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Nu ändras
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Demokratin under gungning och
decentraliseringstanken ifrågasatt
Idag ropas det högt efter mer statlig
centralstyrning så fort ett problem eller
missnöje uppstår kring våra offentliga
verksamheter. Jag tror inte ett ögonblick
på att det är lösningen på alla problem.
Varför tror vissa att de som sitter i
Stockholm vet bättre än oss hallänningar om hur Halland ska utvecklas
eller styras? Det mest dagsaktuella
exemplet är vårens restriktioner till följd
av pandemin. De restriktionerna var
utformade efter hur det var i Stockholm,
men skulle gälla lika över hela landet.
Märkligt. Det smärtar att konstatera
vilka annorlunda förutsättningar Hallands idrottsliv, näringsliv och kulturliv
hade haft om restriktionsbehovet hade
bedömts regionalt och inte i Stockholm.
De hade påverkats senare och nu haft
bättre förutsättningar att klara denna
prövning.
Till slut konstaterar man i Stockholm
att det kan vara klokt med regionala
restriktioner. Tyvärr först när samhällssmittan redan spridit sig i sådan omfattning att regionala restriktioner inte
behövs.
Ett annat exempel, som berör oss
hallänningar är strandskyddet. Ett
strandskydd som har utformats efter
högexploaterade delar av Sverige men
slår lika hårt på milslånga obebodda
strandremsor vid sjö som hav. Ofattbart.
Nu påstås det från vissa hålla att det
inte fungerar med regionernas ansvar
över sjukvården, med anledning av
pandemin, vilket i detta sammanhang är
skrattretande. Vad jag med stor säkerhet vet, så finns det ingen som kunde
förutspå att detta skulle komma nu och
med sådan förödande kraft. Sjukvården
hade inte varit mer förberedd bara för
att den styrts från Stockholm.
De som ropar på statliga lösningar
låter som gamla socialister. Alla ska ha
det likt. Jag tror inte ett ögonblick på att
det skulle bli bättre i det långa loppet.
Tvärtom tror jag långsiktigt sett att det
är bra med olikheter mellan regioner
och konkurrens med privata alternativ.
Det sporrar utveckling och fler nya idéer
kommer fram. Det tycker jag att Region
Halland är ett gott exempel på. Klarat
sig bra i pandemin, ligger lång framme
med digital teknik och har lett utveck-
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Cnackisar

lingen av vårdvalet i Sverige. Här kan
andra regioner ta efter oss, så kan vi
lära av andra om något annat område.
En ännu större fråga är att demokratin
utmanas runtomkring i världen. Även
i Sverige. På nyårsträffen framgick det
med all tydlighet. Nationalistiska och
frihetskränkande idéer sprids organiserat mer och mer i olika forum och på
olika plattformar och börjar ta sig in i
”finrummen” och i människors vardag.
För att få till en förändring är det hög
tid för oss Centerpartister att göra en
omstart för att sprida våra idéer. Vi kan
inte bara fortsätta att göra som vi alltid
gjort. Under förra århundradet startade
Centerrörelsen tidningar för att möta
högern och dess idéer, som ofta ägde
tidningar. Till slut ägde vi många tidningar, men nu är det nya tider och nya
sätta att sprida idéer. Det är dags för
Centerrörelsen att starta upp nya liberala plattformar, forum och konferenser
för att systematiskt möta de högerpopulistiska och nationalistiska idéerna. En
perfekt uppgift för de gamla tidningsföreningarna, som finns runtomkring i
Centerpartiets distrikt. Då kan vi också
få starka regionala röster som kan möta
idéerna om centraliseringen.
Därför känns det skönt att tillhöra ett
parti som vet att besluten blir bäst om
det fattas så nära de berörda som möjligt, som försvarar människors frihet och
tror på människors förmåga att ta hand
om sig själv och andra.
Vårt uppdrag har inte på mycket
länge varit så viktigt som nu.

Sjukvårdspolitiker går
ut och vaccinerar
Christian Lidén (C) som är ordförande för Hallands Sjukhus och
tjänstledig från sitt jobb som
ambulanssjuksköterska går nu ut
i sjukvården för att hjälpa till med
vaccinationerna.
– Det känns bra att kunna göra en
extra insats för hallänningen nu
under Covid-19. Eftersom jag är
sjuksköterska som grundprofession
så anmälde jag mig när Region
Halland sökte personal för hjälp
med vaccinering i vår, säger
Christian Lidén.

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.
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100 000 för att få
100 kvinnor i rörelse
Region Hallands lokala nämnd
Hylte satsar nu 100 000 kronor på
projektet ”teamWedream”. Målet är
att få 100 kvinnor i träning.
– Det känns roligt att kunna vara med
och bidra till motivation, livsstilsförändring och ett fint socialt sammanhang,
säger Anna Roos (C) som är ordförande
i den lokala nämnden i Hylte.
Projektet drivs av den ideella föreningen Hylte Sport & event och meningen
är att fler kvinnor ska komma i rörelse
och hitta sätt att få in rörelse som en
naturlig del i vardagen.

Stöd och pepp
– För många kvinnor kommer livspusslet emellan och det är svårt att komma
igång med träning. Denna satsning går
ut på att röra på sig i 30 minuterspass
3 gånger per vecka, få stöd och peppning av andra genom en facebookgrupp
och känna delaktighet genom träningskläder med samma tryck. Att se andra
göra saker inspirerar att själv våga
aktiviteter som verkar omöjliga. Med

rätt stöd, peppning och självförtroende
går även det omöjliga att genomföra,
säger Anna Roos.
Lokala nämnder arbetar tillsammans
med andra aktörer för en hållbar regional utveckling där invånares hälsa är en
viktig del.

Jämlik hälsa
– Att stödja Hylte Sport & Event i detta
projekt ligger i linje med vårt uppdrag
att bidra till en god och jämlik hälsa på
lika villkor, säger Anna Roos.
Det är både ett hälso- och integrationsprojekt då det också ger kvinnor med
bakgrund i andra länder möjlighet att
lära känna nya människor och prata
svenska.
Region Hallands studie Så mår vi i
Halland visar att Hyltes invånare är
mer stillasittande, mindre aktiva, har
högre förekomst av hjärt- och kärlsjukdomar och övervikt än invånare i
andra halländska kommuner.

Mer forskning kring skogsnäringen föreslås
– Centerpartiet i Halland vill att
Halland tar ledartröjan i utvecklingen av forsknings- och utbildningssatsningar för skogsnäringen.
Den svenska skogen är en otrolig
tillgång som med mer kunskap kan
nyttjas bättre, säger distriktets
ordförande Henrik Oretorp tillsammans med Ingela Eriksson som är
skogsbrukspolitisk talesperson för
Centerpartiet i Halland.
Som ett led i att göra Halland till Sveriges grönaste tillväxtregion vill de att
vi fokuserar mer på forskning kring
skogens tillväxt, odlingssäkerhet och
kvalitet.
– Utbildningar riktade till branschfolk,
industri, konsumenter och skogsägare
gör att vi i större utsträckning förhindrar markskador, viltskador och angrepp av skadedjur. Skogens vatten och
naturkänsliga områden vårdas bättre

och allt detta ger en ökad och bredare
avkastning, säger Ingela Eriksson.
Bland annat föreslås att utveckling vid
Munkagårdsgymnasiet bedrivs i samverkan med externa aktörer för att knyta
till sig viktiga delar kring forskning och
innovation.
– Vi vill också att Munkagårdsgymnasiet
ska kunna ta del av Region Hallands
forsknings- och utbildningsmedel, säger
Ingela Eriksson.

– Vi tror att denna satsning kan nå
människor som är otränade, överviktiga har smärtproblematik eller psykisk
ohälsa. Det finns ett stort sug efter att
få göra saker tillsammans, att få tillhöra
ett sammanhang och att få komma
igång och röra sig, säger Anna Roos (C).

Het kärnkraftdebatt
– Att bygga ny kärnkraft är vanskligt
såväl tekniskt som ekonomiskt. För Centerpartiet är både hållbarhet och långsiktighet viktiga principer. Därför arbetar vi
för en energisektor baserad på förnybara
energikällor, så som sol, vind och vatten,
och för långsiktiga spelregler. Det skriver
centerföreträdarna Ola Johansson, Helene
Andersson, Christofer Bergenblock, Henrik Oretorp och Mari-Louise Wernersson i
en debattartikel.
Den tiden är förbi när politiker genom
politiska beslut bestämmer vad som lönar
sig eller inte, även om tre socialdemokrater och lika många moderater i Halland
inte gett upp de illusionerna, avslutar de
sin debattartikel.

Följ
CenterpartietHalland
på Instagram!
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Vi bygger
för framtiden

– För att Sverige ska nå miljömålen måste vi
jobba aktivt med de här frågorna i alla våra
verksamheter. När vi ställer om till fossilfria
fordon bidrar vi också till att det kommer fler
fossilfria fordon på andrahandsmarknaden.
Foto: Josefine Litfeldt, Kungsbacka kommun

44

Fredrik Hansson, Centerpartiets kommunalråd i Kungsbacka:

- Alla vinner på smarta
miljösatsningar
Systematiskt och steg för steg har
Fredrik Hansson under sin tid som
politiskt förtroendevald arbetat
för att Kungsbacka ska bli en giftfri
kommun i framkant.
– Jag såg tidigt att jag i min roll
som ordförande i Servicenämnden
kunde göra en hel del, säger Fredrik
Hansson.
2013 fick Fredrik Hansson igenom
att Kungsbacka ska vara en giftfri
kommun. Sedan dess har kommunen
gjort upphandlingar med miljökrav och
samordnat varudistributionen av varor
med hjälp av biogasdrivna fordon.
– Våra tjänstemän fick i uppdrag att
utreda vilka kemikalier som finns i den
miljö där barn och ungdomar finns.
Det resulterade i en kemikalieplan
som klubbades av kommunfullmäktige
2017. Nu i februari ska en uppföljning
upp i kommunfullmäktige, berättar
Fredrik Hansson.
Utredningen visade att det till exempel fanns leksaker med farliga plaster.
De sorterades bort. Pengar avsattes i
budgeten för att byta ut farliga plastgolv med hormonstörande ämnen.
Kommunen tog också fram en skrift
som heter ”Kemikaliesmart förskola”.
Den används för att bland annat öka
medvetenheten hos personalen.
Sunda förskolor
– När vi bygger nya förskolor och skolor bygger vi numera efter konceptet
Sunda hus. Det innebär att vi bygger
med material som vi har kontroll på.
Vi bygger för framtiden, konstaterar
Fredrik Hansson.
Inom ramen för giftfri kommun har
även Kungsbacka kommuns lokalvård
blivit miljödiplomerade. Det beror på
driven personal med ett stort miljöengagemang inom vår lokalvård.

– Inom 2 år från starten nådde
lokalvården upp till över 90 procent
miljömärkta rengöringsprodukter.
Nu ligger vi på 97 procent. Målen
överträffades över förväntan väldigt
snabbt. Allting går om man bara vill
och har engagerad personal, säger
Fredrik Hansson.
Med microfiberdukar, vatten och miljömärkta produkter blir det rent, utan
skadliga kemikalier.
3 ton mindre plast
På personalens initiativ har lokalvården också minskat inköpen av plastpåsar motsvarande 3 ton per år.
– De tog bort plastpåsarna i papperskorgarna. Pappershanddukarna slängs
numera direkt i trådkorgen. Undantag
finns där man behöver ha påse, men
där har man gått över till papperspåse, säger Fredrik Hansson.
Fossilfri fordonsflotta
På fordonssidan har kommunen utifrån
kommunens fordonspolicy byggt ut
och centraliserat kommunens fordonshantering. Den kommunala bilpoolen,
med 48 fordon, är numera fossilfri
och via GPS går det att följa upp hur
mycket bilarna rullar. Antalet elbilar i
kommunens verksamheter är för närvarande cirka 190 stycken.
– Genom det har vi kunnat minska
antalet fordon och samnyttja dem

bättre. På så sätt blir inte så mycket
pengar bundna i bilar. De kan användas i verksamheterna, säger Fredrik
Hansson.
Sedan 2 år tillbaka testar kommunen
också delning av personalbil.
– Det tror jag vi är först ut i Sverige
med. Genom systemet blir personalens bilar bokningsbara på dagtid i
bilpoolen. Några av kommunens bilar
ingår också i en bilpool som kan nyttjas av allmänheten. Det är en smart
miljösatsning som alla vinner på,
avslutar Fredrik Hansson.
Text: Anki Enevoldsen

Fredrik Hansson
Uppdrag: Kommunalråd och 1:e
v ordf i kommunstyrelsen, ordf i
Servicenämnden.
Bor: I villa i Vallda med hustru,
två döttrar och hund.
Intressen: Jakt, skogsbruk,
vår hund, åka skidor och vara
i stugan i Sälen.
Politiska intresseområden:
Samhällsbyggnadsfrågor, miljö
och klimat, idrott och föreningsliv.
Kryss: Fredrik är den politiker
i Kungsbacka som fått flest personkryss, både i valet 2014 och 2018.

Kungsbackas miljöarbete i sammandrag
2013 Beslut att Kungsbacka ska 		
vara en giftfri kommun

2018 Kommunens bilpool blir fossilfri

2013 Beslut om en ny fordonspolicy

2018 Kommunen kör igång försök
med Delning av personalbil

2014 Beslut att införa samordnad
varudistribution

2020 Kungsbacka först ut med
laddstolpe som kan lagra energi

2017 En kemikalieplan fastställs

2021 Kommunfullmäktige följer upp
kemikalieplanen
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Vad hoppas du
av år 2021?
Anna Roos,
Hylte
- Att Covid-19
ger vika så att
vi får träffas
och göra saker
tillsammans
igen! Tillsammans föds nya
tankar och
idéer. Vi ska ta med oss de bra
saker som digitaliseringen och
tid för eftertanke bidragit till.

Anu Majkvist,
Varberg
- Att vi hittar
balans i den nya
vardagen- mellan familj, jobb
och hälsa för
alla. Omtanke
för varandra och
allas lika värde.

Digital nyårsträff
med grupparbete
om demokrati
– Demokratin får aldrig tas för given,
utan behöver ständigt försvaras, utvecklas och rustas, sa Linda Modig när
hon talade på Centerpartiet Hallands
nyårsträff den 9 januari.
Hon leder arbetet med att ta fram ett
demokratiprogram till partistämman
i höst. På den digitala nyårsträffen
genomfördes grupparbeten och samlades in synpunkter som ska lämnas
vidare direkt till programarbetet.
Här har vi sammanställt några av
synpunkterna från Halland.
Inspel från Halland till Linda Modig och
arbetet med ett nytt demokratiprogram
• Synen på fakta och sanning måste lyftas
fram. Det har blivit acceptans att åsikten är
viktigare än fakta. Alternativ media används
som sanning. Källkritik viktigt lära ut.
• Lyfta fram hur politiskt arbete fungerar.
• Centerpartiets integrationsprogram med åtgärder bör lyftas fram. Får människor arbete så minskar utanförskap och fientlighet.

Monica
Hansson,
Falkenberg

• Viktigt med tydlig markering för hur
Sverige och EU kan motverka
antidemokratiska krafter.

- Att vaccinet
ger nya möjligheter att pandemin bromsas här och i
världen. Att vi
kan umgås och
träffas fysiskt igen, men
också att vi tar tillvara erfarenheter från vad vi lärt oss av ny
teknik och ändrade vanor.

• Hur balanserar vi medlemmar som varit
med länge och nya väljare sett till liberalismen och den ännu nyare inriktningen partiet som helhet gjort de senare decennierna?

Kevin
Bengtsson,
Skällinge

- Att vi kommer
kunna lämna
2020 så snart
som möjligt och
att allting går
tillbaka som det
brukade vara.
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• Göra det tydligare gällande var partiet
står i liberalismen. Var har vi gränsen?
• Sociala medier – ett regelverk hur
man beter sig på sociala medier.

Linda Modig och Niklas Larsson var två av
talarna på den digitala nyårsträffen.
Foto: Christofer Bergenblock.
• Skolan som demokratiskt grund. Demokrati
genom hela skolan är en punkt att fokusera
på. Här förmedlar vi grundläggande demokratikunskap och insikter redan från tidig ålder.
Utbildning i kritisk tänkande väsentlig.
• Vi måste ta utgångspunkt i och försvara
Centerpartiets grundideologi det vill säga
det socialt liberala.
• Vi måste tänka över hur vi hanterar stora
väljargrupper. ”Utfrysningen” av SD kan ha
påverkat demokratin negativt. Hur skall C
agera i framtiden?
• Vi ska stärka yttrandefriheten och samtidigt
agera hårt mot politiskt hat, hot och mobbing.
• Öka transparensen i vilka (lobbyorganisationer
med mera) som påverkar myndigheter och
politiker.
• Fri press och ordentlig satsning på såväl
presstöd som public service är viktigt.
• För demokratins skull, men självklart även av
andra skäl, är det angeläget att det går att delta på distans. Även vid formella beslutsmöten.

• Det personliga ansvaret är stort.
• Hur kan vi odla demokratin och få fler
att engagera sig är en nyckelfråga.
• Jobba med värderingsfrågor i till
exempel idrottsföreningar.
• Vi får inte begränsa möjligheterna för
seniorer att delta i samhällsdiskussionen
på grund av pandemin.
• Hur skapa ett ”vi” och bryta polariseringen?
• Valfrihet har bidragit till kommunala skolor
med mycket få svensktalande, och andra
segregationer.

Mari-Louise
Wernersson
ledde från sitt
hemmakontor
deltagarna
igenom den
digitala nyårsträffen.
Foto: Magnus
Wernersson.

Allt från kulturarv till spelkultur
i Hallands nya kulturplan

Ny landsbygdsstrategi på väg fram
i Varberg

Nu är Hallands
kulturstrategi
och kulturplan för
2021-2024 klar
och upptryckt.
– Den innehåller så
kolossalt mycket. Vi
har mycket bra kultur
i Halland, konstaterar
Maria Bronelius som
är vice ordförande
i Region Hallands
driftsnämnd för
kultur och skola.

Illustrationerna i Hallands kulturstrategi och kulturplan
2021-2024 är skapade av Helga Holmén.

Hallands kulturstrategi och kulturplan
omfattar 60 sidor och innehåller bland
annat avsnitt om biblioteksverksamhet, bild och form, film, kulturarv,
dans, musik, teater, spelkultur, slöjd
och konsthantverk.
Tillgänglig för alla
– Som centerpartist tycker jag det är
viktigt att kulturen ska vara tillgänglig för alla. Oavsett var man bor ska
man ha tillgång till kultur, till exempel
i bygdegården eller att det går att få
transportstöd. Bor du i Hishult och vill
se teater i Halmstad så går det ju inte
att ta bussen, säger Maria Bronelius.
Utbyggnaden av bredband genom
fiber ger också nya möjligheter för
kulturen.
- Man ska inte behöva bo i en storstad för att ha tillgång till kultur. Det
är kanske inte möjligt med live, men
med en direktsänd föreställning så
kan det ändå bli likvärdigt, säger Maria Bronelius.

ska hembygdsrörelsen som är en av
de största ideella rörelserna med över
20 600 medlemmar. De beskriver,
tillgängliggör och dokumenterar lokal
historia samtidigt som de vårdar och
förvaltar ett stort antal äldre byggnader.
– Hembygdsrörelsen gör ett viktigt
och värdefullt arbete, säger Maria
Bronelius.
Fristadskonstnärer
I kulturplanen framhålls också vikten
av att stärka och försvara yttrandefriheten. En del i det arbetet är att
erbjuda en fristad där förföljda konstnärer kan utöva sitt konstnärskap.
Just nu finns en fristadskonstnär med
sin familj i Halland.
Text: Anki Enevoldsen

Hembygdsrörelsens viktiga arbete
Hon vill också lyfta fram den halländ-

De fem utvecklingsområdena i strategin
är attraktiva livsmiljöer, hållbar mobilitet,
service och välfärd, lokalt näringsliv och
att stödja lokalt engagemang och främja
dialog.
– Att verka för en ökad bostadsbyggnation i såväl serviceorter som mindre
samhällen är en av de absolut viktigaste
åtgärderna för att få till en positiv utveckling i alla delar av kommunen, säger
Christofer Bergenblock.
Programmet beräknas beslutas i kommunfullmäktige innan sommaren 2021.

Kallbadhus föreslås i Halmstad
I år har fler än vanligt passat på att
vinterbada. I Halmstad drivs nu också
frågan om kallbadhus av Centerpartiets Gzim Ramadani.
– Vill folk ha ett kallbadhus ska vi göra
det möjligt att bygga ett kallbadhus,
säger han.

Hon vill också lyfta fram möjligheten
som alla skolor i Halland har att få se
teater.
– Det kostar bara 30 kronor per elev
att åka till Teater Halland för att titta
på teater. De betalar enbart för resan
och det skulle kunna utnyttjas i mycket större utsträckning, säger Maria
Bronelius.

– Att hela kommunen lever och utvecklas är ett prioriterat mål i Varberg och
nu förstärks det ytterligare genom en ny
landsbygdsstrategi som nu är ute på remiss, säger centerpartiets kommunalråd
Christofer Bergenblock.

Varberg tipsar om lokala butiker
- Man ska inte behöva bo i en storstad för
att ha tillgång till kultur. Det är viktigt att
kulturen ska vara tillgänglig för alla, säger
Maria Bronelius (C) som är vice ordförande
i regionens nämnd för kultur och skola.

Centerpartiet i Varberg har i sin julkalender tipsat om lokala platser, gårdsbutiker och lokala butiker. Varje dag
den 1-24 december har lokala profiler
gjort filmer med sina bästa tips.
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Kyrkoval
19 sept
2021

Håkan Widepalm
Boendeort: Harplinge
Sysselsättning: Kanslichef

i Falkenbergs pastorat

Uppdrag i Svenska Kyrkan:

Ledamot i kyrkomötet och
ordförande i kyrkorådet

– Svenska kyrkan är alla medlemmars
kyrka, oavsett om du bor i stan, på
landet eller utomlands. Den öppna folkkyrkan är viktigt att slå vakt om. Därför
behövs Centerpartiets engagemang i
kyrkan, säger Håkan Widepalm.
Foto: Ulrika Widepalm.

Håkan Widepalm och Gunilla Franzén:

Centerpartiet behövs
för att kyrkan ska
vara öppen för alla
– Centerpartiet behövs för att
säkerställa att Svenska kyrkan är
en del av samhället och öppen för
alla medlemmar, inte enbart för de
som besöker kyrkan på söndagarna,
säger Gunilla Franzén.
Möt Gunilla Franzén, Kungsbacka,
och Håkan Widepalm, Halmstad,
som båda är mycket engagerade i
kyrkan och kyrkovalet.
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Både Gunilla och Håkan började redan
som unga att engagera sig i kyrkans
verksamhet.
– Efter konfirmationen blev jag ledare
i barngrupperna. Att så tydligt vid ung
ålder bli tagen i anspråk var grunden
till engagemang, säger Håkan Widepalm vars engagemang har växt
genom åren.
Det handlar om att vi alla behövs och
kan bidra när vi arbetar tillsammans.

– Med det jag kan, kan jag vara med
och påverka. Vi som är förtroendevalda i Svenska Kyrkan kan vara så
otroligt olika, och ändå vara med och
skapa någonting väldigt viktigt. Med
stort hjärta och engagemang kan vi
utifrån olika erfarenheter tillsammans
göra skillnad, säger Gunilla Franzén.
Engagemang behövs
Svenska kyrkan har en viktig roll i
samhället. Som mötesplats vid dop,

konfirmation, giftermål och begravning, men kyrkan har också en stor
konsertverksamhet och 60 000 engagerade i kyrkokörerna. Kyrkan har
också byggnader, skog och mark som
man sköter.
– Men det är inte självklart att kyrkan
även i framtiden, på samma sätt kommer att vara öppen för alla. I Svenska
kyrkan ser jag mer och mer en dragning till att man pratar om församlingen som de som besöker kyrkan på
söndagar. Centerpartiet har en viktig
roll att bevaka att Svenska kyrkan är
alla medlemmars kyrka lika mycket,
säger Gunilla Franzén.
Kyrkan kan göra mer
Svenska kyrkan skulle kunna ha en
ännu större funktion än i dag. Många
är i dag måna om god hälsa genom
fysisk aktivitet och bra matvanor, men
man glömmer ofta den tredje biten
som handlar om psykiskt välmående
(själen).
– Man pratar idag inte om de existentiella frågorna såsom ”Vad är meningen med livet?” och ”Finns det en större
plan där jag är en del?”. Där tror jag
att Svenska kyrkan kan göra mer än
i dag, genom att beskriva med ord,
bilder och berättelser från bibeln. Men
då måste trösklarna sänkas så att alla
känner sig välkomna, säger Gunilla
Franzén.
Kraft och livsmod
– Svenska kyrkans uppdrag är att ge
människor kraft att orka leva en dag
till. Under pandemin har vi sett vikten
av att ge hopp och skapa livsmod. De
kristna berättelserna kan användas
för att tala om livsmod, tro och hopp.
För att prata om de svåra frågorna
och veta var våra kristna värderingar
kommer ifrån behövs undervisning i
kristendomen och kristen tro, säger
Håkan Widepalm.
Text: Anki Enevoldsen

Gunilla Franzén
Boendeort: Kungsbacka
Sysselsättning: Geotekniker
Uppdrag i Svenska kyrkan:

Kyrkoval
19 sept
2021

Ordförande i förvaltarskapsutskottet i kyrkomötet och
ledomot i stiftstyrelsen.
Ledamot i kyrkorådet.

– Jag tror att Svenska kyrkan kan göra
mer än i dag för att människor ska må
bra i själen. Vi behöver samtala mer
om frågor som ”Varför finns jag?” och
”Vilken roll har jag?”. Då måste trösklarna sänkas så att kyrkan välkomnar alla,
säger Gunilla Franzén.
Foto: Håkan Garin
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Vad händer nu i den fortsatta processen mot
valvinst i kyrkovalet den 19 september?
Kyrkoval
19 sept
2021

Samverkan mellan distrikt
I Hallands centerdistrikt har vi alldeles
nyss avslutat medlemsomröstning i val
till stift och kyrkomöte och förslag till
placering på listorna har antagits av
distriktsstyrelsens AU.
I och med att valkretsindelning inom
Svenska kyrkan inte följer samma ordning som till ordinarie val så behöver 5
olika centerdistrikt; Göteborg, Halland,
Sjuhärad, VG västra och Fyrbodal
(Bohuslän) samverka för att bilda en
gemensam lista till kyrkomötet och att
bilda 3 olika listor till stiftsfullmäktige.
För oss i Halland innebär det att vi kommer samsas med Sjuhärad och bilda en
utav de tre olika listorna till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.
Tillsammans ska vi alltså arbeta för att
få ett så bra valresultat som möjligt
med målet att om flest fullmäktigeplatser ska tillfalla Centerpartiets
kandidater varav många från Halland.
Det kommer vi lyckas med om vi sätter
konkreta röstmål och hjälps åt att
använda vår demokratiska möjlighet
att rösta.
I kyrkovalet har dessutom alla medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år,
rösträtt.

Samverkan mellan
kretsar och distrikt
Förslag till listor till stiftsfullmäktige
och kyrkomöte antas på en gemensam digital nomineringsstämma den
21 mars, se annons sidan 17. Ombud
utses av respektive krets, 1 per krets
och därefter 1 ombud per påbörjat
50-tal medlemmar.
Det är i kretsarna som det händer.
Där förenas medlemmar och kandidater som vanligt, om än i andra och
kompletterande former än i en valrörelse utan pandemi. Tillsammans
med distriktet håller vi ihop valarbetet och skapar energi och syre i
organisationen.

10

Gemensamt valprogram
Centerpartiet i Göteborgs stift har arbetat fram ett gemensamt
valprogram; ”Svenska kyrkan med framtidstro” som dels beskriver
Centerpartiets vision för framtidens kyrka och som också pekar ut
fyra nyckelfrågor att fokusera på den kommande mandatperioden.
1.

En medmänsklig kyrka i samhället, med låga trösklar
som är öppen för alla.

2.

En modig kyrka, med ett starkt samhällsengagemang
som ser positivt på olikheter.

3.

En klimatsmart kyrka, som aktivt arbetar klimatstrategiskt
och med fyra hållbarhetsperspektiven, socialt, ekonomiskt,
ekologiskt och teologiskt.

4.

En kyrka med engagerade förtroendevalda, skapar delaktighet
tillsammans med anställda och ideella och planerar för nya
framtidsscenarier.

Det ska bli spännande att ta del av hur kandidater och övriga i
organisationen använder sig av valprogrammet. Hur man kan
locka till sig väljare och andra intresserade av vår politik genom
att formulera budskap utifrån övergripande perspektiv i texterna.

Ny medlem

2021

Niclas Erlandsson:

– Jag är stolt över att Centerpartiet
står upp för värderingsfrågor
Centerrörelsen i Halland får nu in en hel
del nya medlemmar. I kommande nummer
av Hallandsbygden intervjuar vi några
av dem. Den här gången träffar vi Niclas
Erlandsson från Torup i Hylte kommun.
Berätta lite om dig själv: Niclas beskriver sig
som en vanlig man med båda fötterna på jorden. Han är född och uppvuxen i Torup, bodde
ett par år i Falkenberg innan han förra året flyttade hem till sin fars föräldrahem i Drängsered.
– Jag arbetar på Mefa Sweden i Kinnared men
är i grunden bilmekaniker.
Som kuriosa berättar Niclas att han gjorde
vapenfri militärtjänst i hemtjänsten i Göteborg.
Därifrån har han fina minnen av att få sätta
guldkant på de äldres vardag.
Varför blev du medlem i Centerpartiet?
– Jag har varit politiskt aktiv länge, cirka 20
år i Liberalerna, men jag har nog alltid varit
Centerpartist i grund och botten.
Landsbygdsfrågorna är viktiga för honom, det
är där man hittar sina rötter. Att Centerpartiet
står upp för värderingsfrågor är Niclas stolt
över och han trivs av den människosyn som
genomsyrar partiet. Han är bekymrad över att

folk inte förstår hur samhället fungerar; inte
har tilltro till rättssystemet men litar blint på
vad de läser på sociala medier.
Vad hoppas du kunna bidra med i Centerpartiet? - Jag vill bidra med sin politiska
erfarenhet från kommunala- och regionala
uppdrag.
Han vill driva landbygdsfrågor – att hela
kommunen ska vara levande och utvecklas. Niclas vill driva valfrihet inom vård och
omsorg.
– Det är viktigt att känna sig trygg med den
utförare som ska ge hjälp och omvårdnad.
Därför vill jag att kommunala verksamheter
lättare ska kunna konkurrensutsättas.

Vad hoppas du
av år 2021?
Kenneth
Persson,
Getinge
Jag hoppas
verkligen att vi
snabbt får bukt
med Coronapandemin.
Jag förutsätter
sedan att alla
politiker i vårt
land nu kommer att bygga ett starkare Sverige som klarar nästa pandemi
på ett bättre sätt. Att bygga
upp en starkare äldreomsorg
måste stå som första punkt.

Stefan
Friberg,
Frillesås

Dina famtidsplaner? Niclas hund Mille,
en Pinscher, är en stor källa till glädje. Tillsammans har de åkt genom hela Sverige i
husbilen han haft under sex år. Norrland och
norra Sverige har varit mål för många av resorna. I somras upptäckte Niclas Öland som
en vacker pärla i vår närhet. Niclas gillar att
fotografera och har drömmar om att bygga
upp en fotostudio hemma.

– Jag hoppas
på att vi skall
få igång en
övergripande
dialog kring
vilket samhälle vi vill ha i
framtiden och
hur vi skall
agera för att
nå dit.

Text: Anna Roos

Namn: Niclas Erlandsson
Bostadsort: Sjöbol, Drängsered
Sysselsättning: Maskinoperatör
på Gnotec Sweeden.
Bra egenskaper: Händig och stresstålig.
Ska läsa: Romanen
Gröna fingrar sökes.
Gillar att se på TV: Gamla, svenska
filmer så som Repmånad och Göta
Kanal – filmer som gör mig glad.

Niclas Erlandsson är ordförande
för Studieförbundet vuxenskolan i
Halland sedan flera år tillbaka. Han
hjärta bultar för Vuxenskolan och han
berättar stolt om utnämningen som
Sveriges tredje bästa arbetsplats i sin
kategori. (Foto: privat)

Maria
Bronelius,
Veinge

– Jag hoppas
på morsdagsfirande med 4
generationer på
samma plats,
slabbiga pussar
från barnbarnen, massor av
live-konserter,
dans i Karsefors och kusinträff.
Jag hoppas alltså på att vaccinationerna mot Covid-19 blir framgångsrika och kan genomföras
som planerat så att vi alla kan få
träffas på riktigt igen. Nästan allting annat känns ganska oviktigt.
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Fakta Januariavtalet
73 punkter som
ska bidra till:
4 Enklare för människor
att få ett jobb
4 Sänkta skatter för både

människor och företag

4 Ansvar för klimat och miljö
4 Satsningar för landsbygden
4 Öka kvinnors trygghet

Rubrikerna i
Januariavtalet
• En mer flexibel arbetsmarknad
• Bättre möjligheter
för företag
• En omfattande
skattereform
• En nystart för integrationen
• Landsbygden får bättre
villkor
• Resultat för miljön och
klimatet
• En medmänsklig
migrationspolitik
• En närmare vård
• En mer liberal politik för
fler bostäder
• Hela Januariavtalet finns
på centerpartiet.se under
fliken Vår politik
För ett grönare, medmänskligare och liberalare Sverige

Rapport från Riksdagen:

– Nu införs Januariavtalet punkt för punkt
Januariavtalet ingicks så att Sverige
efter 134 dagars ovisshet kunde få en
regering. Inte den vi i Centerpartiet hade
önskat, men en som kunde accepteras av
en majoritet i Riksdagen. Utöver vad som
överenskommits i de 73 punkterna och
det faktum att Löfven är beroende av stöd
från C och L för att få igenom sin ekonomiska politik, agerar vi i Riksdagen som ett
oppositionsparti. Det händer inte sällan att
S och MP få vika ner sig för en majoritet i
utskotten och kammaren.
Samarbetet begränsar sig således till
att genomföra Januariavtalet, samt att
förhandla en höstbudget, en vårändringsbudget och nu även ett stort antal ändringsbudgetar till följd av Corona. Närmare
bestämt 11 stycken under 2020. Centerpartiets medverkan här har varit avgörande för att företagen kunnat ta del av korttidspermitteringar och omsättningsstöd.
Stödåtgärder som utökats och utvidgats
till att omfatta fler företag och branscher
allteftersom. Nu senast utökades omsättningsstödet och omställningsstödet för små
och medelstora företag från 75 till 90 procent av omsättningsförlusterna. Dessutom
retroaktivt från november och december.
LAS-uppgörelsen mellan parterna på arbetsmarknaden kommer att bli lag. Arbetsförmedlingen omorganiseras, medan fler
aktörer ges möjlighet att hjälpa människor
in på arbetsmarknaden. Skogsutredningen
och Strandskyddsutredningen lägger båda
två förslag som stärker äganderätten, genom att obefogade skydd lyfts bort, så att

en markägare tillåts avverka och nyplantera
sin skog eller bebygga sin fastighet, även om
den skulle råka ligga intill en sjö. Och innan
mandatperioden är över blir det tillåtet för
en hyresgäst och en värd att själva komma
överens om hyran i en nyproducerad lägenhet
om båda är överens om det. Flyttskatten, det
vill säga räntan på uppskovsbeloppet för den
som väljer att skjuta upp sin reavinstskatt tas
bort i och med årets deklarationer.
Såhär i halvtid är det en hel del som är
klart, men mycket återstår att utreda och
genomföra. Om det visar sig vara förenligt
med Sveriges undantag från EU-rätten, med
ett försäljningsmonopol för alkoholhaltiga
drycker, att tillåta gårdsförsäljning, kommer
Löfven behöva genomföra ytterligare ett
Centerförslag.
Ola Johansson (C), Kungsbacka,
Riksdagsledamot och nationell
bostadspolitisk talesperson för Centerpartiet

”De 73 punkterna i januariavtalet är förhandlade EN gång.
Vi förhandlar inte igen!”
Annie Lööf, Centerpartiets partiledare
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Ett differentierat strandskydd
– är det möjligt?
Säkert! Men nu hänger
det på regeringen att
omvandla en väl genomförd utredning till lag,
så att Januariavtalet
kan fullföljas.
I Januariavtalet står följande: ”Det ska vara betydligt
enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden.
Strandskyddslagstiftningen
behöver göras om i grunden
genom en ökad differentiering. Denna ska på allvar
ta hänsyn till att tillgång till
sjöar och stränder varierar i
landet, liksom befolkningsoch exploateringstryck”.
Men det står också: ”Det
lokala inflytandet ska öka.
Ett fortsatt starkt och,
om behov finns förstärkt
strandskydd ska finnas…”
Avarter försvinner
Med Catarina Håkanssson-Bomans utredning
som lades fram i december,
kommer flera av strandskyddets avarter att försvinna helt. Anlagda vatten
som dammar och diken,
grävda efter 1975 kommer
inte omfattas av strandskydd. Små vatten, som
sjöar mindre än 1 Ha, samt
vattendrag smalare än 2
meter omfattas heller inte,
enligt förslagen i utredningen. Det kommer att bli
enklare, mer differentierat
och möjligheter att besluta
lokalt och regionalt. Allra
enklast blir det i dom nordliga och verkligt glesbefolkade länen, medan många
restriktioner kommer finnas
kvar i vår landsända.

– Genom att erbjuda möjligheter
att bygga strandnära ökar attraktiviteten till att bo på landsbygden, säger riksdagsledamot Ola
Johansson (C), Kungsbacka.

Landsbygdsområden
LIS-områdena som infördes
med 2009-års förändrade
lag blev ingen framgång. De
som finns kommer att övergå i ”Landsbygdsområden”.
Det är ett nytt begrepp som
skiljer sig från LIS, så till
vida att de kan beslutas
och ingå i kommunernas
översiktsplaner och sedan
ska länsstyrelserna kunna
fatta beslut om att upphäva
strandskyddet. ”(De) ska
vara områden som har god
tillgång till obebyggd mark,
och inte har hög efterfrågan
på mark för bebyggelse och
inte vara av betydelse för
något av strandskyddets
syften”. Så står det i utredningen som lägger förslag
på ändringar i Miljöbalken
och Plan- & bygglagen.
Bostäder i hela Halland
I de av Riksdagen beslutade
miljökvalitetsmålen uttrycks

det att det övergripande målet är en livskraftig
landsbygd med likvärdiga
möjligheter till företagande,
arbete, boende och välfärd.
Genom att erbjuda möjligheter att bygga strandnära ökar attraktiviteten
till att bo på landsbygden,
men även till att bevara de

naturmiljöer som skapar
attraktivitet. Fastighetsvärdena i dessa områden ökar
och därmed bankernas vilja
att bidra till finansiering. På
så sätt skapar vi möjligheter att bygga och bo i hela
Halland.
Ola Johansson

Strandskyddslagen, en historik:
1950-talet: Den första strandskyddlagen syftade till
att trygga tillgången till stränder och sjöar för friluftsliv
och hindra en överexploatering.
1975 infördes det generella strandskyddet, innan
dess var det enbart vissa områden som berördes.
1994 fick lagen som syfte att även bevara goda
livsvillkor för växter och djur.
2009 gavs länsstyrelser möjlighet att i enskilda fall
upphäva strandskyddet. Samma år infördes bestämmelser om differentiering och möjlighet till lättnader, så att
kommuner kunde redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (så kallade LIS-områden).
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Nytt program för rent vatten i Halland
Tillgång till rikligt med vatten har
varit en självklarhet för de flesta
i Sverige. På senare tid har detta
förändrats och nästan varje sommar informeras hallänningarna om
vattenbrist. Så inleds Centerpartiet
Hallands nya politiska program för
rent vatten.
Här presenterar vi några av Centerpartiet Hallands förslag som ska ligga till
grund för vår politik inför valet 2022.

Rent vatten till rätt ändamål
– en avloppsomställning behövs
• Region och kommuner ska gå före
och bygga vattensnålt och i sitt
upphandlingsförfarande premiera ny
innovativ teknik.
• Region Halland ska föra en dialog
med länsstyrelse och kommuner

kring att tillsynsmyndigheter ska
kunna ges större utrymme att bevilja
tillstånd, där nya tekniska lösningar
ses kunna gynna målet.
• I planprocesser ska behovet av innovativa lösningar för lokalt omhändertagande av dagvatten tydliggöras.
• Lagstiftningen ska tydliggöras så att
dagvatten finns med tidigt i planprocesserna
• Region Halland ska föra en aktiv dialog med lokala forskningsmiljöer hos
Hushållningssällskapet och Högskolan
i Halmstad. Region Halland ska aktivt
också stötta och utveckla lokala
forskningsmiljöer.
• Trafikverket ska ges ett tydligt uppdrag att se till så att dammar i anslutning till vägar fyller sin funktion,
genom fördröjning, och att de renar

vatten från föroreningar. I de fall
anläggningar finns på annans mark
ska detta ske med dialog.

Infrastruktur av våtmarker och
dammar behövs i landskapet
• Region Halland ska möjliggöra för
intressenter att nätverka så att vattenåtgärder i landskapet sker i dialog
med berörda parter och därmed
bidrar till ekonomiska och effektiva
miljöåtgärder.
• Nyanlagda vattenanläggningar ska
inte omgärdas av strandskydd eller
biotopskydd.

Rent vatten och gott miljöarbete
går hand i hand med brukande av
jord och skog
• Centerpartiet ska medverka till att
modernisera Miljöbalken och Plan
och Bygglagen så att goda initiativ,
som gynnar ett hållbart brukande av
resurser, kan förverkligas.
• Region Halland ska föra en dialog
med länsstyrelsen så att tillsynsmyndigheter ges större utrymme att
ge lättnader/undantag där lösningar
och tekniker ses gynna målet. Målet
och nyttan ska vara i fokus. Där
lagstiftning krockar ska nyttan ges
företräde.
• Region Halland ska stötta och bidra
till utveckling av lokala forskningsmiljöer.
• Vid inrättande av vattenskyddsområden ska de lokala förutsättningarna vara med i ett i övrigt riskbaserat arbetssätt för att minimera
området med särskilda föreskrifter.
Arbetsgruppen som tagit fram förslaget till politiskt program för rent
vatten har bestått av Agneta Åkerberg, Falkenberg, Harald Lagerstedt,
Varberg och Gustav Skyggesson,
Falkenberg.

Tillgång till rikligt med vatten har varit en
självklarhet för de flesta i Sverige. Men
de senaste somrarnas vattenbrist gör att
vi måste tänka om och tänka nytt.
Foto: Jerry Engström, Getinge
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Gör en grafisk bild till sociala medier
Du kan göra egna snygga grafiska bilder till sociala
medier utan dyra och avancerade program. Det räcker
att du har ett program för att göra bildspel, till exempel
Microsoft Power Point.
Här visar vi steg för steg hur du gör en enkel bild med
Centerpartiets grafiska manér.

1

Välj en
kvadratisk
bildstorlek

2

Formatera
sen bakgrund

Förberedelser:
1.

Titta så du har typsnittet Verdana. Det kan annars
laddas ner från Centerpartiets intranät Connect.

2.

Ladda också ner Centerpartiets eget typsnitt
Centerfont, även det hittar du på Connect.

3.

Ladda ner Centerpartiets logga från Connect.
Ladda även ner den vita loggan.

3

Så här gör du din egen mall i Power Point
1.

Öppna en tom mall i Power Point. Klicka på Design uppe i
huvet. Sen klickar du på bildstorlek uppe till höger. För att
bilden ska fungera bra på både Instagram och Facebook
så rekommenderas en kvadratisk bild, t.ex. 25x25 cm.

2.

Gå sen till rutan bredvid bildstorlek och klicka på
Formatera bakgrund.

3.

Där ändrar du bakgrundsfärgen till Centerpartiets
RGB-färger som är 004, 106, 056, se bild.

4.

Nu har du en centergrön kvadratisk bild där du kan lägga
in text och foton. Här visar vi hur du gör en enkel bild
med bara text och logga.

5.

Gå till Start uppe i huvet. Klicka på rubrikfältet i din
gröna kvadrat och välj typsnittet Centerfont som passar
kortare rubriker. På en eventuell undertext så rekommenderas Verdana. Anpassa storleken så den blir snygg.

6.

Gå sen till Infoga. Klicka på Infoga bild och hämta den
logga du vill ha. Lägg den i nedre högra hörnet och
anpassa storleken.

7.

När du är nöjd med resultatet går du till Arkiv uppe i
huvet. Klicka på Spara som. Spara ner bildspelet så kan
du använda den som mall nästa gång du vill göra en bild.

Gör om bildspelet till bildformat
Klicka åter på Spara som. Men den här gången byter
du från Power Point till PNG som ger ett bildformat
som du kan använda som ett vanligt foto på Instagram
och Facebook. Spara bilden och du är klar.

Välj bakgrundsfärg

4

Lägg in
text +
bild

5

6

Spara som
PNG-fil

Klart!

Lycka till!
Vill du lära dig mer? Gå in på Centerpartiets intranät Connect och leta
upp utbildningsfilmer om hur man gör grafiska bilder med hjälp av
Power Point.
Det finns också olika mallar att använda i Mediageneratorn som du
hittar via Connect.

15

Engagera dig du också

– Centerpartiet gör skillnad i hela Halland
Hur jämställt
och jämlikt
är egentligen
Halland?
Det svarar Urszula Hansson,
sakkunnig jämställdhet
på Länsstyrelsen, på i vår
digitala föreläsning
– Från vaggan till graven

Tisdag 2 mars kl 18:00
Vi uppmanar och välkomnar
alla att anmäla sig, oavsett om
man identifierar sig som kvinna,
man eller transperson.
Anmäl till:
jenny.hakansson@centerpartiet.se
länk skickas ut efter anmälan

Våld i nära
relationer – hur
ser det ut, hur
påverkar det,
vad kan vi göra?
Det hjälper Sigun Lilja,
samordnare på Länsstyrelsen,
oss att förstå i en digital
föreläsning

Tisdag 13 april kl. 18:00
Vi välkomnar och uppmanar
alla att anmäla sig, våld är
aldrig acceptabelt.
Anmäl till:
jenny.hakansson@centerpartiet.se
länk skickas ut efter anmälan

Dags för
politikerskola
i Laholm!
För dig som vill vara med och
påverka. Här får du en inblick
i politiskt arbete på kommunal
och regional nivå, hur partierna
arbetar, politikerrollen och
tjänstemannarollen.
Vi tar upp frågor kring politiker
och media. Flera Centerpolitiker
med ledande positioner i Laholms
kommun kommer att medverka.
Kursen vänder sig till alla som vill
lära sig mer om politik, oavsett
partipolitisk inriktning.
Är detta något för dig eller någon
du känner? Anmäl ditt intresse
till Gudrun Pettersson på gudrun.
pettersson@centerpartiet.se,
därefter lägger vi upp ett format
som passar alla deltagare!

Gruppmöten
i Laholm!
Vi börjar kl 18:30 digitalt
om inget annat anges.
8 feb, 15 mars, 12 april
och 10 maj
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.
Varmt välkommen!

Gruppmöten
Halmstad
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!

#landetleverkampanj i Halland
• Landsbygdslyft för hela Halland
• Personliga pandemisäkra
samtal – vi ska lyssna
• Vi lyfter smarta saker på
landsbygden
• Vi fortsätter utveckla vår politik

Vårens kampanjer
i Halland
• Vecka 13-14 Digital matkampanj i samband med påsken
• Vecka 15-17 #landetleverkampanj
Du kan hjälpa till genom att
buda brevlådor och sprida våra
budskap i sociala medier!
Håll utkik efter mer information
i e-post och sociala medier.
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Härmed kallas valda ombud till DIGITAL

Distriktsstämma
med

Centerkvinnorna i Halland
Söndagen den 14 mars 2021
kl. 14.00
Anmäl till Monica Hansson på mailadress:
monicatoften@gmail.com
Senast den 10 mars

Centerpartiet
Halland
inbjuder till

Digital
Årsstämma
Lördag 20 mars
2021 kl 09.00
Tal av partiledare
Annie Lööf

Alla valda ombud och
Centerkvinnomedlemmar
hälsas välkomna!
Distriktsstyrelsen

Stämmoförhandlingar
Motionsbehandling
Anmälan till årsstämman
görs via hemsidan
centerpartiet.se/halland

Kyrkoval
19 september
2021

Digital
nomineringsstämma

Kyrkomötet och Stiftsfullmäktige i Göteborgs stift
Söndag 21 mars kl 14.00

De som anmält sig får senast
8 dagar innan stämman inloggningslänk, program och
handlingar via e-post.
Motioner till distriktsoch partistämma ska vara
inlämnade senast
28 februari till
halland@centerpartiet.se
För att underlätta behandlingen av motionerna får de
gärna skickas in tidigare.

Kretsarnas valda ombud får personlig kallelse via mejl.
Du som inte är ombud är också välkommen att delta!
Mejla i så fall:

halland@centerpartiet.se

HALLAND
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Alla medlemmar
är välkomna!

KRETSSTÄMMA
I KUNGSBACKA
24 februari 18.00
Hur stämman kommer att hållas är inte bestämt ännu,
mer information kommer att skickas ut via email.
Boka in datumet redan nu.

Varbergskretsen kallar
alla medlemmar till

Årsstämma
den 8 februari 2021
kl. 18.30.
Stämman kommer att
genomföras digitalt.
Anmälan till:
calle.wikelund@centerpartiet.se
för att få länk till mötet.

Välkomna!

Centerpartiets kommunkrets i Halmstad
kallar alla medlemmar till

ÅRSMÖTE
9 februari kl 18.30
Mötet blir digitalt.
Anmäl till ordförande Anna för att få
en inbjudningslänk via mail!
Anna.Ginstmark@centerpartiet.se

Välkomna!

Varmt välkommen på årsmöte!
17 februari kl 18:30

Gästtalare: Anders W. Jonsson,
1:e vice partiordförande

är alla medlemmar välkomna till
Centerpartiet i Laholms digitala årsmöte.
Anmäl dig till Angeline på angeline.eriksson@centerpartiet.se,
så får du en länk till det digitala rummet när det närmar sig.

Vi ses där!
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Digital Kretsstämma
Söndagen 7 Februari kl.14.00
Ulrika Heie, Riksdagsledamot,
medverkar digitalt och pratar
om landsbygd och skolan.

Påverka
Centerpartiets
politik
– Skriv en motion

• Motionsbehandling
• Vi sätter listan till kyrkovalet
Anmälan och Motioner ska vara inlämnade till
maria.larsson@centerpartiet.se
senast 31 januari. Länk till stämman och
handlingar kommer att mailas ut.
I år är det partistämma och du har genom att skicka in
motioner möjlighet att påverka kommande valprogram
inför valet 2022 på både kommun/region och riksnivå.

Så ta möjligheten
att vara med!
Centerpartiet i
Falkenbergs kommun

Centerpartiet bjuder in Dig att deltaga i

Hyltekretsens digitala årsstämma
2021 startar lika annorlunda som 2020 slutar. Vi ser tyvärr
ingen möjlighet att hålla ett fysiskt möte under denna pandemi. Vi kommer göra allt vi kan för att alla ska känna sig
trygga med tekniken och känna sig delaktiga i mötet.

Den 15 februari kl 18.30

startar det digitala årsmötet. Du är hjärtligt välkommen
att koppla upp Dig från och med 18.00 för att se att
Du får det att fungera.
För Dig som vill prova tekniken före mötet erbjuder vi
genomgång veckan innan. Kontakta Anna Roos vid intresse,
anna.roos@hylte.se 070-662 35 52
För att vi ska veta vilka vi ska sända ut länk till är det
viktigt att du anmäler Dig till malin.svan@telia.com,
070-58 90 290 senast 10 februari.

Så skriver du en bra motion!
• En kort och tydlig rubrik.
• En argumenterande brödtext som
ger argument för dina att-satser.
Fotnoter och länkar passar inte så
bra i en motion. Det är bättre att
själv argumentera i brödtexten.
• Tydliga och konkreta att-satser
som talar om vad du vill att
stämman ska besluta.

Viktiga datum
31 januari

Motioner till kretsstämman ska vara
inlämnad till din kretsordförande

28 februari

Motioner till distriktsstämman och
partistyrelsen ska vara inlämnade till
halland@centerpartiet
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Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Lyssna på
poddradion
Cnackis!
Snart kommer nya avsnitt i
vår serie där vi träffar intressanta personer i hela Halland.

Tävling – vinn biobiljetter!
Fråga 1. Vad heter skriften som Kungsbacka kommun tagit fram för
att öka medvetenheten hos personalen om farliga kemikalier
i förskolan?
1. Du och miljön X. Barnens vardag 2. Kemikaliesmart förskola
Fråga 2. Vad kallas avtalet som är resultatet av Centerpartiets och
Liberalernas förhandlingar med regeringen?
1. Stockholmsavtalet

X. Januariavtalet

2. Sverigeavtalet

Fråga 3. Vad är kyrkopolitikern Gunilla Franzéns yrke?
1. Geotekniker

X. Sjuksköterska

2. Präst

Ledtråd: Svaren hittar du i tidningen.
Vi vill ha ditt svar före 28 februari 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:
Anna-Lisa Johansson, Sannavägen, Tvååker
Göte Larsson, Västra Tomvägen, Fjärås
Anna-Karin Rosengren, Drared, Veddige

Grattis!

Vi finns där poddar finns!
Tipsa oss gärna om någon
du vill höra i Cnackis!
halland@centerpartiet.se

Rätt svar:
1. X Anders W Jonsson talar på Centerpartiet i Varbergs kretsårsstämma
2. X Centerkvinnornas ordförande Jenny Håkansson bor i Rotorp i Halmstad
3. 1 Vinst i medlemsvärvartävlingen var en resa till partistämman

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

