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Kretsordförande har ordet
Kära Centervänner!
GrönSak saknad av många!
Efter några års uppehåll har kretsstyrelsen för 
Centerpartiet i Bollnäs Kommun valt att några
ggr per år informera medlemmarna via utskick av 
GrönSak. Information om aktuellt inom
politiken i kommunen och våra aktiviteter finns också 
på vår hemsida.
Där finns alltid aktuell information om vår politik.
Nicklas Fredriksson är i styrelsen ansvarig för 
hemsidan och sprider också information via
Facebook.

Information till och öppen dialog med våra 
medlemmar är alltid viktig. Det ger feedback till
oss i styrelsen och politikergruppen om vilka frågor 
som är viktiga för medlemmarna.
Under våren har vi inbjudit till ”Öppen Dialog” under 
någon aktuell fråga. Dialogmöten annonseras alltid. 
Håll koll och var med i diskussionen! Tanken är att vi 
fram till valet ska
hålla ett möte per månad och belysa någon aktuell 
fråga.
Den 19 oktober kommer ” Öppen Dialog” under temat 
”Tillgänglig Kultur” på Biografen i
Kilafors kl. 18.00. Mötet gästas av Per Lodenius, 
riksdagsledamot och kulturpolitisk
talesperson.

Det är en intensiv period vi har framför oss fram till 
valen 2018. En handlingsplan finns och den kommer 
hela tiden att kompletteras ju närmare valen vi
kommer. Hösten kommer att fyllas av arbete kring 
nomineringsprocessen och kommittén
startade upp sitt arbete redan före sommaren. Mer 
information kring nomineringsprocessen
skriver Maud Kvarnäng, ordförande i nominerings-
kommittén om i sin text nedan.
Den politiska debatten och besluten kan du läsa mer 
om i vår gruppledare Bengt-Olov
Renöfälts artikel i detta nummer av GrönSak.
Jag själv har uppgiften att informera om planerade 
aktiviteter och möten under hösten.
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Med varma hälsningar och en förhoppning att vi 
tillsammans kommer fram till bra lösningar
politiskt med den lilla människan i fokus.

Elisabeth Johansson
Kretsordförande
elisabeth.johansson@bollnas.travsport.se
070-336 44 20

Satsa på barnens hälsa
I Annie Lööfs sommartal den 24 augusti låg fokuset 
på barnens välmående.
– Att göra mer för barn och unga, att skydda dem som 
är utsatta, det måste vi klara av . Bland
annat meddelade hon att Centerpartiet vill satsa 300 
miljoner extra på barn och
ungdomspsykiatrin, BUP, för att korta köerna och öka 
tillgängligheten i hela landet. Ett
välkommet tillskott även för oss i Gävleborg.
Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Det 
är en verklighet som inget barn ska
behöva leva i - men som tyvärr många gör.
Därför måste vi samarbeta, arbeta förebyggande och 
med tidiga insatser. Det är bättre, både för barn och 
ungdomar liksom för ekonomin, att förebygga 
problem tidigt. Alternativet - att göra sena, omfattande 
och dyra insatser - är inte bra för någon. Ändå är det 
ofta där vi hamnar. Varför ? Förmodligen för att tidiga 
insatser kräver ett långsiktigt perspektiv och
samverkan mellan olika aktörer i samhället. Det gäller 
till exempel inom skola, socialtjänst och hälso- och 
sjukvården. Genom forskning vet vi idag ganska 
mycket om vad som kan göras för barn och unga med 
problem- svårigheten är att få det gjort. Effektivt 
förebyggande arbete handlar för individen om att få 
rätt insatser i rätt tid.

Regionrådet har ordet



Det rullar på rätt bra i Bollnäs kommun. Antalet 
invånare ökar, vi närmar oss
tjugosjutusen människor som lever och verkar 
här.
Framtidens kök är omdiskuterat, ombyggnationer, 
kylda matlådor och hur det
ska bli med maten i Rengsjö, Arbrå och Kilafors. 
Min fasta övertygelse är att
Centerpartiet under hösten kommer att gå iland 
med att rädda både kök och
resturanger som finns på Ringshög, Hällagården 
och Ängslunda. Hur de kylda
matlådorna fungerar kommer vi att hålla ögonen 
på och påverka så långt det går.
Valår innebär massor med roligt jobb för oss som 
vill vara med. Politik skall
diskuteras, lokalt valprogram skall formas och 
nya kandidater lockas att stå på
den valsedel som går till tryckeriet till våren. Vi 
ska finnas på gator och torg, dela ut broschyrer 
och valsedlar.
Som centerpartister har vi utmaningar att ta itu 
med. Betygsresultaten i den
kommunala skolan sviktar. Fyra av tio elever går 
ut nian utan att vara behörig till gymnasiet.
En andra stor utmaning är att få ordning på 
Socialnämndens ekonomi. Här
behöver vi hjälpas åt för att få till det. 
Att erbjuda god omsorg till den som
behöver och samtidigt klara sig med de pengar 
som finns.
Centerpartiet startar politikerskola i november, 
för den som vill veta mer om
hur det fungerar med demokrati och politik lokalt. 
Tipsa oss gärna om lämpliga
kandidater.

Bengt-Olov Renöfält
gruppledare i Bollnäs kommun
bengt-olov.renofalt@bollnas.se , 070-28 00 795

Information från gruppledarenRegion Gävleborg och länets alla kommuner har 
därför tillsammans arbetat fram en
överenskommelse ”Gemensamma utgångspunkter för 
arbetet med barn och ungdomar mellan Region Gävle-
borg och kommunerna i Gävleborgs län”.
Denna överenskommelse ligger till grund för vår sam-
verkan med b l a Familjecentraler,
ungdomsmottagningar och föräldrastöd. Det som 
starkt betonas är främjande av hälsa och
goda levnadsförhållanden. Ett främjande arbetssätt 
kan dels vara insatser som är mer generella
och gälla alla barn och ungdomar (t.ex. 
barnhälsovårdens arbete, arbetet i förskolan och
skolan), dels insatser som är speciellt riktade för att 
förebygga ohälsa hos barn och ungdomar
som är utsatta för särskilda risker och påfrestningar.
Ska vi lyckas med att skapa goda uppväxtvillkor för 
alla barn i Gävleborg behövs kloka och
modiga beslutsfattare som ser vikten av samverkan 
och mer långsiktiga beslut.

Hannah-Karin Linck
Regionråd för Centerpartiet
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Valet gick jättebra! Det roligaste var att så många 
ställde upp - över 20 personer gjorde det. Vi har 
tillsammans gjort en fin lokal folder som vi delat 
ut till över 5.000 hushåll. En fin annons, ett 
offentlig kulturmöte om kyrkan under 1000 år 
och deltagande på V75-dagen på travet. Vi har all 
anledning att vara stolta vad vi gjort tillsammans. 
Kretsen har också stöttat oss bra. Nu hoppas jag vi 
får aktiva som också ställer upp i de fyra 
församlingsråden. De valen sker i december.

Stefan Jonäng

När jag växte upp i Vallsta, då talar vi om 40- och 
50-tal, var politik ingenting för oss unga. Politik 
sysslade farbröder med, men utan att jag förstod 
var jag nära politiken vartannat år. Vi bodde på 
Templarlokalen, nuvarande Hofvet, och där hölls 
det val. Jag fick överblivna valsedlar att rita och 
måla på.Vallsta var, och är, en jordbruksbygd. 
Bondeförbundet var relativt starka, vid sidan av 
socialdemokraterna. S medlemmar jobbade till 
största delen i skogen och på sågverket. För oss 
ungdomar fanns det tre saker att välja mellan. 
NTO, Missionsförbundet eller fotboll. Någon 
politisk ungdomsorganisation var inte aktuell. 
När jag kom till insikt om Centerpartiets förde-
lar, var när jag flyttade till Arjeplog. Då fick jag 
uppleva den verkliga glesbygden med alla dess 
problem. Jag hade några år tidigare träffat Tor-
björn Fälldin, och till och med besökt
honom i Ramvik för en intervju för TV. Den 
skattereduktion för bilar han genomfört visade på 
en känsla för människors likavärde. Att Centern 
dessutom med verklig kraft jobbade för 
glesbygdens överlevnad, stärkte mej i min 
uppfattning om vilket parti som var det bästa. 
Under Maud Olofssons tid beslöts att glesbygds-
byar skulle få möjlighet att ha bensinstationer. 
Det var slöseri med både pengar och miljö om 
folk skulle tvingas åka miltals för att tanka. Tack 
Centern.Min känsla för partiet blev större och 
större. Och när jag blev tillfrågan om att toppa 
valsedeln inför ett kommunalval tvekade jag inte. 
Priset blev att jag var tvungen att sluta som 
journalist. De båda verksamheterna är  i praktisk 
mening svåra att kombinera.Valet blev en succé 
för Centern. Socialdemokraterna tappade sin 
dominerande roll, med flera mandatförluster. 
Centern fördubblade sin ställning och fick samma 
röstetal och mandat som S. Inget av de båda 
partierna hade egen majoritet i 
kommunfullmäktige. Vänsterpartiet var också 
stort, men inte heller med egen majoritet. Det 
blev därför en koalition S/C.Vi inom vårt parti 
beslöt att inte ha gemensamma möten med S. 
Efter respektive förmöte inför KF åkte jag över 
till S, framlade våra förslag till beslut, och fick till 
allra största delen igenom dem. 

S var rädd för att förlora en omröstning i KF. 
Därmed kände vi oss stolta och betydelsefulla 
inom kommunalpolitiken. Det blev en 
mandatperiod full av expansion och framtidstro i 
den lilla glesbygdskommunen. Själv blev jag vice 
ordförande i kommunstyrelsen, jag förlorade med 
tre röster till S. Röster som kom från det lilla 
lokala fridemokratiska partiet som också var 
lierade med oss. Jag blev ordförande i 
kultur- fritids- och utbildningsnämnden
och folkhälsorådet , vice ordförande i KF och 
ledamot av socialnämnden. Ett antal månader i 
slutet av mandatperioden övertog jag 
ordförandeposten i kommunstyrelsen då den 
ordinarie var inlagd på sjukhus. För mej är 
Centern fortfarande det parti med den största 
tanken på den lilla 
människans välbefinnande, och med det bästa 
programmet för miljön och glesbygden. 
Ett folkets parti. 

Bosse Johansson   

Hemvändaren

Kyrkovalet 2017
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Var med och föreslå kandidater för Centerpartiet 
till kommunfullmäktigevalet 2018!
Tack för att Du stödjer Centerpartiet. Nu behöver 
vi din hjälp för att göra Centerpartiet ännu bättre!
Just nu och fram till den 31 oktober pågår 
nomineringar inför kommunvalet 2018.
Processen är helt öppen. Det betyder att den som 
föreslås inte behöver vara medlem i
Centerpartiet idag, men för att finnas med på 
valsedeln så måste man självklart vara eller
bli medlem.
Vi söker människor med goda idéer, engagemang 
och en vilja att utifrån centerpolitiska
grundvärderingar utveckla Bollnäs kommun. 
Kanske är Du den personen eller så vet Du
någon annan som blir en tillgång i 
kommunfullmäktige i Bollnäs.
Du kan naturligtvis kontakta någon i 
nomineringskommittén.

Maud Kvarnäng 070-3252353
Christina Wall 070-2225151
Berith Haglund-Johansson 070-2299056
Anders Svanberg 070-3276107
Bosse Johansson 076-1462015

Processen går till enligt följande:
10/10-31/10 lämnas förslag på kandidater, 
förnominering
31/10 – 15/11 sammanställer nomineringskom-
mittén de inkomna namnförslagen
15/11 – 1/12 pågår medlemsomröstningen via 
utskick till medlemmarna
31/1-2018 skall nomineringskommitténs förslag 
till valsedel vara klar
Februari 2018 antas valsedeln på 
kommunkretsens årsmöte.
Nomineringarna skickas till kommitténs 
sammankallande via post eller mejl.
Nomineringskommittén, Maud Kvarnäng, Lust-
ses Kvarnböle 1695, 823 91 Kilafors eller
maud.kvarnang@centerpartiet.se
Varma hälsningar från 
Centerpartiets nomineringskommitté i Bollnäs 

Information från nominerings-
kommittén

19/10   ”Öppen Dialog”, kl. 18 på 
  Biografen i Kilafors

10/10-31/10  Lämna förslag/förnominering till   
  kommun

1/10- 20/12  Valplattform, Valmanifest, Valplan  
  (kretsens uppdrag)

18/11   Nomineringsstämma Riksdag och   
  Region

15/11-1/12  Tid för medlemsomröstning i 
  kommunen

3/12   Julbord, medverkan av Anders   
  W Jonsson

31/1   Förslag till valsedel i kommunen   
  klar.

18/2   Årsmöte på Bollegården med 
  fastställande av valsedel för 
  kommunen.

Aktiviteter avdelningar:
Bollnäs och Hanebo Centerkvinnor:
Oktober, lunch på Lustgården
November besök i Gävle och nyrenoverade 
muséet
3/12 Adventskaffe i Församlingshemmet i 
Hanebo
12/12 Besök på Mobackes Amaryllisutställning
December- Julmarknad i Hårga med julgröt

Centermedlemmar Arbrå-Vallsta-Undersvik:
23/10 Medlemsmöte

Rengsjö:
11/12 Julgröt
18/2 2018 årsmöte 

Bollnäs:
9/10  Möte för medlemmar och övriga 
 intresserade, Lings boutique Odengatan

Kalendarium


