
Helena rapporterar
från en annorlunda

riksdag

Medlemsblad från C Västerbotten nr 1. 2020
Grön linje

Nytt

medlemsblad!

Vi i vår kom
m
un #1 2020

Ewa-May om
läget i regionen

Dessutom:

Allt om kyrkovalet!

Så blev det Grön Linje:

Intervju med
Börje Jonsson
läs mer på s. 3



Nu har jag varit igång över en månad 
sedan semestern och det är lika intensivt 
som tidigare. Många tror att det är lite 
lugnare nu när riksdagsledamöterna 
jobbar på hemmaplan, men för mig är 
det ingen större skillnad. Ja, förutom att 
de flesta mötena sker digitalt. Men visst 
är det tråkigt att alla dagliga möten med 
människor är kraftigt kringskurna – jag, 
precis som de flesta andra, har ett behov 
av att vara sociala, ta den där kaffekoppen 
och småprata med kollegorna – för ska 
sanningen fram så är det ju ofta i de små 
samtalen som många idéer föds och där 
m a n får energi. 

Om någon vecka har 
riksdagen sitt högtidliga 
öppnande, men även 
där kommer det se 
annorlunda ut. Bara 
hälften av ledamöterna 
kommer att vara 
på plats och inga 
gäster är inbjudna. 
Självklart är det 
förståeligt, men 
många hade nog 

hoppats på att 
hösten skulle vara 

en omstart där allt 

skulle vara som vanligt. Men som det 
verkar kommer vi fortsättningsvis att 
jobba hemifrån fram till jul.

Nu är det dessutom budgettider då vi 
ska slå fast vilka satsningar som ska 
göras det kommande året. En budget är 
ju omfattande och det är omöjligt att gå 
in på alla punkter, men fokus låg på de 
områden där vi vill satsa mest krut. Det 
handlar om landsbygd, att stärka upp 
regioner och kommuner, underhåll av 
vägar och järnvägar och mycket, mycket 
mera.

Jag vill även passa på att nämna några 
ord om Januariavtalet. I media kan man 
ofta få uppfattningen att det fått stå 
tillbaka på grund av Coronakrisen och 
till viss del är det sant – i alla fall när 
det gäller tidsplanen. Men för den som 
undrar kan jag säga att förhandlingar, 
utredningar och genomförande pågår 
parallellt med allt annat som händer just 
nu. Det är viktigt att säga.

Med hösten följer som brukligt 
motionsskrivande och just nu jobbar 
vi parallellt med både parti-och 
kommittémotioner, men även enskilda 
motioner. Så om ni har något ni vill att 

jag ska ta upp – hör av er. Alla goda 
idéer tas emot tacksamt, så tveka inte att 
slå mig en signal eller skicka ett mejl om 
det ni går och grunnar på.

Nu när vi inte kan träffa varandra och 
prata centerpolitik lika ofta, så vill jag 
tipsa er om att vara med på de digitala 
seminarier som vi i Västerbotten 
planerar att genomföra under de 
kommande månaderna. Det kommer att 
bli både uppdateringar om den senaste 
och aktuella politiken, men även något 
tematiskt webbinarium där vi kommer 
att ha inbjudna gäster. 

Vidare jobbar jag relativt mycket med 
min Facebooksida och vill ni följa mig i 
vardagen och de politiska frågor jag och 
partiet driver, så gå gärna in på Helena 
Lindahl, C och kika. Där finns en hel del 
matnyttigt.

Tills vi hörs igen – ta hand om er och 
tveka inte att höra av er om ni undrar över 
något eller vill komma med uppslag.

Allt gott!
Helena Lindahl,
riksdagsledamot

Den pågående Coronapandemin har i grunden förändrat 
förutsättningarna för samhället, så även för Centerpartiet.
Då vi inte kan ordna vanliga möten nu så får vi arbeta på 
andra sätt, därför denna tidning ”Grön Linje”. Kanske inte 
nyskapande men i alla fall ett sätt att nå alla medlemmar 
med information. För det måste vi göra nu, behoven av 
goda politiska förslag och partier som försöker nå med-
borgarna har aldrig varit så stora som nu! Att pandemin 
försvårar arbetet är ingen ursäkt för passivitet. Det gäller 
att tänka nytt, skall vi ordna fysiska möten är det kanske 
Centerpromenader eller annat som gäller. Eller en digital 
lösning. Så fundera på vad ni kan göra i din krets för att 
ordna möten, sprida Centerpartiets idéer och föra fram 
våra förslag. Framförallt hoppas jag att du tar del av den 
höstkampanj som nu drar igång och som mycket handlar 
om att prata med människor, en slags digitaliserad variant 

av samtalsåret 2020 som vi ju inledde i vintras.  igång och 
hjälper till att sprida den.

Det är nog så att de digitala mötena är här för att stanna och 
att vi måste klara av att ställa om verksamheten. Att det 
är svårare att hålla möten är ingen ursäkt för att inte vara 
med. Att nämndsmöten och kommunfullmäktige är redu-
cerade är ingen ursäkt för att skuta tänka! Tvärtom! Vill vi 
ha framgångar för Centerpartiet framöver kommer det att 
krävas att vi blir bra på digitala möten, något jag tror vi 
kommer lyckas med! Distriktet kan stötta med utbildning 
och hjälp för er som känner er osäkra!

Mattias Larsson
distriktsordförande

helena sköter riksdagsjobbet från Gumbodahamn

Distriktsordföranden har ordet
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Om ganska precis ett år är det val 
i Svenska Kyrkan. Centerpartiets 
partistyrelse har beslutat att 
Centerpartiet ska delta som 
nomineringsgrupp i kyrkovalet. 
- I Sverige är vi tusentals 
centerpartister med ett stort 
engagemang för svenska kyrkan. 
Vi tycker det är viktigt att kyrkan 
finns nära människor. Både 
geografiskt och i människors 
medvetande, säger Eric Bergner, 
Bullmark, som är ordförande i 
distriktets nomineringskommitté.

Distriktet nomineringskommitté består förutom Eric Bergner av Maria 
Sandström, Kåge, och Hans Mårtensson, Lycksele, ansvarar för att ta 
fram valsedlarna för stiftsfullmäktige och kyrkomötet. Kyrkomöteslistan 
är gemensam med Norrbotten. Kommunkretsarna ansvarar för att ta fram 
valsedlar för valen till församling och pastorat.

Eric Bergner poängterar att Centerpartiets engagemang är viktigt för en 
öppen  engagerad kyrka i hela landet. Erfarenheten från politiken ger stadga 
i församlingsarbetet.
- Nu behöver vi rekrytera personer som vill engagera sig. Centerpartiet 
behövs i Svenska kyrkan, säger Eric Bergner.

September
v 37 Dialogvecka ”Två år kvar till valet”
15 18.00 Webbmöte ”Hållbar framtid och en grön   
 ekonomi” med Rickard Nordin
17 19.00 Webbmöte med Helena Lindahl och
 Carina Sundbom
23 Steg 1 Politik webbutbildning
29 18.00 Webbmöte ”Psykisk ohälsa - ett folkhälso-  
 problem” med Johanna Paarup-Jönsson

Oktober
1 Steg 1 Kommunikation webbutbildning
6 Steg 1 Ledarskap webbutbildning
v 41 Dialogvecka ”Vård och omsorg”
13 18.00 Webbmöte ”Migrationspolitik med en
 humanitär grund” med Jonny Cato
13 19.00-21.00 Kretssamråd webbmöte
20 19.00-21.00 Kretssamråd webbmöte

vill du
utbilda dig?

Kalendaruim

Centerpartiet i Västerbotten erbjuder 
i samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan webbutbildningar 
i politik, kommunikation och 
ledarskap.
 

Utbildningarna är en medlemsförmån 
som erbjuds alla medlemmar oavsett 
politiska uppdrag eller erfarenhet. 
Även du som tidigare gått en 
Steg 1-utbildning är välkommen 
att anmäla dig för att fräscha upp 
kunskaperna.

Antalet deltagare på varje utbildning 
är begränsat.

Är du intresserad och vill veta mer? 
Ring ombudsman Stefan Tornberg
070-669 66 55 eller mejla
vasterbotten@centerpartiet.se

Inbjudan till förnominering inför kyrkovalet
Alla medlemmar har möjlighet att förnominera sig själv eller andra till kyrkovalet. Sista dag för förnominering till 
stiftsfullmäktige och kyrkomötet är den 1 december 2020. Mejla förnomineringen till:
vasterbotten@centerpartiet.se eller posta till Centerpartiet, Skolgatan 48, 90327 Umeå.

Därefter kommer de förnominerade som accepterat att rangordnas av kommunkretsarna. Den kretsomröstningen 
ska vara klar senast sista februari. Valsedlarna till stiftsfullmäktige och kyrkomötet kommer att fastställas vid 
distriktsstämman i slutet av mars.

Nomineringskommittén för kyrkovalet: Eric Bergner 070-675 73 30 eric.bergner@centerpartiet.se, Maria Sandström 
070-571 45 76 tradgardsmaria@gmail.com, Hans Mårtensson 070-582 95 78 hansoe.martensson@telia.com

• Ons 23 sep 19.00-20.30 Politik 
• Tors 1 okt 19.00-20.30 Kommunikation
• Tis 6 okt 19.00-20.30 Ledarskap

Centerpartiet behövs
i Svenska kyrkan

Vill du veta mer? Ring ombudsman Stefan Tornberg 070-669 66 55 eller mejla vasterbotten@centerpartiet.se
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Efter 6 månader med Covid-19 smitta i regionen 
är det vid månadsskiftet augusti-september 870 
konstaterat smittade. 31 personer har avlidit. Inga 
patienter vårdas på sjukhus för närvarande vilket 
gläder alla. Än kan vi dock inte ropa faran över, det 
krävs att vi alla fortsätter hålla rekommendationerna.

Naturligtvis har hälso- och sjukvården påverkats 
mycket av pandemin och det finns stora utmaningar 
i att jobba ifatt den vårdskuld som byggts upp. Men 
det finns också ljuspunkter i allt det mörka. Den 
så viktiga nära vården har tagit stora steg framåt. 
Digitala möten har blivit vardag både för patienter 
och personal. Mobila team bidrar med förstärkning 
ute i kommunerna, både i Umeå med krans och 
Skellefteå- Norsjö. Det har betytt mycket för att få 
till en trygg vård i hela Västerbotten.

Primärvården i regionen behöver stärkas och därför 
kommer hälsocentralerna i Umeå med krans och 
Skellefteå-Norsjö att omorganiseras. Södra Lappland 
ligger som vanligt längst fram när det gäller att 
utveckla den nära vården, ett måste med de avstånd 
som finns.

Regeringen kartlägger just nu efter initiativ från 
Centerpartiet glesbygdsvården och naturligtvis vill de 
titta lite extra på vår region. Regionen kommer också 
att utveckla arbetet med digitala läkarkontakter till de 
särskilda boendena i inlandet för att öka tryggheten.

Mycket bra händer hela tiden i vården men det 
politiska ledarskapet är obefintligt. Regionen behöver 
ett nytt ledarskap som är synligt och vågar ta ansvar 
även när det är tufft.

Ewa-May Karlsson,
gruppledare

Nära vård viktig i pandemin

Hallå Börje Jonsson, Grön Linjes 
förste redaktör. Hur startade det?
Grön Linje startade egentligen som 
Grön Front till CUF-stämman 1971. 
Tyvärr var namnet Grön Front upptaget 
och t o m registrerat av Göteborgs 
CUF-distrikt så from nr 2 var namnet 
Grön Linje. Vi var tre personer i 
redaktionen - Anders Jonsson, Anders 
Öhberg och undertecknad. 

Inga datorer och pdf-original på 
den tiden?
Tidningen framställdes genom att 
man på en stencilbrännare framställde 

en master och sen körde man denna 
i stencilapparaten. Ett dramatiskt 
ögonblick var när vi skulle trycka upp 
det första numret i juni 1971 och den 
som hade lagt undan originalen just 
hade inlett sitt studentfirande på ett 
mycket kraftfullt sätt. Han var därvid 
inte i stånd att berätta var han hade 
lagt dessa original. Tidningen blev 
dock tryckt i tid för avresan till CUF-
stämman.

Bild till höger: Börje Jonsson
när det begav sig.

Så blev det grön linje

E-postadresser saknas
Om du får Grön Linje med posten så beror det på att 
vi saknar din e-postadress. Skicka ett mejl med den till 
vasterbotten@centerpartiet.se så för vi in den i medlems-
registret. Det sparar tid och pengar.


