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– JAG FLYTTADE med mina föräldrar till Hjälm när 
jag var liten, ett mycket trevligt område att växa 
upp i, säger Peter Bronsman. 

– Det har varit jätteroligt att följa Kungsbackas 
fantastiska utveckling under alla dessa år. 
Kungsbacka är ingen liten kommun längre och 
kommunen fortsätter att växa. Det innebär möj-
ligheter för näringslivet att utvecklas och växa 
med Kungsbacka, säger Peter. 

Förutom Kopparbergs Bryggeri driver Peter 
flera bolag, bland annat restaurangkedjan John 
Scotts som finns på ett flertal platser i Sverige. 
I nuläget finns åtta av kedjans restauranger i 
Mölndal, Göteborg och Partille. 

– När Partille kommun byggde Partille Arena 
så ville vi vara med och etablera John Scotts i 
arenan. En restaurang som rullar på bra och där 
jag idag är delägare men som drivs av en entre-
prenör som har ett nära samarbete med  
IK Sävehof.

– PARTILLE PLANERADE BYGGET av sin arena mycket 
noggrant i varje detalj. Deras mål var att arenan 
ska leva, det ska vara folk där från tidig morgon 
till sen kväll! Där finns även kontorsarbetsplat-
ser som bidrar till ett flöde av människor. Man 
ska känna sig trygg när man är i arenan och 
trygg blir man när det finns folk i omgivningen. 
Både kiosk och servering öppnar varje morgon 
och gymmet har också generösa öppettider.
Kommer man till arenan och vill ta en fika så 
ska man veta att det är öppet, oavsett vilken tid 
eller dag det är. 

– Jag ser en ännu större potential med Kungs-
backa Arena än med Partille Arena, Kungsbacka 
har dubbelt så många invånare som Partille och 
arenan kommer byggas på Inlags idrottsområde 
nära Kungsbacka Centrum. Läget är perfekt, det 
är inte långt till Kungsbacka station, dit besö-
kare från andra kommuner kan resa med tåg. 
Det byggs även många nya bostäder i området 
nära arenan som starkt kommer att bidra till liv 
och rörelse. 

– JAG TROR STENHÅRT på Kungsbacka Arena, 
Kungsbacka är värd en arena! Men det är viktigt 

att man tänker till vid planeringen och inte går i 
gamla fotspår. Arenan ska vara en plats att sam-
las på, en plats som invånarna gärna besöker. 
Kungsbacka har ett starkt näringsliv med många 
små- och medelstora företag. Arenan kan vara 
en viktig plats för näringslivet i Kungsbacka för 
att träffas och knyta kontakter. 

– För att locka mer publik till HK Aranäs hand-
bollsmatcher så är det viktigt att man gör en 
upplevelse av varje match, en happening. 
För att lyckas behöver det bland annat finnas 
både restaurang och kiosker för att hantera  
serveringen och att alla aktörer i arenan har  
ett nära samarbete.

– FÖRUTOM ATT ARENAN ska vara till för idrotten så 
tror jag mycket på musikarrangemang, det är 
en växande marknad. Det har visat sig väldigt 
tydligt i Partille. Här skulle Kungsbacka Arena 
med sin planerade publikkapacitet på ca 3500 
personer vara ett komplement i Göteborgsre-
gionen till Scandinavium och Partille Arena.  
De riktigt stora evenemangen kan vara i Göte-
borg och Partille. De något mindre evenemang-
en kan vi välkomna till Kungsbacka. 

– Kungsbacka ska värna sin egen identitet 
men ska samarbeta med både Mölndal,  
Göteborg och Partille.

– JAG SER EN STOR potential nu och framöver för 
många olika evenemang i Kungsbacka Arena. 
Evenemang som drar människor till Kungsbacka 
och som bidrar till det lokala näringslivet bland 
annat med fler restaurangbesök, fler hotell-
övernattningar och fler som handlar i butikerna. 
Kungsbacka behöver utveckla turismen och 
besöksnäringen och här kommer Kungsbacka 
Arena vara viktig. 

Det är viktigt att tänka till vid planeringen så 
att arenan blir en naturlig mötesplats dit även 
våra invånare gärna kommer, såväl ung som 
gammal, så att det blir liv och rörelse från mor-
gon till kväll, avslutar Peter. 

Fredrik Hansson (C)
Kommunalråd

Kungsbacka är värd en arena
n Många känner till entreprenören Peter Bronsman som mannen bakom 
succéföretaget Kopparbergs Bryggeri, som har ett stort intresse för hästar 
och ett engagemang för damfotboll under många år inom både IFK Fjärås 
och Kopparberg/Göteborg. Han är uppväxt i Hjälm utanför Kungsbacka och 
bor nu i Fjärås. Jag träffade Peter för en intervju om näringslivet och vilka 
möjligheter Peter ser med ett växande Kungsbacka. 

Kontakta oss! centerpartiet.se/kungsbacka 

            CenterpartietKungsbacka

            CenterpartietKungsbacka

kungsbacka@centerpartiet.se

Ordförande 
har ordet...
n Demokratin är satt ur spel i det 
europeiska landet Ukraina eftersom 
Ryssland har invaderat landet. När 
jag sitter här och skriver så vet jag 
inte vad som ytterligare hänt, när ni 
läser den här tidningen. Idag så bom-
bar Ryssland Ukraina och kriget är 
ett faktum. Ett land med 44 miljoner 
invånare är på väg att gå under i Eu-
ropa.

ATT DET FINNS galna 
ledare runt om 
i världen, ja det 
har vi känt till. För 
några månader se-
dan såg man Putin 
som en galning, 
inte en sådan här 
helt tokig galning 
som invaderar 
andra länder. Ja 
visst var jag orolig 
över vad han skulle 
hitta på, men jag 
var mer fokuserad på de nationalistiska konser-
vativa ledarna som fått makt på andra ställen i 
Europa. Eftersom de hyllas av många här i Sve-
rige, som inte har samma värderingar som jag har. 
Kanske förnekade jag tidigare hotet som Putin var/
är mot Europa, men nu vet vi hur tokig han är.  Att 
skicka ut sitt folk i krig har varit främmande för oss 
svenskar sen fälttåget mot Norge 1814, så vi har 
nog svårt att ens tänka på hur hemskt och sjukt 
det är. 
 
SOM SVENSK MAN som precis blivit omvald ordfö-
rande för Centerpartiet i Kungsbacka så känner 
jag mig rätt skyddad och trygg. Vår demokrati står 
stark, både i kommunen och på riksnivån. Men nu 
börjar jag fundera över vad som kan hända i vårt 
eget land. Främst när våra barn kommer och frågar 
mig saker som: Pappa, kan det bli krig här? Har vi 
ledare i Sverige som kan vilja använda vapen för 
att få makt eller förändra? Vill de gå ut i krig? 
 
SJÄLVKLART GÖR JAG som pappa allt jag kan för att 
våra älskade barn ska känna sig trygga. Det gjorde 
nog alla pappor och mammor i Ukraina innan 
kriget och det gör de nu också, när de flyr. Men när 
började de känna sig otrygga? När visade de för 
sina barn att de var rädda? Vart går gränsen? 
 
SÅ FRÅGAN ÄR, hur ärlig ska jag vara mot sina barn? 
Hur orolig ska jag vara över vår demokrati? Hur 
orolig ska jag vara för om Putin tänker invadera fler 
länder? 
 
JA, JAG VET INTE. Men det ger mig åtminstone mer 
kraft att vilja motarbeta de dåliga värderingar som 
finns på sina håll i vårt samhälle. 
Vi kan inte sitta tysta och låta vår demokrati, vårt 
älskade öppna och liberala land, bli förstört. Låt 
oss enas och trycka bort ytterligheterna ifrån allt 
inflytande, både på riks, regional och kommunal 
nivå. Vårt land måste utvecklas, inte avvecklas! 
Titta framåt och se möjligheterna, istället för att 
blicka bakåt och tro att det var bättre förr, för det 
var det inte.

Anders Eriksson (C), Kretsordförande
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Kungsbacka är värd en arena

Bli medlem i Centerpartiet
1. SMS: Skriv Centerpartiet (mellanslag) personnummer (mellanslag) 
mejladress och skicka till 726 72 så får du en avi på 150 kr hem i brevlådan.

2. SWISH Skriv ditt person nummer, mejladress och swisha 150 kr 
till nr 123 421 85 33.

Fredrik Hansson, Peter Bronsman.                       FOTO: EVELINA GRÖNLUND

Läget är perfekt, det är inte  
långt till Kungsbacka station,  

dit besökare från andra kommuner kan 
resa med tåg
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KULTURSKOLAN SKA NÅ alla elever som vill gå i Kul-
turskolan. Ingen ska behöva stå i kö längre, utan 
alla ska erbjudas plats, säger Kristina Karlsson, 
ordförande i nämnden. Idag är det framför allt kö 
till undervisning i piano och gitarr.

SOM YNGRE NYBÖRJARE kan man få börja i ett ”Kulår” 
där man får prova på olika delar av Kulturskolan så 
att man sedan kan välja det som man verkligen vill 
göra. 

Det kan också bli möjligt för äldre ungdomar att 
vara nybörjare tillsammans med andra i ungefär 
samma ålder – det ska aldrig vara för sent att börja 
i Kulturskolan!

ELEVER SOM DELTAGIT i Kulturskolan länge, ska 
erbjudas vidareutbildning vid specialutbildningar 
eller hos privata utbildare, när Kulturskolan inte 
längre har den specialkunskap som krävs. På så 
sätt frigörs platser för nya elever. Det blir positivt 
både för duktiga elever och för nybörjare, avslutar 
Kristina.

Kristina Karlsson (C) 
Ordförande i nämnden för Kultur & Fritid

n På nämnden för Kultur & Fritid sammanträde i mars så fick alla 
ledamöter information om Kulturskolan och hur den utvecklats 
under de senaste åren. 

Kulturskolan 
utvecklas Det kan också bli 

möjligt för äldre 
ungdomar att vara nybör-
jare tillsammans med andra 
i ungefär samma ålder – det 
ska aldrig vara för sent att 
börja i Kulturskolan!

 UTBYTE av två konstgräsplaner pågår på Ögärdets IP i Fjärås och en plan på Rydets IP i Onsala

 NY IDROTTSHALL vid Varlaskolan klar under våren – ersätter den gamla

 NY SKOLA och idrottshall med läktare i Skårby, klart 2023

 FÖRSTUDIE för nytt ridhus i Frillesås Rid & Körklubb har startat. Ridhuset skall vara klart 2024

 TOALETTBYGGNADER vid badplatser vid Åsa Camping och Gårda Brygga klart 2023. 
    Vallda Sandö, Hanhals holme samt på Stättared, klart 2024.

NY SKOLA och idrottshall i Åsa, klart 2026, (beslutas i juni 2022)

 NY IDROTTSHALL med läktare i Iserås, klart 2026

 SAMTLIGA IDROTTSHALLAR skall vara fullmåttshallar!

PÅ GÅNG 
I KUNGSBACKA

FOTO: PIXABAY
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Byggnaden har 
miljöaspekter  

i fokus, helt i linje med  
Centerpartiets tankar

Bengt Alderin besöker nya vård- och omsorgsboendet i Björkris som blir inflyttningsklart i november 2022.

n Centerpartiet kan idag glädjas 
över att Kungsbacka i november 
2022 kommer att öppna kommu-
nens trettonde vård- och omsorgs-
boende. 
BJÖRKRIS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE är placerat 
med närhet till bostadsområde samt kommande 
skolbyggnation vilket skapar en trygg närmiljö. 
Ovanstående bild visar att Björkris vård- och 
omsorgsboende är en konceptbyggnation, byggd i 
två plan , som till stora delar är identisk med Särö 
vård- och omsorgsboende med beprövade teknis-
ka lösningar. Byggnaden har miljöaspekter i fokus, 
helt i linje med Centerpartiets tankar: Passivhus 
med hybridsolfångare för varmvatten och el samt 
värmeåtervinning med geovärme via borrhål etc.

BJÖRKRIS KOMMER härbärgera 120 boende som 
kommer uppleva stora boendeytor som ska ge 
hemlik, trygg och greppbar boendemiljö där bygg-
naden kommer innehålla aktivitetsutrymmen, stor-
köksfunktioner, pentryn i rummen, administra-
tion, personalutrymmen samt atriumgårdar (4) för 
utomhusaktiviteter, sociala kontakter eller enskild 
kontemplation och vila.

MED INFLYTTNING i Björkris vård- och omsorgsboen-
de kommer förvaltningen för Vård & Omsorg helt 
kunna uppfylla önskemål om omsorgsplatser i den 
kö som nu finns.

Bengt Alderin (C) 
Vice ordförande i nämnden för Vård & Omsorg 

FOTO: EVELINA GRÖNLUND

Björkris vård- och 
omsorgsboende

Björkris vård- och omsorgsboende under uppbyggnad.
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n När jag kom in i nämnden för Teknik i januari 2016 hade Kungsbacka 
kommun inga laddplatser för elbilar på kommunala parkeringar. Idag har vi 
runt 100 stycken, och fler ska det bli.

FÖR DENNA POSITIVA utveckling kan jag inte själv ta 
åt mig äran, resultatet är ett bra och nära sam-
arbete mellan politiker och tjänstepersoner. Jag 
driver aktivt frågan om fler laddplatser och för-
valtningen har på mitt initiativ utrett behoven av 
laddplatser idag och framöver. Förvaltningen har 
tagit fram förslag på vad de anser behöver byggas 
och nämnden har godkänt förslagen och avsatt 
pengar i investeringsbudgeten. Vi politiker sätter 
mål och riktlinjer och fattar beslut om vad som ska 
göras, och tjänstepersonerna bestämmer hur det 
ska utföras. Politikerna ska inte detaljstyra, då blir 
det inte bra. Jag vill rikta ett stort tack till förvalt-
ningen för ett mycket bra arbete! 

Många funderar på om det är kommunens 
uppdrag att bygga laddstolpar. Frågan är relevant, 
men för mig är svaret enkelt, ja det är det. Ska vi 
lyckas med omställningen till fossilfritt, då måste 

infrastrukturen finnas på plats. De som bor i villa 
har goda förutsättningar att ladda bilen hemma 
och kan enkelt ta sig till jobbet med elbil. Bor man 
i lägenhet, vilket är vanligare i städerna eller i de 
större orterna, så är man beroende av att någon 
annan ordnar en laddplats. Det är bäst att ladda 
elbilen långsamt, därför är det en fördel att göra 
det vid bostaden på natten när ägaren sover. 

OFTAST ÄR DET kommunen som äger marken där 
boendeparkeringarna i staden finns. I och med det 
så blir det kommunens ansvar att bygga ut den 
laddinfrastruktur som krävs. Är parkeringar och 
bostadshus privatägda, så är det fastighetsägaren 
som är ansvarig för parkeringar och laddplatser.

I och med att diesel- och bensinpriserna är 
jättehöga, så är det viktigare än någonsin att vi 
fortsätter bygga ut laddinfrastrukturen så att fler 

som har elbil kan ladda hemma på natten. Alla 
har inte råd att köpa eller leasa en elbil. Men om 
de som kan göra det inte gör det på grund av att 
de inte kan ladda elbilen hemma, då kommer inga 
begagnade elbilar ut på marknaden. Det är vad 
som krävs för att omställningen till fossilfritt ska 
inkludera alla bilar. 

Anders Eriksson (C)
Ledamot i nämnden för Teknik

Fossilfritt kräver 
färdig infrastruktur

Det är bäst att 
ladda elbilen 

långsamt, därför är det 
en fördel att göra det vid 
bostaden på natten när 
ägaren sover.

FOTO: KUNGSBACKA KOMMUN

Laddplatser   
för elbilar
n Elof Lindälvs gymnasium, fyra platser

n Parkeringen norr om stadshuset, fyra platser

n Parkeringen söder om stadshuset, fyra platser

n Hamntorget, två platser

n Resecentrum, tre platser varav en snabbladdare

n Björkris, fyra platser

n Tingberget, Guldgubbegatan, två platser

n Varla, Bengtsgårdsgatan, fyra platser

n Varla, Nils Ebbesgårdsgatan, fyra platser

n Östra Villastan, Ekstedts väg, fyra platser

n Västanvindsgatan, fyra platser

n Signeskulle, fyra platser

n Kolla parkstad, fyra platser

n Tingberget Kungsbackaskogen, fyra platser

n Kungsbacka sjukhus V, fyra platser

n Kungsbacka sjukhus Ö, fyra platser

n Hammerö, Britta-Lenas gata, två platser

n Västra Villastaden, Bissmark, fyra platser

n Kolla, Yggdrasilsvägen, två platser

n Hammerö, brottarklubben, fyra platser

n Hålabäcksskolan, fyra platser

n Aranäs stadsdel, nya badhuset, fyra platser

n Parkeringshuset Linden vid Lindens torg, 
     20 platser
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Annika Hedman, ledamot i nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad.             FOTO: EVELINA GRÖNLUND

Välkommen att besöka det nya bostadsområdet Skårs i Gällinge! 
Måndag den 9 maj kl 18:30 bjuder Centerpartiet in allmänheten att besöka det nya bostads-
området Skårs på Markamursvägen vid Skärsjövägen i Gällinge.  
Vi bjuder på fika och information om projektet samt rundvisning i området.

Anmäl gärna deltagande till fredrik.hansson@centerpartiet.se eller 070-885 96 82.
Välkomna!

n För att locka fler elever till Vård- och Omsorgsprogrammet och för att 
göra eleverna bättre rustade har Kungsbacka kommun tagit fram ett spän-
nande erbjudande. Eleverna i årskurs 1 och 2 har möjlighet till ett stipen-
dium för sitt körkort.

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMEt är en bred ut-
bildning och ger en stabil grund för många arbe-
ten inom vård- och omsorg, men kan även vara 
förberedande för vidareutbildning inom sjukskö-
terske, arbetsterapeut, fysioterapeut, polis och 
socionomprogrammen. Dessutom får man en bra 
grund för att kunna utbilda sig inom ambulans och 
räddningstjänst. Programmen har även elever som 
kompletterat utbildningen med ett naturveten-
skapligt basår och studerat vidare till läkare och 
veterinär.

I Vård och Omsorgscollege görs dessutom en stor 
satsning för att ge språkstöd till elever och anställ-
da ute på arbetsplatser. Vårt lokala college skickar 
3 personer på utbildning för att kunna återuppta 
arbetet med språkstöd ute på arbetsplatserna. 
Inom ramen för Vård och Omsorgscollege är målet 
att utbilda fler undersköterskor och stödassisten-
ter i språkstöd. 

Bakgrunden till stipendiet är det stora behovet 
av personal. I Kungsbacka tillsätter Vård & Omsorg 
200 tillsvidareanställningar varje år, samtidigt som 
vi i slutet av 2022 öppnar ytterligare platser vilket i 
sin tur innebär 120 nya anställningar. Dessutom är 
pensionsavgången stor inom vårdyrket.
Ett körkort kan vara en stor tillgång inom arbetet i 
vårdsektorn, inom äldreomsorgen och hemtjäns-
ten. Men även inom vidareyrken som ambulerade-
sjuksköterska eller inom räddningstjänsten.

Erbjudande om ett körkortsstipendium erbjuds till 
elever som är hemmahörande i Kungsbacka kom-
mun och läser på vård och omsorgsprogrammet 
samt lärlingsutbildningen. Övriga kriterier är att 
man ska nå en yrkesexamen samt uppvisande av 
ett erhållet B-körkort.
Kungsbacka har tagit idén från andra kommuner, 
men är först ut i närområdet.
Undertecknad tackar processledare Malin Edefors 
för trevligt samtal och önskar programmen ett 
stort lycka till!

Annika Hedman (C) 
Ledamot i nämnden för 

Gymnasium & Arbetsmarknad

Vårdelever får 
möjlighet till körkort

Ett körkort kan 
vara en stor till-

gång inom arbetet i vård-
sektorn, inom äldreomsor-
gen och hemtjänsten

FOTO: PIXABAY
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n  Under pandemin har många researrangörer 
fått ekonomiska problem när de inte haft råd 
att betala ut ersättning för inställda paketresor. 
Sådana som arrangerats med en resa, logi och 
ett program. Centerpartiet har tagit initiativ till 
att ändra resegarantilagen så arrangörer kan 
bygga upp en fond som de kan ersätta resenä-
rer med. Med pandemin kom också problem för 
idrottsföreningar då ideellt arrangerade cuper 
och tävlingar jämfördes med paketresor, så att 
även de måste kunna betala ersättningar. Det 
ville vi också ändra på.

Ordinarie ledamöter i Kommunfullmäktige:

Deltagande i cuper 
är ingen paketresa

Fredrik Hansson Kristina Karlsson Bengt Alderin Anders Eriksson

Henrik ArnessonKarin GreenHeinrich KaufmannAnnika Hedman

EN CUP ELLER TÄVLING för unga som arrangeras ideellt av våra 
idrottsföreningar som behövt ställas in under pandemin är väl inte 
det samma som charterresan med Ving, eller TuI? Jo, tyvärr! De 
måste precis som de stora researrangörerna ha garanti i den hän-
delse cupen med ett spelprogram och övernattning för deltagarna 
måste ställas in. Att ha en sådan blir mycket kostsamt, speciellt 
för de små föreningar vi har i Kungsbacka. Därför har jag agerat 
i Riksdagen för att ändra kammarkollegiets tolkning av lagen om 
resegarantier. Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokra-
terna och Socialdemokraterna stoppade tyvärr det. Framtiden är 
därför osäker för bland annat Aranäs Open och andra tävlingar 
som arrangeras utan privat vinstintresse av Åsa IF, Tölö IF, Kulla-
viks IF, IFK Fjärås och andra ideella föreningar i Kungsbacka.

Ola Johansson (C)
Riksdagsledamot, Särö Ola Johansson.


	Sid 1
	Sid 2
	Sid 3
	Sid 4
	Sid 5
	Sid 6
	Sid 7
	Sid 8

