tiviteter kunna samordnas. Utveckla 

modeller för partnerskap med ideella 

organisationer, näringsliv och offentliga 

organ, för att skapa möjligheter till fler 

samarbeten i kulturevenemang. Att digi-

talt kunna visa stora scenföreställningar 

på ortens biograf. Samhälls stöd till de 

allmänna samlingslokalerna på landsbyg-

den som erbjuder, en öppen mötesplats 

för mångfald, kultur, möten och demo-

krati. Statliga museer skall förläggas till 

mindre städer.

Hildegard Ekman, Inga-Lill Bengts-

son, Eva Pehrsson-Karlsson,

Annelie Bengtsson

Landsbygdsutvecklingsgruppen
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CK på kommundagarna Falkenbergs
Centerkvinnors
Årsmöte

Centerpartiets kommundagar gick 

i år av stapeln på ändamålsenliga 

Clarion Hotell Post i Göteborg. Som 

uppvärmning hade utbildningsnät-

verket en träff redan på torsdag 

kväll med riksdagsledamöterna Ul-

rika Carlsson och Fredrik Christens-

son. Där fanns chans att diskutera 

skolfrågor med likasinnade. Strax 

därefter var det dags för Centerkvin-

nornas mingel. Till en början såg 

lokalen lite tom ut, men det ordnade 

sig med besked innan det var dags 

för inledning av förbundsordförande 

Sofia Jarl och anförande av Annie 

Lööf, som strök under betydelsen av 

fortsatt arbete för jämställdhet.

Fredag förmiddag inleddes kom-

mundagarna formellt av Marie-Louise 

Wernersson (Millis) ordförande för 

kommunala sektionen. Därefter var det 

dags för Annie Lööf som gång på gång 

fick stående ovationer av en entusiastisk 

publik. I nämnda publik fanns åtskilliga 

deltagare från  Halland, men att inte 

bara pepparrot utan även prominenta 

politiker frodas i Hallands mylla märktes 

också på scen.

Att välja bland alla de intressanta 

och viktiga ämnena för seminarierna var 

en svår uppgift. För min del blev det bl a 

”En giftfri vardag”  med Kristina Yngwe. 

Problemområdet har vi diskuterat på 

SV Arena i Kungsbackabygdens CK; hur 

undviker vi giftiga kemikalier och hur 

konsumerar vi hållbart kläder, hygien-

artiklar. Skönt att få höra att ett förbud 

mot plastpartiklar i t ex tandkräm är på 

gång. 

Mest spännande var nog seminariet 

om ”Vägar och järnvägar”; även om  

jag måste invända mot att vattenleder 

saknades i rubriken. Vi fick ta del av 

innehållet i Centerpartiets ypperliga svar 

på regeringens infrastrukturproposition 

och det blev minsann debatt om olika 

transportslag; existerande och tänkbara. 

Anders Åkesson gladdes åt gott samar-

bete med Annika Qarlsson i jämställd-

hetsfrågan. Kvinnors och mäns resande 

ser ofta olika ut. 

Utöver det digra programmet fanns 

en mängd utställare. Annika Hedman 

från Fjärås CK och jag kryssade mellan 

fikabord och de olika organisationer-

na på plats. Vi hamnade någonstans i 

cyberspace när vi uttalade vårt stöd i 

kampen mot tobak framför en kamera 

hos ”Lärare mot tobak” och vi spanade 

in Centerkvinnornas nya kampanj-T-shirt 

med ”Hej Syster” i Centergrönt tryck. 

Så var det ju lite rent skoj också. 

Fredagskvällen bjöd på Göteborgs-spex, 

god middag och dans för den som orka-

de hålla igång.

Karin Green, Tel: 070-5472220

Årsmöte för Falkenbergs Centerkvin-

nor hölls den 20 februari i Vinbergs 

församlingshem. 

Vi började tillsammans med Vinbergs 

och Ljungbys centeravdelningar med 

att lyssna på Lena Carlbom och Urban 

Karlsson som berättade om ASF, arbets-

integrerat socialt företag. De arbetar 

båda på det sociala kooperativet ”En 

trappa upp” som driver verksamhet där 

bland annat personer med psykisk ohäl-

sa kan arbetsträna. Det är en ekonomisk 

förening med 9 delägare. Man hoppas 

kunna förändra arbetsmarknaden och 

samtidigt minska ohälsotalen. 

Närmare 60 personer är engagerade 

i verksamheten, såväl anställda som 

praktikanter och ideella. Man driver 

Café i Falkhallen, på museet och på 

gymnasieskolan.  Man erbjuder också 

trädgårdsarbete, flyttstäd, flytthjälp, 

hundrastning och liknande för företag 

och privatpersoner. För att företaget 

skall fungera behövs uppdrag.

En mycket behjärtansvärd verksam-

het som tyvärr får problem när försäk-

ringskassa och arbetsförmedling blivit 

hårdare med regler. 

Vi fick ett välkommet överrask-

ningsbesök av Ann-Sophie Cordes från 

centerkvinnornas förbundsstyrelse. Hon 

berättade om hur verksamheten har för-

ändrats på kansliet med flera nyanställ-

da. Man har också börjat ett samarbete 

med CUF för att tjejerna där skall känna 

det naturligt att gå med i centerkvin-

norna. Något vi bör tänka på även på 

avdelningsnivå.

Därefter informerade Agneta Åker-

berg, Siv Nyman och Kjell Eriksson 

om kyrkovalet den 17 september. Det 

är ju stora förändringar i och med att 

hela Falkenberg är ett pastorat, sedan 

årsskiftet, med en gemensam lista. Man 

får kryssa 3 kryss på valsedeln och rösta 

från 16 år.

Vi delade upp oss avdelningsvis för 

årsmötesförhandlingar. I Falkenbergs 

centerkvinnor blev det omval av Kerstin 

Angel som ordförande. Även övriga 

styrelsen Siv Nyman, Ulla Rickardsson, 

Maria Larsson, Ann-Margret Kristensson 

och Monica Carlsson omvaldes.  



Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

    

De rätta svaren i förra numrets tävling,
Hallandsbygden Nr 4, 2016, där det gällde 

att pricka in efternamnet på före detta 
amerikanska presidenter.

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

Vi vill ha svaren före den 10 april 2017. 
Glöm inte att skriva ditt namn och din adress. Vinnarna och de rätta 
svaren kommer i nästa nummer av Hallandsbygden. Lycka till. 

Tävling!

1. George Washington
2. Richard Nixon
3. Lyndon B. Johnson
4. Franklin D Roosevelt
5. Jimmy Carter
6. Thomas Jefferson
7. John F. Kennedy
8. Bill Clinton
9. Dwight Eisenhower
10. Ronald Reagan
11. Abraham Lincoln
12. Gerald Ford

Denna gång ska du få fram namnet på tolv orter i Halland. Det gäller alltså att komma 
på vilka halländska orter som döljer sig bakom nedanstående uttryck. 

1. Vidsträckt höjd    2. Ta mark 3. Färgokokt 4. Par förflyttar sig

5. Vacker svordom 6. Ej fleras blad 7. Dryckeshöjd 8. Kvinna förflyttade sig

9. Vattendragsknä 10. Den dunkles blad 11. Lat man 12. Manlig strupe

Grattis!

Vinnare blev:
Karin Karlsson, Fixhultsvägen 52, Kungsbacka
Axel Johansson, Kärrets väg 11 C, Falkenberg

Alva Nilsson, Bondåkra 173, Laholm

Tack för alla svaren till förra numrets tävling. 
Ni är duktiga med att delta och har oftast alla rätt.

Flera glada gäng deltog i Centermon-
tern på Eurohorse i Göteborg sista 
helgen i februari. Sverige fick stora 
framgångar i hoppning med Henrik von 
Eckerman som inför en fullsatt kokande 

arena öste hem segern i Världscupen. 
Rolf Göran Bengtsson, från Varberg, var 
också där och red hälsningsvarv med 
sin häst Casall som ska pensioneras. 
Centerns monter fick beröm av många 

och vår tävling om att gissa vilka 5 bett 
som låg på podiet besvarades av över 
1000 personer under mässdagarna. Ta 
chansen att vara med nästa år, samma 
tid, samma plats.

Lovisa, Herdis och Åsa.Agneta, Shlomo, Michell, Fredrik och Herdi.


