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Cnackisar

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

Tidningsförening.

Ansvarig utgivare: Henrik Oretorp 
Redaktion: Anki Enevoldsen 

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

LEDARE

När vi lägger år 2020 bakom oss kan 
vi konstatera att vi lyckats utveckla 
vår politik inom en rad områden i ett 
regionalt perspektiv.  Politiska program, 
som har ett gemensamt syfte, att peka 
ut färdriktningen till att bli ”Sveriges 
grönaste tillväxtregion”. 

I programmet  ”Psykisk hälsa Barn 
och Unga” är ett av förslagen att starta 
”En väg in” för barn och unga med 
psykisk ohälsa – allt för att göra det så 
enkelt som möjligt för individen. Cen-
terpartiet ser många vinster med att få 
en samordnad barn- och ungdomshälsa 
från graviditet till 25 år.

I programmet ”Infrastruktur” har 
vi en rad med förslag för ökad fram-
komlighet för cykel, järnväg, bilar och 
lastbilar. Det måste bli lättare att kunna 
kombinera olika trafikslag för sin resa, 
så att det är tryggt, säkert och enkelt 
att kunna starta sin resa med bil eller 
cykel, för att ta sig vidare med buss 
eller tåg och vidare över länsgränserna. 
Veta att bilen eller cykeln står kvar och 
att kostnaden och tidsåtgången inte 
sticker iväg bara för att det passeras en 
länsgräns. 

I programmet ”Vatten” vill vi skapa 
incitament för hantering av dagvatten 
och för att minimera användningen av 
dricksvattnet. Tillgången till rikligt med 
vatten har vi tagit för en självklarhet, 
men numera behöver vi Hallänningar 
spara vatten i stort sett varje sommar. 
Likaså märker vi att klimatförändringar-
na gör att vi drabbas av översvämning-
ar oftare. Vattenfrågan är och kommer 
vara en kritisk fråga i samhällsbyggna-
tion för lång framtid.

I programmet ” Bostad” trycker vi på 
att den ska vara långsiktigt hållbar i 
hela Halland. Vi vill göra det enklare att 

bygga nytt och innovativt och har som 
förslag att Halland ska bli en natio-
nell testbädd. En testbädd som prövar 
lättnader i lagstiftningen och enklare 
myndighetskrav i syfte att utmana 
regler och lagar. I testbädden ska man 
också på allvar pröva delningsekonomin 
där man delar gemensamma funktioner 
i bostaden istället för att var och en ska 
ha det i sin bostad. Allt i syfte att skapa 
billigare bostäder.

I programmet ”Gröna och blå näring-
ar” har vi en rad förslag för att stärka 
dessa näringar i Halland. Öka vår själv-
försörjningsgrad, klimatsmart märkning 
av livsmedel, värna åkermark och det 
kustnära fisket, en ny naturvårdsmodell 
för skogsägare och mycket mer handlar 
programmet om.

Vill tacka alla som engagerat sig i 
framtagandet av programmen under 
året och ni som är nyfikna på vad vi 
mer kommit fram till än det lilla jag 
nämnt här, så hittar ni programmen 
på vår hemsida www.centerpartiet.se/
halland.

Henrik Oretorp
Ordförande för Centerpartiet i Halland

Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg | 070-62 
106 73 | E-post: halland@centerpartiet.se
Hemsida: www.centerpartiet.se/halland

facebook.com/CenterpartietHalland/

Succé i Japan

Ola Johansson, centerpartist och 
riksdagsledamot från Kungsbacka blev 
nyligen en snackis på sociala medier i 
Japan.

Anledningen var att han delade en bild 
på sig själv på twitter för att stötta Fin-
lands statsminister Sanna Marrin som 
fick kritik för en bild som publicerats på 
henne i en tidning. Det resulterade i att 
över 1 000 personer gillade hans inlägg 
och delades av 175 personer.

Förslag om 
 hemleverans av vin
Centerföreträdarna Anneli Andelén och 
Per Johansson föreslår att Falkenbergs 
kommun tillåter hemleverans av alkohol 
tillsammans med mat från restaurangen.

– Tillsammans måste vi göra allt vi 
kan för att hjälpa restaurangbranschen 
som lider hårt på grund av pandemin. 
Falkenberg har blivit rikskända tack vare 
fantastiska matkreatörer, dem vill vi ha 
kvar även efter pandemin, säger Per 
Johansson.

Nu formar vi en politik för 
Sveriges grönaste tillväxtregion



3

Tre skarpa förslag för 
att tackla sexualbrott 
mot barn
Stora brister i hanteringen av sexualbrott 
mot barn har nyligen avslöjats i en intern-
rapport från polisens nationella operativa 
avdelning (NOA). Centerpartiet har länge 
drivit på för att sexualbrottsärenden mot 
barn ska prioriteras högre, särskilt på tre 
områden: utredningsresurserna måste 
öka, fler måste få rätt utbildning, och 
straffen måste skärpas.

– Det är både alarmerande och oaccep-
tabelt att så många sexualbrott mot barn 
inte kan klaras upp i Sverige idag, säger 
partiledare Annie Lööf.

Filialerna utreds 
ytterligare
Förslaget om att lägga ner fem 
vårdcentralsfilialer i Halland behö-
ver utredas ytterligare. Det anser 
Centerpartiet som i närsjukvårds-
nämndens arbetsutskott den 
3 december föreslagit att frågan 
ska återremitteras.
– Vi vill titta mer på de ekonomiska 
konsekvenserna och få mer fakta om hur 
en nedläggning påverkar listningen på 
vårdcentralerna i dessa områden. Sen vill 
vi titta närmare på alternativa lösningar 
till filialer, säger Ove Bengtsson (C), vice 
ordförande i Region Hallands närsjuk-
vårdsnämnd.

Förslaget som lagts fram från regionens 
tjänstepersoner är att 5 av 11 filialer ska 
läggas ner. Filialerna finns i Rolfstorp, 
Kungsäter, Åled, Harplinge och Simlångs-
dalen. Bakgrunden till avvecklingsför-
slaget är en genomlysning som visar att 
det varit mycket ensamarbete och dålig 
kontinuitet i öppethållande. Filialerna har 
haft öppet från en dag var 14:e dag till 
3 dagar i veckan. På grund av brist på 
personal har flera av filialerna haft stängt 
hela sommaren.

– Centerpartiet jobbar hårt för att vi ska 
ha en nära och tillgänglig sjukvård, och 
detta bör också vägas in i beslutet om 
filialerna, säger Ove Bengtsson.

Nästa sammanträde med närsjukvårds-
nämnden är den 17 december. Då kom-
mer frågan om återremiss upp.

– Det är hög tid att vi lämnar den 
omoderna debatten om kärnkraft 
som den dominerande energikäl-
lan. Vi måste på allvar blicka fram-
åt mot ny och förnybar teknik när 
det gäller vår energiförsörjning, 
det säger Centerpartiet Hallands 
ledning i ett uttalande.
De vill påskynda och förenkla om-
ställningen av energikällor, särskilt för 
hushållen. 

– Därför har Centerpartiet, tillsam-
mans med regeringen, avsatt 200 extra 
miljoner för ett så kallat ”grönt avdrag”, 
säger vice ordförande Kjell Helgesson. 

Avdraget fungerar precis som ROT-av-
draget och riktar sig till de hushåll som 
vill installera solceller eller skapa lag-
ringsmöjligheter för sin gröna energi.

– Halland har potentialen att bli helt 
självförsörjande på förnybar energi. 

Halland bör ta täten för 
grön omställning

Genom Centerpartiets förslag, ser vi att 
Region Halland i samarbete med privata 
och kommunala aktörer kan leda klima-
tomställningen, inte bara i Halland, utan 
även i Sverige, säger vice ordförande 
Mari-Louise Wernersson som också är 
nationell vindkraftsamordnare. 

Centerpartiet i Halland har, i sitt del-
betänkande om energi och bränsle för 
programmet ”Halland- Sveriges grönas-
te tillväxtregion”, slagit fast att Region 
Halland bland annat bör inrätta ett sär-
skilt investeringsstöd till privathushåll. 

– Investeringsstödet skall gå att söka 
om man vill installera nya solceller på 
sin bostad. Ett sådant regionalt inves-
teringsstöd kan med fördel komplettera 
det statliga ”gröna avdraget” och där-
med markant påskynda omställningen 
för Halland till att bli Sveriges grönaste 
tillväxtregion, säger Henrik Oretorp 
som är ordförande för Centerpartiet i 
Halland.

Öka stödet till ideella 
verksamheter
Möjligheterna för ideella verksamheter 
att blomstra måste ökas rejält, oavsett 
covid-19 eller inte. Föreningarna ger en 
meningsfull fritid och de kan ge stöd av 
olika slag i livets olika skeden. Det skriver 
Henrik Oretorp och Peter Lundin i en 
insändare.

Bland annat föreslår de att Hallands kom-
muner och regionen snabbt skall utveckla 
upphandlingsförfaranden som möjliggör 
för den ideella sektorn att medverka till 
alternativa utföranden av olika tjänster.

Läs mer på Centerpartiet Hallands 
hemsida: www.centerpartiet.se/halland

Var med och påverka 
Hallands framtid
Nu har du möjlighet att lämna 
synpunkter på remissversionen av 
Regionala utvecklingsstrategi ”Halland 
– bästa livsplatsen 2035”.

Den regionala utvecklingsstrategin, 
RUS, är den övergripande riktningen 
och vägledningen för Hallands sam-
hällsutveckling. 

Dina synpunkter ska vara inlämnade 
senast den 22 december 2020 till 
Region Halland.

Läs mer på Region Hallands 
hemsida www.regionhalland.se

Följ 
CenterpartietHalland 
på Instagram!
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Det finns mycket att jobba på för att samhället 
ska bli jämställt. Till exempel pornografi som 
normaliserar våld mot kvinnor, löneskillnader på 
grund av kön och medicinsk forskning som bara 
riktas mot män. Foto: Annika Johansson Sävborg
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Jenny Håkansson har alltid varit 
feminist. Jämställdhetsfrågor är 
något som genomsyrar hennes per-
son, att tacka ja till att bli ordföran-
de för Centerkvinnorna i Halland var 
därför självklart.
– Det är viktiga och aktuella frågor vi 
driver, vi behövs, för vi är inte jämlika.

Pornografi som normaliserar våld mot 
kvinnor, löneskillnader på grund av 
kön, medicinsk forskning som bara rik-
tas mot män. Det finns att jobba på.

– Våld mot kvinnor och sexualbrott 
mot kvinnor ska inte normaliseras, 
säger hon. Man ska inte gå in på en 
lägre lön för att man är kvinna, man 
ska inte bli ifrågasatt i sina val som 
kvinna, varför man ammar eller hur 
man väljer att föda sitt barn. Vi väljer 
olika och ska respekteras för det.

Tio år med politik
När Jenny Håkansson arbetade som 
verksamhetschef för Studieförbundet 
vuxenskolan i Markaryd hade hon 
nära kontakt med ordförande Yngve 
Sunesson. Hon blev intresserad av 
partiet och såg att det var åsikter som 
stämde med hennes. Detta var tio år 
sedan och under åren har hon bland 

annat haft uppdrag i Kulturnämnden, 
Patientnämnden och Hjälpmedels-
nämnden samt suttit i kretsstyrelsen 
för Halmstads C. Under denna period 
har hon och maken Magnus även blivit 
föräldrar till två barn, Svante och Juni.

Jämställdhet på alla plan
För Jenny Håkansson handlar jäm-
ställdhet inte bara om vem som gör 
vad i hemmet eller lika lön för lika 
arbete. Det handlar även om känslo-
mässigt ansvar, att man tänker på hur 
man kommunicerar och vilka ord man 
använder.

– Jag vill medvetandegöra jämställd-
het i det egna livet. Om det är kvinnan 
som tar ansvar för att se om någon 
är ledsen, som har koll på om någon 
känner sig utanför eller behöver upp-
märksamhet? Ett förhållande ska vara 
på lika villkor även känslomässigt.

Som liten ville hon alltid läsa om star-
ka kvinnor, något som hon menar har 
präglat henne.

– Jag har alltid funderat över kvinno-
rollen, hur man förväntas vara. Man 
ska se ut på ett visst sätt och vara 
på ett visst sätt, och jag har aldrig 
förstått varför? Det är en sak om man 

gör något för att man själv vill och 
tycker det är kul, men inte för att nå-
gon annan tycker det.

Föryngring behövs
Som ordförande vill hon nå ut till unga 
kvinnor och föryngra medlemskåren.

– Man kan brinna för en fråga, och ta 
med det engagemanget in, säger hon.

Annika Johansson Sävborg

Jenny Håkansson, Centerkvinnornas nya ordförande i Halland:

–Jag vill nå ut 
till unga kvinnor

Falkenberg var först ut
Centerkvinnornas historia börjar i Falkenberg 1932. 
Då bildades Falkenbergsortens kvinnliga avdelning av 
Bondeförbundet. Inte helt okontroversiellt och Falken-
bergs tidning skrev ”För Bondeförbundets kvinnor bevara 
oss, milde Herre Gud”.

Många ville dock bli medlemmar i det som sedan blev 
Svenska Landsbygdens Kvinnoförening och i juni 1933 
hölls den första konstituerande stämman på Hotell 
Mårtensson i Halmstad med sju distrikt representerade.

Centerkvinnorna
Centerkvinnorna är gröna, liberala feminister. Målet är 
ett jämställt samhälle byggt på demokrati, där jämlikhet 
värnas och alla, oavsett könstillhörighet, har samma 
grundförutsättningar att förverkliga sig själva och sina 
livsmål. CK strävar efter att lyfta kvinnor i samhället, 
både politiskt och i samhällsdebatten.

2020 har Centerkvinnorna i distrikt Halland 
436 medlemmar 15 avdelningar.

Jenny Håkansson
Ålder: 39
Familj: Maken Magnus Nilsson och 
barnen Svante 5 år och Juni 3 år.
Bor: I parhus på Rotorp i Halmstad. 
Uppvuxen i Markaryd.
Bästa böcker 2020: Kirke - Madeli- 
ne Miller, Att uppfinna världen - hur 
historiens största feltänk satte 
käppar i hjulet - Katrine Marcal, 
Höstserien - Lars Wilderäng
Förebild: Rosa Parks
Favoritfärger: Grönt och rött
Favoritmat: Sushi
Mest lyssnade artister 2020: 
Ana Diaz, Molly Sanden, The Weeknd
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– I Halland har granskningen inte 
visat på några brister när det gäller 
medicinsk vård och behandling 
utifrån den enskildes behov. Däre-
mot finns det andra områden som 
regionen tillsammans med privata 
vårdgivare och kommunerna behö-
ver förbättra, säger Centerpartiets 
regionråd Helene Andersson.

IVO har granskat vården till äldre 
på särskilt boende med misstänkt 
Covid-19. Granskningen är viktig för 
det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Granskningen bygger på intervjuer med 
chefer, läkare och sjuksköterskor. Man 
har också granskat journaler för några 
patienter på en handfull äldreboenden i 
samtliga regioner. För endast tre regio-
ner, Halland, Gävleborg och Värmland, 
konstaterar man att det inte funnits 
några brister när det gäller vård och 
behandling utifrån den enskildes behov. 

Halland behöver däremot göra åtgärder 
vad gäller dokumentation och kommu-
nikation. Det handlar bland annat om 

Halland en av tre regioner utan 
brister i granskning

Vem ansvarar för vad?
Kommunerna har det medicinska 
ledningsansvaret för den kommunala 
hälso- och sjukvården. Det är dock 
regionerna som ansvarar för läkarin-
satserna. 

Många kommuner och regioner vittnar 
om att utvecklingen av samverkan 
kring hälso- och sjukvårdsinsatser har 
varit ett stöd i pandemihanteringen. 
Sveriges kommuner och regioner, 
SKR, föreslår därför utökade möj-
ligheter för regioner och kommuner 
att samverka kring läkarmedverkan i 
äldreomsorgen.

att det inte framgår tydligt i journalerna 
om man involverat patienter och anhö-
riga i beslut och hur ställningstaganden 
i livets slutskede gått till.

Omfattande förändringar
De som bor på särskilda boenden har 
ofta flera sjukdomar och är beroende 
av andra för att kunna tillfredsställa 
sina mest grundläggande behov. Under 
pandemin i våras gjorde vården snabbt 
omfattande förändringar. Mer läkartid 
avsattes för äldreboendena och man 
arbetade intensivt för att ge individuellt 
anpassad vård och involvera anhöriga 
och patienter. I Halland har vårdgivar-
na fått anvisningar om att genomföra 
bedömningar av patienter på samma 
sätt som vanligt utan begränsningar 
som kan påverka kvaliteten. I vanli-
ga fall genomförs vissa bedömningar 
efter telefonkontakt mellan läkare och 
sjuksköterska, medan vissa görs efter 
fysisk bedömning på plats. Viktigare 
bedömningar, som ställningstagande till 
övergång till palliativ vård, görs efter 
fysisk bedömning på plats och efter 
dialog med patient och närstående.

– Nu är det viktigt att regionen, privata 
vårdgivare och kommunerna tar del 
av granskningarna och tittar på hur 
vi tillsammans kan fortsätta förbättra 
arbetet. Jag vill samtidigt passa på att 
rikta ett stort tack till alla engagerade 
medarbetare i vården som gör ett stort 
och viktigt arbete i den kris vi befinner 
oss i, säger Helene Andersson.
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Medlemmar får Allt i mobilen

Bekanta dig med appen i mobilen
Ladda upp foto på dig själv
Kolla att dina personuppgifter stämmer
Titta om du fått några meddelanden

Använder du ansiktsigenkänning på din 
telefon så går det jättesnabbt att logga in.

Bekanta dig med appen
Steg 2

Tips!

När du registrerat dig via länken på 
www.centerpartiet.se/halland startar du 
din webbläsare i telefonen
Logga in på centerpartiet.mobilise.se
1. Klicka på dela-ikonen

2. Dra neråt och klicka på ”Lägg till” på hemskärmen

3. Alternativt klicka på ”Mer” och därefter 
    ”Lägg till” på hemskärmen

Klart

Skapa din mobilise-ikon i mobilen!
Steg 1

Kör du fast? 
Kontakta:  

anki.enevoldsen@centerpartiet.se

Lycka till!•  Meddelanden och inbjudningar
•  Information och dokument
•  Mina aktiviteter
•  Kontakter
•  Tyck till

 Det ska vara enkelt för medlemmar och sympatisörer att engagera sig

Var med och gör skillnad
- engagera dig du också!

Centerpartiet i Halland är pilotlän för ett nytt kampanjverktyg, som används av bland annat 
Svenska Skidspelen för att förbättra samordning och information till funktionärerna.

– Vi vill göra det enklare för medlemmar och sympatisörer att få information och engagera sig. 
Vill du vara med och göra skillnad. Gå in på Centerpartiet Hallands hemsida, klicka på länken och 

registrera dig direkt, uppmanar Centerpartiet Hallands ordförande Henrik Oretorp.

Det här kan du hjälpa till med
4  Lappa brevlådor   4  Fixa fika till en aktivitet

4  Dela och kärleksbomba Centerpartiets inlägg på sociala medier

4  Delta i kampanjer utanför butiker och tågstationer

4  Delta i undersökningar som läggs ut på Mobilise och få möjlighet att påverka vår politik
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Anna-Karin Gustafsson, 
Sibbarp
Ledamot i kyrkorådet och Vice 
ordföranden i kyrkofullmäktige 
i Tvååkers pastorat.
– Det är min tro som driver 
mig. Svenska kyrkans verk-
samhet betyder mycket och 
jag vill att människor ska får 
upptäcka vilken skatt den är. 
För det behövs levande för-
samlingar och för det behövs 
engagemang på olika plan. 

Annalena Emilsson, 
Skogaby, Laholm
Förtroendevald i kyrkofull-
mäktige och kyrkorådet i 
Höks pastorat, i Veinge-Tjärby 
församlingsråd och i stiftsfull-
mäktige i Göteborgs stift
Jag vill att kyrkan ska vara 
en självklar öppen plats i 
samhället, för och med folket 
i vårt samhälle. På samma 
sätt som samhället förändras 
måste också Svenska kyrkans 
organisation och verksamhet 
förändras och moderniseras. 
Men det måste ske på ett 
klokt sätt så att kyrkans stora 
kulturarv bevaras och förvaltas 
för kommande generationer.

Varför engagerar du dig 
i Svenska kyrkan?

8

Kyrkoval
2021 Nytt program 

för infrastruktur 
i Halland
Hur vill Centerpartiet i Halland utveckla infrastrukturen? Om det handlar 
ett nytt politiskt program som Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse har 
klubbat. Med sitt unika läge i stråket Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn 
har Halland unika möjligheter som vi behöver ta vara på.

Här presenterar vi några av Centerpartiet Hallands förslag som ska 
ligga till grund för vår politik inför valet 2022.

Gör det lättare att åka 
buss och tåg
• Utveckla samordningen mellan 

olika trafikslag.

• Gör det billigare att ta kollektivtrafi-
ken istället för att parkera i stadskär-
nan och utveckla park-and-ride-sys-
tem med parkeringar där resenärer 
enkelt kan byta till buss/tåg när de 
ska in till centrum.

Öka tillgängligheten på 
bussarna i hela Halland
•  Gör en extra översyn av tillgäng-

lighetsanpassningen i syfte att öka 
tillgängligheten för alla.

•  Öka samarbetet med närliggande 
regioner så att det blir lättare att åka 
mellan regionerna.

•  Öka busstrafiken i väst-östlig rikt-
ning och i nya sträckningar som 
inte måste passera kommunens 
centralort.

•  Utveckla nya lösningar för lands-
bygdstrafiken, t.ex. genom att 
inrätta flexlinjer som saknar fast 
linjedragning och hämtar upp 
resenärer på anrop.

Gör de större vägarna säkrare och 
mer framkomliga
•  Förbättra säkerheten på väg 158, 

41, 153, 154, 150, 25, 26, 24 
och 15.

•  Satsa på 5G-mobilnät som är en 
förutsättning för självkörande bilar.

•  Satsa på pilotprojekt för elektri- 
fierade vägar genom Halland.

 • Förenkla byggreglerna för 
laddinfrastruktur. 

 • Inför infrastruktur för vätgas.

 • Ta fram en ny infrastrukturplan för 
hela Halland med fokus på bränsle- 
effektivitet, intermodulära om-
lastningsmöjligheter och effektiva 
transporter för skog- och livs- 
medelsproduktion. 

Halland behöver ett större 
cykelledsnätverk
•  Bygg fler bilfria cykelvägar för att 

öka säkerheten för cyklisterna, inte 
minst för skolbarnen.

 • Märk upp alternativa cykelvägar ge-
nom att ta vara på gamla riksvägar.

•  Färdigställ Kattegattleden
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Kyrkoval
2021

Annika Hedman, 
Kungsbacka
Förtroendevald i kyrkorådet 
för Fjärås–Förlanda församling 
och helt ny som ersättare i 
stiftsfullmäktige
– Jag engagerade mig för att 
jag tycker kyrkan är en viktig 
del av vår historia. Kyrkan gör 
en stor samhällsinsats och jag 
tycker att det behöver lyftas 
fram mer.

Bernt Samuelsson, 
Laholm
Fullmäktige- och Kyrkoråds-
ledamot i Laholms Pastorat. 
Förtroendevald i Göteborgs 
stift och Svenska Kyrkans 
Arbetsgivarorganisation.
– Religioner har i alla tider 
fascinerat och den har sam-
manlänkat människor. 
Att få förtroendet att vara en 
”kugge”, som får vara med och 
förvalta Svenska Kyrkan och 
föra dess traditioner vidare 
känns utmanande. 

Varför engagerar du dig 
i Svenska kyrkan?

Öka kapaciteten på 
järnvägen i Halland
•  Öka nyttjandet av järnvägen 

både för resande och gods. 

• Planera för fyra spår på 
Västkustbanan. 

• Öka trafiken på järnväg från och till 
våra hamnar.

• Elektrifiera Halmstad-Nässjö Järnväg 
och effektivisera Markarydsbanan 
för pendling.

Ge hamnarna möjlighet 
att utvecklas hållbart
• Reservera mark runt hamnarna 

så de har möjlighet att växa. 

• Utveckla passagerartrafik med båt 
för ökat interregionalt samarbete 
och besöksnäring.

• Hamnarna ska i högre grad 
elektrifieras, digitaliseras och 
automatiseras.

• Inför och bygg ut laddinfrastruktur 
för att ta emot eldrivna fartyg.

•  Inför infrastruktur för vätgas 
för sjöfarten.

Gör flyget grönare
• Förbered och utveckla laddnings- 

infrastrukturen för elflyg.   

• Fortsätt arbetet med biobränsle i 
tankarna.

• Installera solcellspaneler i större 
omfattning på flygplatsen i 
Halmstad.

Parkering och samåkningsplats
• Att parkeringar utformas så de 

beaktar både bilisters och cyklisters 
behov.

Uppmuntra sam- eller 
medfinansiering
• Undersök möjligheten till samverkan 

inför projektering och se över alla 
investeringar i infrastrukturen.

På väg 153 och 154 trängs tunga transporter 
med oskyddade trafikanter. De som bor här 
vittnar om att de inte vågar gå längs vägen.

Arbetsgruppen som tagit fram förslaget 
till infrastrukturprogram har bestått 
av Benny Enevoldsen, Falkenberg, 
Angeline Eriksson, Laholm och Calle 
Wikelund, Varberg.
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Vi lyfter smarta saker på landet

Det finns många som gör smarta saker på den 
halländska landsbygden. Deras insatser lyfter hela 
Halland. I vår när pandemin lättar kommer vi fort-
sätta dela ut #landetleverpris.
De här har fått pris hittills:
Annoying AB som förverkligat Skårs lantby.
Kungsäter-Gunnarsjö Bygdelag som driver 
utvecklingen framåt.
Marga Ekberg som är spindeln i 
Onsala Företagarnätverk.

Läs mer på www.centerpartiet.se/halland 
Klicka på fliken #landetlever

Under en bilburen förmid-
dag under hösten fick en 
grupp Centerseniorer veta 
det mesta om den största 
historiska händelsen i Hal-
lands historia. Vi talar om 
Slaget vid Fyllebro 1676 

utanför Halmstad där de 
svenska trupperna med 
ett överraskningsanfall 
slog den danska armén i 
grunden.

Åke Nilsson

Centerveteraner på
historiskt föredrag

10

Nöjda Centerveteraner efter ha deltagit i ett bilburet 
historieföredrag i Halmstads omgivning. I mitten popu-
läre föredragshållaren Bengt Olander, med fru Dorrit, i 
tidsenliga kläder.

Annoying AB var först ut med att tilldelas Centerpartiets 
#landetlever-pris. Här får de diplom av Anders Eriksson 
som är Centerpartiets kretsordförande i Kungsbacka.

Elisabeth Bengtsson, 
Öinge, Getinge
En veteran inom kyrkan. Hon 
är bland annat ordförande i 
Getinge-Rävinge Församlings-
råd och sitter i Kyrkorådet.
– Kyrkan är ett viktigt kultur-
arv som vi måste värna. Såväl 
som i sorg som i glädje kan vi 
samlas i kyrkans gemenskap.

Iren Karlsson, Älvsered
Bland annat är hon ledamot i 
Älvsereds församlingsråd, er-
sättare i kyrkorådet, ledamot i 
kyrkofullmäktige, kyrkokören 
och kyrkvärd.
– Jag arbetar för en folkkyrka 
där alla är välkomna. Vi ska 
vara synliga ute i vårt sam-
hälle. Centerpartiet värnar om 
vårt kulturarv på kyrkogår-
darna.

Varför engagerar du dig 
i Svenska kyrkan?

Kyrkoval
2021

Högsta utmärkel- 
sen till Anne
Ann-Margret ”Anne” Kris-
tensson från Falkenberg fick 
på Centerkvinnornas digitala 
förbundsstämma Centerkvin-
nornas högsta utmärkelse.
Hon var i många år ombudskvin-
na för Centerpartiet i Halland, 
där hon oförtröttligt såg även till 
Centerkvinnornas intresse och 
arbetade för de många avdelning-
arna i distriktet. Hon har även 
arbetat vid flera stämmor och är 
ordförande i Centerkvinnorna i 
Falkenberg.

Nu finns Center- 
studenter i Halmstad
Centerstudenter har fått en ny 
avdelning i Halmstad.
– Jag hoppas att vi kan bygga 
en stabil avdelning och ett fria 
tankars hem i Halmstad, säger 
Victor Rundqvist som valts till 
ordförande.

Övriga i styrelsen är vice ordfö-
rande Maja Lagerstedt, kassör 
Angeline Eriksson och styrelse- 
ledamot Julia Weidenlöv.

Anne Kristensson fick nyligen 
Centerkvinnornas högsta utmär-
kelse för sitt mångåriga arbete för 
Centerkvinnorna.
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Rolf Kenneryd, Unnaryd
Ledamot i kyrkofullmäktige 
och församlingsråd samt er-
sättare i kyrkoråd.
– Jag anser mig inte vara tro-
ende i egentlig mening, sna-
rare som en sökare. På så sätt 
kan jag nog betecknas tillhöra 
en stor – kanske vår största 
– grupp i medlemskåren. Jag 
har engagerat mig i det kyrk-
liga arbetet främst för att jag 
anser att Svenska kyrkan är 
en sammanhållande och bety-
delsefull del av samhällskrop-
pen, som det är viktigt att slå 
vakt om och bevara. 

Lisbeth Riberth, Fagered
– Jag vill verka för en öppen 
folkkyrka som är till för alla. 
Dessutom har jag en stark 
önskan om en kyrka som i 
större omfattning finns och 
verkar ute i samhället. För mig 
är kyrkogårdarna viktiga som 
kulturbärare och mötesplatser.

Kyrkoval
2021

Varför engagerar du dig 
i Svenska kyrkan?

Medlems- 
värvartävling
Den som i december värvar 
flest medlemmar till Cen-
terpartiet i Halland vinner 
en resa till Centerpartiets 
högsta beslutande organ par-
tistämman som hålls hösten 
2021.

Centerpartiet i Halland står för 
resa, boende, mat och biljett 
till partibanketten för den som 
vinner tävlingen och alltså värvat 
flest medlemmar 1-31 december 
2020. Vinnaren presenteras i näs-
ta nummer av Hallandsbygden.

Så gör du:
Värva en ny medlem och skicka 
ett mejl till:

halland@centerpartiet.se och 
meddela ditt namn och namnet 
på den du värvat.

När personen betalt sin medlems-
avgift är du med i tävlingen.

På Centerpartiets hemsida hittar 
du mer information om medlem-
skapet:

https://www.centerpartiet.
se/engagera-dig/bli-medlem

Marigon Berisha:

– Centerpartiet
är framtidens parti
Centerrörelsen i Halland får nu in en hel del nya 
medlemmar. I kommande nummer av Hallands-
bygden intervjuar vi några av dem. Först ut är 
Marigon Berisha från Halmstad.

Berätta lite om dig själv: Jag är 26 år och kommer 
från Eksjö. För fyra år sedan kom jag till Halmstad för 
att läsa på Högskolan. Jag har alltid varit intresserad av 
politik och i högstadiet gick jag med i MUF. Jag satt 
bl a med i moderaternas partistyrelse i Jönköping och 
har engagerat mig i skol- och migrationsfrågor.

Jag lämnade moderaterna för några år sedan. Anled-
ningen var att jag bl a flyttade till Norge för arbete.  
Men också för att partiet inte längre är det liberala 
parti som jag en gång gick med i.

Varför blev du medlem i Centerpartiet? Jag valde 
Centerpartiet bl a för att partiet ser till alla människors 
lika rätt och värde. Jag tror att Centerpartiet är framti-
dens parti!

Vad hoppas du kunna bidra med i Centerpartiet? 
Jag tror att jag med min bakgrund och erfarenhet kan 
bidra med nya idéer kring integration. Jag vill att Cen-
terpartiet ska värna asylrätten men också vara tydligt 
med vad det innebär att bo och leva i vårt land med 
krav och rättigheter.

Text: Åke Nilsson

Gör skillnad du 
också - enkelt att 

bli medlem
Skriv personnummer 
och mejladress och 

swisha 150 kronor till 
123 421 85 33

Marigon Berisha, med 
rötter på Balkan. Lämnade 
moderaterna och blev för 
en tid sedan medlem i 
Centerpartiet. (Foto:privat)

Namn: Marigon Berisha
Bostadsort: Halmstad
Familj: Mamma och 
syskon bor i Eksjö och jag 
bor med min flickvän på 
Nyhem i Halmstad.
Sysselsättning: Utredare 
på Försäkringskassan.
Jag är bra på att: 
Engagera människor uti-
från deras egna intressen 
och preferenser.
Nämn ett intresse: 
Jag är mycket intresserad 
av träning och hälsa.
Senast lästa bok: 
Omgiven av motgångar
Senaste film: 
Kärlek och anarki.

Ny medlem
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Rösta nu!

MEDLEMS- 
OMRÖSTNING 
INFÖR kyrkovalet

Nu startar medlemsomröstningen – det är en rådgivande 
medlemsomröstning inför fastställande av kandidatlis-
torna till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.

Kandidaterna presenteras i bokstavsordning (efternamnet) i 
Hallandsbygden och på distriktets hemsida www.centerpartiet.
se/halland

Du som medlem i Centerorganisationen har nu möjlighet att 
vara med och påverka genom att lämna din röst elektroniskt 
eller med vanlig post. 

Så här går det till när du röstar
I medlemstidningen Hallandsbygden och på distriktets hemsi-
da presenteras alla kandidater som ställer upp i medlemsom-
röstningen.  

Skriv namnet på den du vill ge högst poäng överst. 

Ta fram ditt medlemsnummer, det finns tryckt i adressfältet 
på baksidan av Hallandsbygden. 

Förenkla genom att rösta elektroniskt
Du som har registrerat din e-postadress i vårt medlems-
register har fått ett e-postmeddelande med inloggning 
till den digitala medlemsomröstningen. Om du inte 
har fått e-post och vill rösta elektroniskt kontaktar du 
halland@centerpartiet.se så får du en inloggning till den 
digitala medlemsomröstningen.

Rösta med vanlig post
Skicka den ifyllda talongen till:
Centerpartiet i Halland, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg

Värt att notera
Vi garanterar din anonymitet i omröstningen. Den som läser 
resultatet av medlemsomröstningen har inte tillgång till med-
lemsregistret och kan därmed inte koppla ihop den avgivna 
rösten med dig som medlem. Du måste ange medlemsnumret 
för att vi ska garantera att ingen röstar flera gånger.

Du har bara möjlighet att rösta en gång. Om det finns två röst-
sedlar från ett medlemsnummer gäller följande: Webbsvaret 
trumfar postad enkät!

Du måste ange 5 namn på valsedlarna för att dina kandidater 
ska få maxpoäng. Anger du färre namn blir poängen färre.

Ditt svar ska vara oss tillhanda 
senast den 31 december 2020!

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige i Göte-
borgs stift består av 81 
ledamöter från Laholm i 
söder till Strömstad i norr. 
Från och med nästa man-
datperiod består fullmäkti-
ge av 65 ledamöter. Större 
delen av Halland, förutom 
Hyltebruks pastorat, tillhör 
detta stift. Ledamöter från 
Halland är i dag Camilla 
Widepalm Heurén, Bernt 
Samuelsson, Helene 
Andersson, Stig Agnåker, 
Gunilla Franzén och Anna-
lena Emilsson.

Kyrkomötet
Kyrkomötet består av 251 
ledamöter från Sveriges 
13 olika stift. Kyrkomötets 
ordförande är Centerpartis-
ten Karin Perers. Ledamö-
ter från Halland är i dag 
Gunilla Franzén och Håkan 
Widepalm.

Förnamn Efternamn
Elisabeth Agerbjer
Stig Agnåker
Helene  Andersson
Henrik  Arnesson
Göran  Barkevall
Håkan Björklund
Marie  Björsell
Teodor Ek
Anna-Lena  Emilsson
Gunilla  Franzén
Anna-Karin  Gustafsson
Annika  Hedman
Inger  Hellqvist
Ulf  Hellqvist
Ewy  Henriksson
Fredrik  Lindqvist
Stefan  Norberg Lindberg
Ulrika Persson
Majvor  Persson
Gudrun  Pettersson
Karin  Ring
Bernt  Samuelsson
Annika Sävborg Johanssson
Håkan  Widepalm

Kyrkoval
Valdagen är den 

19 september 2021
Läs mer på: www.svenskakyrkan.kyrkoval

Röstsedel för medlemsomröstning till 

kyrkovalet 2021
Jag bor i ………………………………kommun Medlemsnr……………

Nr Namn Bostadsort Poäng

1.  ......................................................................... 5

2.  ......................................................................... 4

3. .......................................................................... 3

4.  ......................................................................... 2

5. .......................................................................... 1

Du kan rösta elektroniskt eller lägga din röstsedel i 
ett kuvert och skicka med post så den är hos oss 
senast 31 december 2020 till Centerpartiet i 
Halland, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg.

Centerpartiets 
kandidater

#
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Här presenterar vi de nominerade kandidater till stiftsfullmäktige i 
Göteborgs stift och kyrkomötet. Kandidaterna presenteras i 
bokstavsordning, enligt efternamnet.

Kyrkoval
2021

Elisabeth Svensson 
Agerbjer
Ljungby/Vinbergs församling
Personalchef
Min viktigaste fråga: 
En folkkyrka, välkomnande 
och tillgänglig för alla.

Håkan Björklund
Snöstorps församling
Grundskollärare MaNO 4-9
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Den kyrkopolitiska fråga som 
engagerar mig mest är att vi 
har en välkomnande kyrka 
som utvecklas i takt med den 
tid vi lever.

Helene Andersson
Tvååkers församling, 
Regionråd, Kandiderar till 
stiftsfullmäktige
Min viktigaste fråga: 
Personalrekrytering och 
kompetensförsörjning av 
medarbetare.

Stig Agnåker
Falkenberg
Fritidspolitiker
Kyrkopolitisk fråga som 
engagerar: Hur vi tar till 
vara på våra kyrkogårdars 
kulturhistoriska värden för 
framtiden.

Marie Björsell
Löftadalens församling, Åsa
Logistiker
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Drivkraft: Musikundervisning 
i kyrkan, miljöfrågor och 
funktionshinder.

Henrik Arnesson
Löftadalens församling, Åsa
Lantmästare och lantbrukare
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Min viktigaste fråga: 
Få in kyrkan mer i samhälls-
debatten, synas mer.

Teodor Ek
Halmstads församling
Vik. Stiftskonsulent för 
Svenska Kyrkans Unga i 
Göteborgs stift
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Min viktigaste fråga: Ungdo-
mars delaktighet i kyrkan

Göran Barkevall
Träslövs församling
Pensionär, Ordförande i 
Träslövs församling kyrkoråd
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Mina viktigaste frågor;  
Folkkyrka och ungdomar 
Jag vill verka för en aktiv 
folkyrka för alla och göra en 
riktad satsning på ungdomars 
delaktighet.
Kyrkan skall bygga en positiv 
relation till ungdomar som de 
känner glädje i att tillhöra.
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Här presenterar vi de nominerade kandidater till stiftsfullmäktige i 
Göteborgs stift och kyrkomötet. Kandidaterna presenteras i 
bokstavsordning, enligt efternamnet.

Kyrkoval
2021

Gunilla Franzén 
Tölö församling
Geotekniker
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Kyrkopolitisk fråga som 
engagerar mig: Att vi ska ta 
vårt ansvar som förvaltare för 
framtiden och låta Hållbarhe-
tens fyra perspektiv (socialt, 
ekonomiskt, ekologiskt och 
andligt) påverka alla beslut.

Ulf Hellqvist
Varbergs församling
Pensionär
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Mina viktigaste frågor: 
Församlingarnas tillgångar 
ska förvaltas långsiktigt på 
ett socialt, ekologiskt och 
ekonomiskt hållbart sätt. 
Uppmuntra och ta till vara 
anställdas, volontärers och 
församlingsbors engage-
mang. Kyrkans funktion ska 
förena nutid och tradition.

Anna-Karin Gustafsson
Sibbarp-Dagsås församling
Förskollärare
Kandiderar till stiftsfullmäktige
Mina viktigaste frågor: 
För en levande kyrka behöver 
det lokala engagemanget tas 
till vara och uppmuntras. I 
en framtid där vi står inför 
många utmaningar, måste 
vi ha mod att tänka nytt och 
arbeta medvetet för att öka 
antalet medlemmar i Svenska 
kyrkan.

Ewy Henriksson
Kvibille församling
Förskollärare
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Min viktigaste fråga: 
Jag brinner för en kyrka väl 
förankrad i samhället som 
verkar i sin tid.

Annika Hedman
Fjärås-Förlanda församling
Egen företagare inom ekono-
mi samt hästföretagare
Kandiderar till stiftsfullmäktige
Frågor som engagera mig: 
En folkkyrka som är jäm-
ställd. Med stark framtidstro.

Inger Hellqvist
Varbergs församling
Pensionär
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Mina viktigaste frågor: 
Stimulera uttrycksformer som 
sång, musik, teater, litteratur 
och bildkonst. Jag vill utveckla 
diakonins samverkan med det 
offentliga, näringsliv och civil-
samhället. Ta till vara barn och 
ungdomars idéer och åsikter.

Annalena Emilsson
Veinge-Tjärby församling
Lärare och företagare
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Min viktigaste fråga: 
Kyrkans perspektiv i samhälls-
debatten och dess viktiga roll 
som en viktig organisation i 
ett fungerade samhälle.

Fredrik Lindqvist
Höks pastorat, Knäred-  
Hishults församling
Anläggningsarbetare
Min viktigaste fråga:
Att få folk till kyrkorna i små-
byar, så att dessa används!
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Ulrika Persson
Vinberg- Ljungby församling
Egenföretagare
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Mina viktigaste frågor: 
Kyrkan är en viktig del av vårt 
kulturarv. Den ska vara en 
trygg och öppen mötesplats 
för alla.

Bernt Samuelsson
Laholms pastorat
Pensionär, ledamot i kyrkof-
ullmäktige och kyrkoråd
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Min viktigaste fråga: För att 
få fler att bli medlemmar, så 
är barn- och ungdomsverk-
samheten ute i församling-
arna jätteviktig. Fler ledare 
behöver utbildas för detta.

Majvor Persson  
Ränneslövs-Ysby församling  
Undersköterska
Kandiderar till stiftsfullmäktige
Jag vill arbeta för en inklu-
derande, öppen, jämlik och 
modern folkkyrka

Annika Johansson Sävborg
Halmstad församling
Skribent och informatör
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Mina viktigaste frågor: 
Öppenhet och tillgänglighet 
till våra kyrkor både andligt 
och kulturellt. Medlemsvård. 
Att Svenska kyrkan är en 
förebild för ett inkluderande 
och hållbart samhälle.

Gudrun Pettersson
Hasslöv-Våxtorps församling, 
Höks pastorat
Korsordskonstruktör
Kandiderar till stiftsfullmäktige
Mina viktigaste frågor: 
Arbetsmiljö och kyrkans 
arbete med alla människors 
lika värde

Håkan Widepalm
Harplinge-Steninge församling
Kanslichef Falkenbergs pastorat
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Mina viktigaste frågor: 
Undervisningsfrågor och lokalt 
engagemang.

Karin Ring
Harplinge-Steninge församling
Assistent på fastighetsbolaget 
Klövern AB i Halmstad
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Min viktigaste fråga: 
Med närvaro bibehålla ett högt 
engagemang i bygden för en 
levande och välkomnande kyr-
ka dit boende inom pastoratet 
vill ansluta sig från dopet till 
begravningen.

Stefan Norberg
Lindberga församling
Ekonom
Kandiderar till stiftsfullmäktige 
och kyrkomötet
Min viktigaste fråga:
Ett aktivt dop och konfirma-
tonsarbete är viktigt för att 
kunna upprätthålla en levan-
de kyrka i hela landet.

Här presenterar vi de nominerade kandidater till stiftsfullmäktige i 
Göteborgs stift och kyrkomötet. Kandidaterna presenteras i 
bokstavsordning, enligt efternamnet.

Kyrkoval
2021



16

Hur bygger man en by?

Går det att vara forskare 
och bo på landsbygden? 

Hur får man lanthandeln 
att blomstra?

Det och mycket annat får ni 
veta om ni lyssnar på Center-
partiet i Hallands poddradio 
Cnackis.

Vi har bland annat träffat tidiga-
re fotbollsproffset och politikern 
Anneli Andelén, Elisabeth Johans-
son som driver Gastroprenören 
i Långås, landsbygdsforskaren 
Jennie Cederholm Björklund som 
bosatt sig på landsbygden i Hylte 
samt Johan Ivarsson och Ulrika 
Ahlqvist som driver företaget An-
noying AB som byggt en ny by. 

Vi finns där poddar finns!

Lyssna på 
poddradion 
Cnackis!

Härmed kallas valda ombud till

Distriktsstämma
med

Centerkvinnorna i Halland 
 Söndagen den 14 mars 2021 kl. 14.00

Hebergs bygdegård, Heberg

Program:

Kl 14.00
Stämmans öppnande

Sedvanliga stämmoförhandlingar

Kl. 15.00 Fika

Anmäl senast den 10 mars till Monica Hansson på 
mailadress: monicatoften@gmail.com

Alla valda ombud och
Centerkvinnomedlemmar

hälsas välkomna!

Distriktsstyrelsen

Boka redan nu!
Centerpartiet Hallands Årsstämma

Lördag 20 mars
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Välkommen 
till CUF!

Vi tror på en fri värld där 
människor bor var de vill, arbetar 

med vad de vill, blir vad de vill 
och älskar vem de vill, utan att 
stater och politiker lägger sig i.

Vi tror inte att staten ska styra 
individen. Vi tror på dig!

Häng med i frihetskampen i CUF!

Vi anordnar olika aktiviteter 
kontinuerligt, som pizzakvällar, 
bowling, kampanjer och kurser.

Håll utkik på vår facebooksida 
eller instagram - CUF Halland 

- för aktiviteter framöver!

Vi ses!

Center-
studenter
Halmstad

är tillbaka!
Välkommen att bli medlem  

i studentförbundet i Halland som 
arbetar för ett friare, mer hållbart 

och mer öppet samhälle där 
individen är viktigare än systemet!

 Kolla in centerstudenter.se/
bli-medlem eller swisha 20 kr till 
123 272 16 52 och ange person-
nummer och mailadress i med- 
delanderutan för att bli medlem.

Varmt välkommen till 
Hallands gröna, liberala 

studentförbund!

Linda Modig Niklas Larsson 

Centerpartiet Hallands 

Nyårsträff
Lördag 9 januari 2021 

kl 9.30-12.00
Black Box, Falkhallen, Nyhems plan 1, Falkenberg 

eller digitalt möte

Senaste nyheterna från:
Helene Andersson, Regionen

Ola Johansson, Riksdagen
Christofer Bergenblock, Partistyrelsen

Fralla och kaffe 9.30-10.00
Anmälan senast 2 januari via länk på hemsidans förstasida:

www.centerpartiet.se/halland
När du anmält dig får du besked om det blir fysiskt eller digitalt möte.

Information kommer också att läggas på hemsidan strax före jul.

HALLAND

På programmet:
En starkare liberal demokrati, Linda Modig, riksdagsledamot och 

ansvarig för demokratiprogrammet till partistämman 2021.

En öppen folkkyrka tillgänglig för alla, Niklas Larsson, kommun- 
styrelsens ordf i Osby och gruppledare för Centerpartiet i kyrkomötet.

Så jobbar vi regionalt i kyrkovalet, Camilla W Heurén, 
ordf Kyrkopolitiska sektionen och Gunilla Franzén, 

ansvarig för kyrkovalet Göteborgs stift.
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CENTERPARTIET HALMSTAD

MÖTEN 2021
Måndag 1 feb | Tisdag 9 mars

Onsdag 14 april | Torsdag 20 maj

Anteckna dessa datum!
Information om tema för resp möten kommer att 

kommuniceras till medlemmarna i god tid. 
Då meddelas också lokal.

Vi kommer att ha fysiska möten med möjlighet till 
Team-uppkoppling Vi startar med fika 17.30 

och mötet pågår 18.00-20.00

Välkomna!

Varmt välkomna på gruppmöten i Laholm!
Vi börjar kl 18:30 digitalt om inget annat anges.

11 jan, 8 feb, 15 mars
Håll utkik i mailen efter kallelse, eller kontakta Gudrun Pettersson 

på gudrun.pettersson@centerpartiet.se eller 0705-170194 
om du vill vara med och delta eller har några frågor.

Vi ses i den digitala sfären!

CENTERPARTIET KUNGSBACKA 
datum att hålla koll på
Gruppmöten
4 december 
18 januari
22 februari

Välkomna!

Falkenberg
Sön 7 februari kl 14.00

Halmstad
Tis 9 februari kl 18.30

Hylte
Mån 15 februari kl 18.00

Kungsbacka
Ons 24 februari kl 18.00

Laholm
Ons 17 februari kl 18.30

Varberg
Mån 8 februari kl 18.30 
Talare Anders W Jonsson

Utförligare annonser kommer i nästa 
nummer av Hallandsbygden som 

kommer hem i brevlådorna 29 januari.

Kretsarnas 
årsstämmor

DIGITALT
Årsmöte

21 januari kl 19.00
Falkenbergs 

inlandsavdelning

Våxtorps C-avdelnings 

ÅRSMÖTE 
10 feb kl 18:30

hos A-C Gustavsson Fågelsång
Välkomna!

2021 är det partistämma
Påverka Centerpartiets politik 

inför nästa val genom att skriva 
en motion till stämman! Motioner 
ska vara inlämnade till kretsord- 

förande senast 31 januari.
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Falkenbergs Centerkvinnor kallar till

ÅRSMÖTE 
Torsdagen den 11 februari 2021 

kl. 18.30
Personlig kallelse kommer!

Varmt välkomna!
Styrelsen

Nu är det dags att 
fundera ut vilka som 

ska vara med att forma 
kyrkans utveckling

Nu är alla medlemmar välkomna att nominera kandidater 
till Kyrkovalet 2021. Personen som ni nominerar ska 

vara medlem i svenska kyrkan, ha fyllt 18 år på 
valdagen samt vara medlem i Centerpartiet. 

Har du någon granne, kanske någon från 
kören eller föräldragruppen som kan tänkas 

ställa upp i Kyrkovalet 2021?

Tveka inte utan skicka in namn och kontaktuppgift 
på den person som du vill nominera till Nominerings- 

gruppens ordförande. annika.bergman@agromind.se 
så kontaktar Nomineringsgruppen den 

av er föreslagna personen.

Karolina Nilsson
Kampanjledare för Kyrkovalet i Falkenberg 2021

karolina.nilsson@me.com

Centerpartiets kommunkrets i Falkenberg

Årsmöte
Sibbarp-Dagsås C-avdelning kallar 

alla medlemmar till Årsmöte 
den 1 februari 2021 kl. 19.00 

i Sibbarps bygdegård.

Välkomna!

Ränneslövs Centerkvinnor och
Ränneslövs Centerpartiavdelning

kallar till årsmöten
i Solbackens bygdegård

den 4 februari 2021 kl. 18.30.
Vi bjuder på fika.

Hjärtligt välkomna!

Kallelse till årsmöte
Centerpartiet Falkenberg, Södra avdelning

Torsdag 14 jan 2021 kl. 18.00

Digitalt
Årsmöte sedvanliga ärenden

Aktuellt i Kommun och Region
Kyrkoval sep 2021

Anmälan om deltagande 
till agneta@nib.se 

Länk och handlingar mejlas.  

Agneta Åkerberg 
tfn. 070–9851493, 

agneta@nib.se

PerLennart Persson 
tfn 070-9386524, 

perlennart@gmail.com



Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling – vinn biobiljetter!

Ledtråd: Svaren hittar du i tidningen. 

Vi vill ha ditt svar före 4 januari 2021.
Glöm inte skriva ditt namn och din adress. 
Vinnarna och de rätta svaren kommer i nästa 
nummer av Hallandsbygden. Lycka till!

Sänd in ditt svar på vykort eller e-post till:
Hallandsbygden, Centerpartiet Halland, Möllegatan 11,  
311 34 Falkenberg eller halland@centerpartiet.se

Vinnare i förra numret av Hallandsbygden är:
Pia Ancar, Timmermansgatan, Halmstad
Gunilla Pettersson, Platåvägen, Vessigebro
Pär Johansson, Hjörne, Veddige

Grattis!
Rätt svar:
1. X 19 september 2021 är det kyrkoval
2. 1 Glänningeskolan i Laholm har byggts om till passivhus
3. 1 Centerpartiet Hallands poddradioprogram heter Cnackis

Fråga 2.
Var bor Center 
kvinnornas nya 
ordförande Jenny 
Håkansson?

1. Simlångsdalen 
  i Halmstad

X. Rotorp i 
  Halmstad

2. Rolfstorp 
  i Varberg

Fråga 3.
 Vad kan du vinna 
i Centerpartiet 
Hallands medlems- 
värvartävling?

1. Resa till 
  partistämman  

X. Ett års med- 
  lemskap

2. Annie 
Lööf-väska

Fråga 1. 
Vem är talare på 
Centerpartiet 
i Varbergs krets- 
årsstämma 2021?

1. Ola 
  Johansson

X. Anders 
  W Jonsson

2. Mari-Louise 
  Wernersson

Gör skillnad du också - enkelt att bli medlem

Hallandsbygden 2021
Utgivningsplan 2021:

Nummer Manusstopp Utgivning

1  Mån 4 jan Fre 29 jan

2  Tor 11 mars Fre 9 apr

3  Tors 12 aug Fre 10 sep

4  Tor 11 nov Fre 10 dec

Trevlig läsning!

God Jul &
Gott Nytt År!

Skriv personnummer 
och mejladress och 
swisha 150 kronor 
till 123 421 85 33


