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LEDARE

Då kan vi summera supervalåret 
2014! Ett synnerligen intensivt och 
spännande år.

Till att börja med vill jag rikta ett stort 

tack till alla som på ett eller annat sätt 

jobbat för Centerpartiet i valrörelserna, 

allt ifrån kandidater till medlemmar som 

delat flygblad, bakat, stått i valstugan, till 

våra anställda, utan era insatser hade vi 

inte fått några röster!

Året inleddes med synnerligen dåliga 

opinionssiffror för Centerpartiet. Vi cen-

terpartister ger inte upp så lätt, så vi gick 

inte på belackarnas linje utan vi knöt 

nävarna i fickorna och jobbade ännu hår-

dare för att övertyga väljarna om 

att vår politik är den rätta!

Vi var många som såg att det 

var nödvändigt att lyckas i 

EP-valet för att supervalåret 

skulle gå Centerpartiets väg 

i sin helhet. Man kan säga 

som tur var, så blev det 

våra frågor med mat 

och miljö som fick 

stort genom slag i 

EP-valrörelsen. Jag 

väljer att säga att 

det var skicklighet 

från vår sida efter-

som vi har drivit 

dessa frågor länge 

och kan dem, så vi 

hade ett utmärkt 

läge att profilera 

oss och komma med 

lösningar. Detta led-

de till att vi gjorde 

det bästa EP-valet på 

19 år och i Halland 

ökade vi mer än i 

riket! 

Det gav ytterligare råg 

i ryggen inför höstens val. 

Den närodlade politiken 

passade oss Centerpartis-

ter ute i landet som handen i handsken. 

Våra reklammakare satte rätt ord på vår 

politik! 

Även om vi inte ökade i riksdagsvalet 

så var 6,1 % en framgång sett hur vi 

låg till när året började. I Halland gick 

vi i riksdagsvalet ungefär som i riket 

medan vi ökade röstetalet i regionvalet 

även om det inte räckte till nya mandat 

och i kommunvalen gick vi riktigt bra. 

Halmstad ökar med hela 3 mandat och 

Kungsbacka med 2. Stort grattis till det! 

Här visar Halmstads och Kungsbackas 

framgångar hur viktigt det är att bedriva 

valrörelse hela perioden och att ha en 

strategisk plan för det. Jag ser också 

en utmaning i att vi kan bli lika 

starka i riksdagsvalet som vi 

är i region och framförallt 

kommunvalen. Det måste 

gå för vi har knappt fyra år 

på oss!

En styrka hos oss i 

Centerpartiet är 

att vi står upp 

för vår parti-

ledare även 

om denne 

ifrågasätts. 

Det får vi 

betalt för 

nu. Det är 

fantastiskt 

roligt att se 

hur Annie 

Lööf vuxit 

och levererar 

det som vi såg 

att hon hade 

kapacitet för 

när hon valdes 

till partiledare. 

När Reinfeldt 

meddelade sin av-

gång på valnatten 

tog Annie över 

LEDARE
ledartröjan i Alliansen och den tror jag 

inte hon kommer att släppa i fösta taget! 

Det som bekymrar är det osäkra parla-

mentariska läget som väljarna röstade 

fram. Man undrar hur svenska folket 

tänkte när de röstade bort en av Europas 

bästa regeringar. Utländsk media häpna-

de efter valet. Nu gör vi det bästa utifrån 

vad väljarna sa och bedriver en aktiv 

oppositionspolitik. 

Centerpartiet går en spännande tid till 

mötes. Vi kan nu i opposition utveckla 

vår politik, komma med lösningar hur 

vi får fler jobb i hela landet och om hur 

vi får fram fler bostäder i hela landet. 

Detta inte minst för att kunna ta emot 

människor som flyr krig och förföljelse 

på ett bra sätt och se dem som resurser! 

Centerpartiet är bäst på en miljöpolitik 

som håller ihop landet, men den behöver 

utvecklas för att klara utmaningarna vi 

står inför, dels för att hejda klimatför-

ändringen samtidigt som vi måste mildra 

effekterna av det som redan är på väg.  

Vi har ett utmärkt läge att utgå ifrån, 

från att vara rädda för 4%- spärren till att 

bli stabila runt 10%. Den chansen ska vi 

ta, eller hur?

Avslutningsvis vill jag önska er alla en 

välförtjänt avkopplande julledighet med 

nära och kära och ett Gott Nytt År!  

Harald Lagerstedt (c) 

Distriktsordförande för Centerpartiet 

i Halland
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Centerpartiet stärker positionen 
som majoritetens näst största parti 
i Region Halland. Drygt 20 000 
väljare i Halland valde Centerpartiet 
i regionvalet. Det är 1516 röster fler 
än valet 2010 och motsvarar 10 % av 
rösterna. 
Under valnatten hade vi länge ökat med 

ett mandat, men när de sista valdistrik-

ten räknades fick vi vara nöjda med att 

behålla våra 7 mandat i regionfullmäk-

tige. Majoriteten med 25 M, 7 C, 5 Fp, 4 

Mp och 3 Kd består 

och har tillsammans 

38 av 71 mandat. M 

tappade 5 mandat 

och Fp tappade 1. 

C, Mp och Kd har 

samma antal som i 

förra valet.

Det var en 

intensiv och spän-

nande valrörelse. 

Att få stort medialt 

genomslag på frågor eller kandidater 

i regionvalet är svårt då medias fokus 

främst är på kommun- respektive riks-

dagsvalet. Vi lyckades ändå få bra media 

på några av våra utspel. Nu ska vi göra 

allt vi kan för att glasögon till barn ska 

likställas med andra hjälpmedel och bli 

gratis för användaren och att Halland 

inför mobila läkare som kan göra hembe-

sök, främst hos äldre. Vi kommer att öka 

fokus på den regionala utvecklingen där 

vi fortsätter jobba för en positiv utveck-

ling i hela Halland. Grön tillväxt, med 

mat och energi i fokus, är ett område där 

Halland har väldigt bra förutsättningar 

att växa och utvecklas. Infrastruktur, kol-

lektivtrafik, bredband, förutsättningarna 

för våra företag och Hallands position 

i Europa är andra viktiga områden att 

arbeta med. 

Fortsatt majoritet 
i Region Halland

I den politiska överenskommelsen 

som är gjord mellan partierna i majori-

teten finns många områden där vi är helt 

överens och det finns andra där vi har oli-

ka syn på hur politiken ska genomföras. I 

Centerpartiet har vi fokus på möjligheter 

och hanterar svårigheter. Det är inte alla 

som ser möjligheter lika tydligt som vi 

och det får vi jobba vidare med. Vi ska 

naturligtvis ta vårt ansvar för regionens 

utveckling och hoppas att vi kan få majo-

riteten med oss på våra förslag och idéer. 

Ett problem vi tar 

med oss in i den nya 

mandatperioden 

är problemen med 

regionens ekonomi, 

främst kopplat till 

Hallands sjukhus. 

Det kommer att 

krävas hårt arbete 

och gott ledarskap 

för att komma till 

ordning med det, 

men det är helt 

avgörande för att kunna göra satsningar 

och utveckla såväl hälso- och sjukvården 

som Hallands utveckling och tillväxt. 

I förhandlingarna kring platser i 

nämnder och styrelser har Centerpar-

tiet ökat både antalet platser i nämnder 

och styrelser och antalet ordförande och 

utskottsplatser. Vi kommer att besätta 1:e 

vice ordförande i Regionstyrelsen, ordfö-

rande i lokala nämnden i Hylte, Regions-

ervice och stiftelsen Hallands länsmuseer. 

Vi har också utskotts- eller berednings-

platser i nämnden för Hallands sjukhus, i 

Ambulans, Diagnostik & Hälsa, i Utbild-

nings- och Kulturnämnden, i Halland-

strafiken och i Regionfullmäktige. Valen 

görs i regionfullmäktige den 10/12 och i 

nästa nummer av Hallandsbygden åter-

kommer vi med våra företrädare. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla 

som bidragit i valrörelsen och i arbetet i 

Region Halland under året och mandat-

perioden. Vi är ett bra gäng Centerpar-

tister och det är ovärderligt att känna 

och hämta stöd från gruppen och från 

Centerpartiet. Nu ska vi arbeta för mer 

Centerpolitik i Region Halland i fyra år 

och ta sikte på en valframgång 2018.

God jul och gott nytt år!

”Vi kommer att 
öka fokus på den 

regionala utveckling-
en där vi fortsätter 
jobba för en positiv 
utveckling i hela 

Halland.”

Stefan Bengtsson

Gruppledare för Centerpartiet 

i Region Halland
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Kall, hård, ogästvänlig och långt från den verklighet vi lever i, 
 rusar den fram i hög fart utan något bestämt mål. Vår regering är som 

kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko Jonas Sjöstedt, V, har lyckats landa 
igen trots att han för en tid studsade bort. Med vänsterrotation borrar 

han sig envetet mot kärnan av regeringskroppen med många 
ansikten, Löfven, S, Fridolin och Romson, Mp, för att medan tid 
är och innan mörkret sänker sig och energin tar slut åstadkomma 
så mycket sprickor på ytan som möjligt medan den tar sig djupare 
in i hålrummen inuti. Här uppe i det blå är inte mångfalden och 

valfriheten så stor så det passar väl bra att låta Karlsson, SD 
kretsa hotfullt i en omloppsbana och vänta på det rätta tillfället.

Det påstås att P67 bär på spår av Big bang - universums skapelse. 
Inte så långt tillbaks men nästan, hämtar S och V grundämnena, 

medan Mp rent allmänt gillar det tyngdlösa tillståndet.

November 2014 – ”Ritdagsmannen”

Tack för Ert förtroende att represen-
tera Hallandscentern i Riksdagen. 
Speciellt tack för allt arbete ni lade 
ner i valet för min och andra kandi-
daters skull. Trots en bra valspurt och 
ett valresultat som är mer än godkänt 
föll regeringsmakten i andras händer. 

Alla partier i Alliansen hade inte 
Centerpartiets förmåga att med gam-
la kärnvärden i behåll, förnya och 
föryngra. När S, Mp och V målade 
en osann bild av ett Sverige som gått 
sönder, ökande klyftor, stigande ar-
betslöshet och en ekonomi i förfall, 
blev det SD som fick rösterna. 

Förlorare blev Riksdagen, reger-
ingsmakten och allra mest Allians-
partierna. Vinnare blev de extremaste 
partierna på höger- och vänsterkan-
ten. De senare med ett betydande 
inflytande på Löfvens regering. Det 
kan visa sig bli förödande för lands-
bygden, jobben och företagen.

Den rödgröna budgeten innehåll-
er litet av det som utlovats i valrörel-
sen. Däremot pålagor i form av skatte- 
och avgiftshöjningar på jordbruket, 
ungdomars jobb, landsbygdens före-
tag och transporter. Alliansen håller 
ihop och lägger fram en gemensam 
budget med den politik vi gått till val 
på, med satsningar på infrastruktur 
och bostäder i hela landet, 350 000 fler 
jobb till 2020 och en fortsatt ansvars-
full ekonomisk hushållning med ut-
rymme för medmänsklighet.

Löfvens tillkortakommanden 
som ledare, kombineras med bris-
tande lojalitet hos regeringspartnern 
Miljöpartiet. Avsaknad av politisk 
erfarenhet och hållbara överenskom-
melser gör att de hela tiden tappar in-
itiativet och tvingas reparera sprickor 
i fasaden.

Centerpartiets roll blir nu att vara 
en granskande och aktiv opposition. 

Företagande och arbetsmarknad, re-
sultat för miljön och hela landet är 
våra prioriteringar. Kring dessa har 
vi format våra partimotioner, där vi 
också har valt att lyfta fram sund och 
säker mat, samt giftfri vardag.

Själv kommer jag att fortsätta i 
rollen som bostadspolitisk talesperson 
för Centerpartiet, med en ordinarie-
plats i Civilutskottet och ersättarplats 
i Utrikesutskottet. Efter vårens på-
frestningar på hälsa och kondition är 
jag åter igång, full av lust och energi. 
Jag hoppas det märktes i valet. 

Jag önskar er alla en god och väl-
förtjänt julhelg.

Ola Johansson

Läs min blogg:  
www.olajohansson.blogspot.com

Twitter: @ola_johansson

Instagram: kungsbackaola

Dubbelbluff
avgjorde valet KRÖNIKAOla ś
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Kontakta oss 
Centerpartiet,

Box 102 44, 434 23 Kungsbacka
Besöksadress: Tölögården

Telefon: 0300-156 91, 0706- 66 56 91
E-post: kungsbacka@centerpartiet.se

Hemsida
www. centerpartiet.se/kungsbacka

Expeditionen är inte bemannad!

Fredrik 
Hansson
Kommunalråd och 1:e vice ordförande i Kommun- 

styrelsen, ordförande i Nämnden för Service.

Barn, ungdomar och äldre i Kungsbacka ska serveras 

vällagad mat med hög kvalité. Jag vill arbeta för att 

upplevelsen av måltiden höjs för både lukt, smak och 

utseende. All mat ska produceras på ett miljömässigt, 

etiskt försvarbart sätt och följa svensk lagstiftning be-

träffande miljö- och djurskydd, säger Fredrik Hansson. 

Kungsbacka ska fortsätta att utvecklas till ett hållbart 

samhälle och satsa ännu mer på förnybar energi och 

energieffektiva lokaler.

Kristina 
Karlsson

Ordförande i Nämnden för Funktionsstöd

Jag vill fortsätta att driva möjligheter till ökat själv-

bestämmande för den enskilde. Det skall bli möjligt 

att kunna välja utförare av både gruppbostad och 

dagligverksamhet. 

För den enskildes skull är det viktigt med ett bra sam-

arbete mellan både äldreomsorg och Region Halland.  

Man skall som invånare aldrig behöva tänka på vem 

det är som är ansvarig för vad. Det skall bara fungera, 

säger Kristina.

Det händer i Kungsbacka…
I samarbete med SV, Studieförbundet Vuxenskolan

Gruppmöten kl 18.30- 22.00 i Särörummet, stadshuset:
15 december (19.00) Anmäl om du kommer till 0300-15691

15 december, 19 januari och 23 februari

Henrik Oretorp, Kommunalråd Halmstad, delar med sig av 
erfarenheterna som gav dem valframgång. 

Årsmötesförhandlingar, Fika och lunch

Anmäl ditt deltagande till kungsbacka@centerpartiet.se 
eller till expeditionen 0300-156 91 senast 16 februari.

Hjärtligt välkomna, Styrelsen  
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maria 
andersson
Ordförande i Nämnden för Funktionsstöd

Jag vill fortsätta att driva möjligheter till ökat 

självbestämmande för den enskilde. Det skall bli 

möjligt att kunna välja utförare av både gruppbostad 

och dagligverksamhet. 

För den enskildes skull är det viktigt med ett bra sam-

arbete mellan både äldreomsorg och Region Halland.  

Man skall som invånare aldrig behöva tänka på vem 

det är som är ansvarig för vad. Det skall bara fungera, 

säger Kristina.

Bengt 
Alderin

Vice ordf i Fritid o Folkhälsa

Jag har fyra nya år för att skapa de bästa 

förutsättningarna för kommunens unga och något 

äldre invånare.  Mål och visioner för mig är ny 

simhall med 50-meter bassäng, en ny hall för

gymnastik, konstgräsplaner i alla kommundelar, 

närmotionsmöjligheter i alla nya bostadsområden, 

arenahall som skapar möjligheter för olika sporter att 

utvecklas. Fria busskort för alla skolungdomar, så alla 

kan nå sina fritidsintressen, säger Bengt.

Henrik Oretorp, Kommunalråd Halmstad, delar med sig av 
erfarenheterna som gav dem valframgång. 

Årsmötesförhandlingar, Fika och lunch

Anmäl ditt deltagande till kungsbacka@centerpartiet.se 
eller till expeditionen 0300-156 91 senast 16 februari.

Hjärtligt välkomna, Styrelsen  

Härmed kallas alla medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna och CUF 
till årsstämma Onsdagen den 18 februari kl 18.30 på Skårs Gård
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Stämma och informations-
träff i Kungsäter

Centerpartiets Varbergkrets bjöd 
in till ett allmänt möte om de nya 
lägenheter som planeras i Kungsäter. 
Ämnet väckte stort intresse bland 
Kungsätersborna och uppemot 
hundra personer kom för att ta del 
av informationen.  

Centerpartiets Varbergskrets hade 

bjudit in allmänheten till öppet möte 

kring planerade lägenheter i Kungsäter. 

Många hade hörsammat inbjudan och 

det fanns uppemot hundra personer i 

lokalen när Stefan Bengtsson hälsade alla 

välkomna. 

Harald Lagerstedt har länge kämpat 

för att få till stånd s k dubbel mark- 

anvisning i Varberg. Detta innebär, att 

kommunen kombinerar markanvisning 

i staden med krav på att också bygga i 

en mindre ort. Harald har nu lyckats få 

med övriga partier på ett första försök, 

där byggbolagen fått tävla om en tomt i 

centrala Varberg och en i Kungsäter. 

Thomas Gustafsson från vinnande 

Tage & Söner Byggnads AB berättade  

om bygget. Det rör sej om tio lägen- 

heter i radhus med lantliga kännetecken 

och god anpassning till omgivningen i 

Kungsäter. Thomas beskrev processen 

med bl a detaljplan, bygglov, projektering 

och byggande fram till färdiga hus. Bland 

publiken uttrycktes mest önskemål om 

att bygget skulle komma igång så fort 

som möjligt. Diskussionen fortsatte vid 

gemensam fika. 

Därefter var det dags för själva  

nomineringsstämman, där Varbergs- 

kretsens kandidater till kommunala 

nämnder och styrelser utsågs. I denna 

deltog förstås endast centermedlemmar. 

Stämman leddes av Sven-Anders  

Svensson och stämmodeltagarna fick  

en kort presentation av de föreslagna 

kandidaterna innan besluten togs.  

Våra företrädare kommer att presenteras 

i nästa nummer av Hallandsbygden. 

Camilla Bengtsson redovisade  

valanalysgruppens utvärdering av val- 

rörelsen. Totalintrycket var mycket  

positivt men gruppen hade också tankar 

om våra aktiviteter under mellanvals-

perioden och vad som kan förbättras 

till nästa val. Kretsordförande Stefan 

Bengtsson tackade de närvarande, tacka-

de för ett trevligt arrangemang  

och avslutade därefter stämman. 

Text: Ulla Öhman
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Tack!
Nu är supervalåret 2014 snart över.  

Två valrörelser, förhandlingar utifrån 

valresultat och nomineringar till upp- 

drag den kommande mandatperioden  

är genomfört. 

Till alla kandidater, valarbetare, 

medlemmar och sympatisörer som har 

bidragit i valarbetet vill vi rikta ett varmt 

tack. Och ett mycket stort tack till val-

kommittén och vår valorganisatör som 

har hållit ihop allt valarbete och gett oss 

de bästa förutsättningarna att lyfta fram 

Centerpartiet.

Stefan Bengtsson                                                   

Kretsordförande 

Harald Lagerstedt

Gruppledare

Valanalys 2014
Valanalys har utförs av en grupp,  
bestående av Göran Karlsson,  
Christofer Bergenblock, Ingela  
Eriksson och Camilla Bengtsson.

Vi hade framgång i innerstan,  

Träslövsläge och Träslöv. Centerns 

starkaste fästen är Valinge/Stamnared, 

Sibbarp, Skällinge, Karl-Gustav och 

Kungsäter (där vi ökade mest) med  

röstetal 31,4 - 39,7 % kommunalt.

Centern är svagast i Sörse, Håsten, 

Stenåsa/Äckregården, Varberg Centrum 

N, Karlberg/Lilla Träslöv och på  

Trädlyckan med röstetal kommunalt 

2,1 - 5,0 % kommunalt. Detta är starka 

socialdemokratiska fästen.

Vi hade en bra mediastrategi.  

Annonsering och bussreklamen med 

”Bygga o bo i hela kommunen” var  

positiv. Ljustavla vid 153-an kändes  

Kontakta oss
Centerpartiet i Varberg

Östra Långgatan 42 
432 41 Varberg

Telefon: 0340-188 11

E-post: 
centerpartiet.varberg@swipnet.se 

Hemsida: 
www.centerpartietvarberg.se

mindre motiverad. Layouten med  

”Närodlad politik” och ”Ett hållbart 

val” var en bra karaktäristik av vår 

politik både lokalt och nationellt. Men vi 

behöver kontinuerligt fler skribenter för 

insändare och debattartiklar under hela 

mandatperioden. 

Lokala foldrar för alla kommundelar 

var bra. Men vi borde ha fler valaffischer 

på landsbygden. 

Valstugan bör vara bemannad med 

minst 3 personer samtidigt. Elcykels- 

tävlingen väckte intresse och blev en kul 

aktivitet.

Valkommitten under ledning av Olof 

Helmerssons proffsiga ledning gjorde 

en stor insats med god planering och bra 

genomförande. Men på en del punkter 

ska vi nog vara tidigare ute i nästa val. 

Men politiken tar inte paus efter valet 

- nu behöver vi framförallt jobba med 

hur vi ska synas mer hela tiden mellan 

valen. 

Text: Camilla Bengsson
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Själva begreppet är väl minst sagt 
utslitet. I varje media och på varje 
möte detta år har vi tjatat om att 
det är ett Supervalår. Super eller 
inte, det har varit en lång sträcka 
fram till valdagen den 14 september.

Redan på hösten 2013 startade vi framför 

oss låg en lång tid av politiskt arbete som 

vi startade med möten om allt från hand-

lingsprogram till valorganisatörs- 

rekrytering.

Supervalåret 2014
EU-parlamentsvalet

Det blev verkligen en lång valrörelse. 

Redan i april drog vi igång på allvar.  

Nu gällde det att mobilisera inför 

EU-parlamentsvalet. Detta val som talats 

om som det glömda valet blev detta år 

verkligen inte glömt. Här fick hela det 

politiska Sverige en gratis general- 

repetition inför hösten. Vår egen  

kandidat Per Johansson frotterade sig 

med toppkandidater på gator och i  

bygdegårdar.

MRSA-frågan

Mitt i det mest intensiva skedet växte 

MRSA-frågan upp som från ingenstans. 

Här fick vi se hur viktigt det är att kunna 

ta tag i en fråga som kommer upp. När 

dessutom diskussionen passade Center- 

partiet som hand i handske, med tre 

toppkandidater som alla kunde frågan 

och hade mycket hög trovärdighet var 

det ingen som kunde missa vilket parti 

som bäst kan hantera MRSA-frågan i 

EU-parlamentet.

Många arrangemang

Efter det fantastiska resultatet i EU-valet 

var det bara att fortsätta framåt. Det blev 

en lite lugnare sommar men vi minns 

ändå Långås marknad dit Martin Åhdal 

kom och visade att i Centerrörelsen är 

alla med hela tiden. Pridefestival och  

miljödag, ja det var många arrangemang 

där Centerpartiet syntes också på  

sommaren.

Spurten drar igång

När sommaren går över i augusti (fort- 

farande mycket sommar kvar) drar själva 

spurten igång. På kajen i Glommen 

sparkar vi igång sista delen av valrörelsen 

tillsammans med Glommenbor och  

Morpegrisen. Direkt fyller vi på med 

att på cykel visa på vilka möjligheter 

det finns att göra kustbandet än mer 

attraktivt. 

Aktiveterna fortsätter

Nu kommer aktiviteterna slag i slag. 

Vi lyfter flera viktiga frågor. 154:ans 

standard och möten i flera orter i inlandet 

visar på vikten av att hela kommunen 

utvecklas. Men också centralorten får sitt. 

Vi vågar stå upp för att en ny arena för 

fotboll behövs. När det bränner till finns 

vi utanför vid FFF:s matcher och frågar 

publiken vilket underlag vi ska välja på 

nya arenan. Bara ytterligare ett exempel 

på Närodlad politik.
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Kontakta oss
Centerpartiet i Falkenberg

Möllegatan 11 A, 311 34 Falkenberg

E-post: falkenberg@centerpartiet.se  |  Hemsida: www.centerpartiet.se/falkenberg

Ordförande Ingemar Johansson
0706-386 131  |  ingemar.johansson@falkenberg.se

Festlig avslutning

Som kulmen på ett supervalår behöver 

både politiker och väljare en riktigt 

festlig avslutning. Efter att ha umgåtts 

med övriga politiker på valtorget i nästan 

en månad tyckte vi det var dags att bjuda 

till lite extra. Lördagen den 13 september 

bjöd vi därför in till Närodlad fest. Med 

produkter från många av Falkenbergs 

duktiga lokala livsmedelsproducenter 

hade vi valrörelsens festligaste dag på  

torget. Inte att undra på att det var den 

mest välbesökta av alla dagar vi varit där. 

Det var som dom säger i Emil i Lönne-

berga, tabberas på alla fat.

Tore Holmefalk
Valledare

”Med produkter från 
många av Falkenbergs 
duktiga lokala livs-
medelsproducenter 
hade vi valrörelsens 
festligaste dag på  
torget.”



Stort tack!
Vi  vill passa på att rikta ett stort TACK 

till alla som engagerade sig i valrörelsen! 

Stort som smått, allt är värdefullt. Alla 

har ställt upp på ett bra sätt och det är 

också en förklaring till att vi gör en så bra 

valrörelse! Tack!

Styrelsen för Centerpartiet i Hylte
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Valrörelsen var intensiv för Center-
partiets del. En del av våra aktivite-
ter har varit riktigt välbesökta. 

Särskilt kan vi komma ihåg när vi be-

sökte Långaryds Lamm inför EU-valet 

och det kom ca 150 personer i alla åldrar. 

Inför valet i september besökte vi bland 

annat Åkershults trädgård och då var vi 

ca 70 personer där. Vi har även träffat 

väljare utanför affärer, på marknader, 

gjort företagsbesök mm. Minst 3 gånger 

har vi skickat ut vår organisation att dela 

lokala flygblad och annat material. Detta 

har vi gjort med god geografisk täckning 

där andra partier inte ens har kommit 

ihåg att det finns väljare. Vi är bra på 

valrörelse!  

I kommunvalet ökade Centerpartiet 

till 18% av rösterna (från 15,8%). Tyvärr 

backade alla våra allianskollegor, bland 

annat halverades Kommunens väl. S 

och SD är de partier som ökade mest, S 

från 32 till 37% och SD från 4 till hela 

11%. Som bekant är det nu en majoritet 

bildad, ledd av S med hjälp av FP, MP, V 

och SPI.

Tittar vi lite på resultatet försam-

lingsvis kan vi konstatera att det starkas-

te valet gjorde vi i Landeryd-Långaryd. 

Där har vi 33% av rösterna. Kinna-

red-Drängsered ökade också, till 26%. 

Vi ökar även något i Torup medan det 

går tyngre i Unnaryd. I Hyltebruk, 

Örnabäckshult-Färgaryd och Rydö-

bruk-Femsjö ligger valresultatet ganska 

lika jämfört med valet 2010.

Resultatet i Landeryd-Långaryd visar 

att det är möjligt! Men vad beror det på? 

Det är såklart svårt att ge ett entydigt, 

kort svar på frågan, men kontinuerlig 

kontakt med väljarna från våra företrä-

dare och lyckade aktiviteter förklarar 

en del vid sidan av traditionens makt. 

Naturligtvis är det också en Anna-effekt! 

På höststämman den 17 november fick 

alla medlemmar möjlighet att ge sin syn 

på vad som har varit bra och vad vi skulle 

kunna göra ännu bättre. Riktigt bra 

diskussioner och synpunkter kom fram 

under Annas ledning.

Vi kan konstatera att vi med god 

marginal har uppnått målsättningen att 

HYLTE

Så gick valet i Hylte

Kontakta oss
Centerpartiet i Hylte

Håkan Bengtsson 
ordförande 070-576 58 12

hakan.bengtsson@nordictank.com

Henrik Erlingson, 
kommunråd 073-371 80 24
henrik.erlingson@hylte.se

fortsatt vara det största ickesocialistiska 

partiet i kommunen med 7 mandat och 

det kommer också att innebära att vi får 

besätta halvtidskommunrådet när vi nu 

går i opposition tillsammans med M och 

KV i Hyltealliansen.

Hur vi förövrigt fördelar platser 

och vilka företrädare vi får beslutas i 

kommunfullmäktige i december och vi 

kan glädjas åt ett antal nya namn som 

vill hjälpa till att göra Hylte kommun 

mera attraktivt och vill göra det med 

Centerpartiets politik som riktmärke. En 

utförligare presentation kommer i följan-

de nummer av Hallandsbygden

Henrik Erlingson och Håkan Bengtsson

Val till kommunfullmäktige i Hylte - Röster
Samtliga 8 valdistrikt räknade
Hyltebruk | Kinnared-Drängsered | Landeryd-Långaryd | Rydöbruk-Femsjö 
S Unnaryd-Jalluntofta | Torup | Örnabäckshult-Färgaryd | I vallokal ej räknade röster
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Detta firades med kaffe och tårtbuffé 
på MHF-gården i Vallsnäs 31 augusti.

Bruno Granath hälsade alla välkomna och 

särskilt Marie-Louise Wernersson, 

Harald Lagerstedt, Henrik Erlingson, 

Lennart Ohlsson, Håkan Bengtsson, Ebba 

Antonsson och övriga närvarande. 

Bruno Granath och Birgitta Åkesson 

framförde historik om vad som hänt i 

avdelningarna under åren.

2011 valdes gemensam styrelse efter-

Unnaryds Centeravdelning 100 år 
och Unnaryds Centerkvinnor 80 år

Vad består SD́ s valfram gång av?

som vi gör det mesta tillsammans, men 

avdelningarna finns kvar var för sig.

Vi har varit pådrivande med att få 

servicen i samhället och landsbygden att 

fungera t.ex. posten, vägar mm.

Marie-Louise höll högtidstalet samt 

framförde hälsningar från riksorganisa-

tionerna.

C och CK-distrikten, kommunkretsen 

samt närvarande avdelningar uppvaktade 

med gåvor till olika hjälporganisationer. 

Tårtor och vinsterna på lotteriet som 

såldes var allt närproducerat i bygden.

Vår målsättning för framtiden är att 

bevaka och föra fram frågor som påver-

kar vardagen som exempelvis: vägar, 

tele, bredband, postgång, jobb, barn och 

äldreomsorg.

Bruno Granath 
och Birgitta Åkesson

Lite förundrat kan man fundera på vad 

som avgör var en röst läggs. Jag har i något 

tidigare nummer av Hallandsbygden be-

skrivit hur integrationen är nödvändig för 

Unnaryd. Allt ifrån att de lokala företagen 

ska kunna rekrytera kompetent teknisk 

personal till att deras familjer starkt bidrar 

till dagis, förskola, skola, affär, bibliotek, 

mack o.s.v klarar att hålla öppet. Ändå 

tycks invandringen vara något som man 

ser som negativt?! 

Hur kan man annars förklara att ett 

parti som inte under hela mandatperioden, 

eller ens under valrörelsen synts till, gör ett 

lokalt kommunval i Unnaryd på nästan 

8%. Detta är ändå den klart lägsta siffran 

för SD i kommunvalet, medan SD t ex  i 

Rydöbruk-Femsjö fick drygt 14% av rös-

terna. Skillnader finns även i riksdagsvalet 

där SD fick 12,82% av rösterna i Unnaryd 

men hela 22,72 % av rösterna i Långaryd/

Landeryd!  Det gör alltså någon skillnad 

får man tro att hela orten är tydlig med 

att man behöver nyanlända! Det tål att 

upprepas att på Ages Machining jobbar 

människor med 13 olika nationaliteter!

Kan det vara så att man inte ser de 

positiva effekter som det medför att små-

orter inte avfolkas? Eller kan det vara så 

att man tror att det är ett samband mellan 

denna typ av invandring och att det för-

svinner diesel i skogsmaskiner?

Personligen är jag helt övertygad om 

att ett mångkulturellt samhälle är över tid 

ett mycket lyckligare samhälle än ett grått 

helsvenskt avfolkat sömnigt samhälle.

Men hur ska man nå ut med dessa 

tankar så även de som missnöjesröstar inte 

väljer SD?

Johan Elgemark
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Halmstads förtroendevalda!
Med fokus på det personliga och några vardagliga ”selfies” kommer här en presentation av
Halmstads förtroendevalda till kommunfullmäktige och deras ytterligare tilltänkta uppdrag.

Henrik Oretorp: 
Jag är född och uppvuxen i Halmstad 
även om jag har rört mig från Sönd-
rum till Rävinge där jag nu bor med 
mina tre döttrar och min fru. Vi har 
en hund som heter Nelson och två 
utekatter, som heter Freda och Prick-
en Jag tycker om all slags skidåkning, 
att köra motorcykel och mountainbi-
ke. Har gjort klassikern, kört Vasa-
lopp och cykelvasan ett flertal gånger. 
Mina uppdrag är: Kommunråd, 1:e 
vice ordförande i kommunstyrelsen, 
Ordförande för, samhällsbyggnads-
utskottet, Ledamot i Halmstads nä-
ringslivsbolag samt Ledamot i kom-
munfullmäktige.

Jenny Axelsson:
Med stor glädje och ett mått av öd-
mjukhet tar jag mig an följande upp-
drag: ordförande i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, gruppleda-
re KF, ledamot i KS, personalutskottet 
samt förhandlingsdelegationen.

Camilla Widepalm 
Heurén
Jag bor i Harplinge tillsammans med 
man och tre tonåringar. På gården är 
jag verksam i familjens smågrispro-
duktion, som i kombination med fle-
ra andra förtroendeuppdrag fungerar 
som bas i min tillvaro.
Att vara en del i den demokratiska 
processen och få möjlighet att påverka 
lokalt, hur barn och unga får utvecklas 
till kreativa samhällsmedborgare, är 
en stor förmån. Efter årsskiftet kom-
mer jag att företräda Centerpartiet, 
både i kommunfullmäktige och i barn 
och ungdomsnämnden.

Kjell Helgesson:
Jag är uppvuxen på en gård utanför 
Värnamo och bor idag med min familj 
på Hertered Västergård mellan Åled 

och Simlångsdalen. Jag har två fantas-
tiska döttrar och ytterligare ett syskon 
till dessa båda yrväder är på väg.  Det 
är med erfarenheten som småbarns-
far, deltidslantbrukare och tjänsteman 
inom Svenska Kyrkan i Getinge- 
Oskarström som jag tar utgångspunkt 
i det politiska arbetet för att skapa 
fortsatt tillväxt och utveckling i Hela 
Halmstad kommun. 
Jag kommer att företräda er i dessa 
frågor som ordförande i byggnads-
nämnden, ledamot i kommunled-
ningsutskottet, ersättare i kommun-
styrelsen samt i kommunfullmäktige.

Alf Andersson:
Nu börjar min fjärde mandatperiod 
i politiken. Min drivkraft har varit 
engagemang och att nå konsensus i 
olika frågor till gagn för boende och 
verksamma i kommunen. Det är min 
förhoppning att så blir fallet även 
denna mandatperiod i mina uppdrag 
i kommunfullmäktige och hemvårds-
nämnden.
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Krets info

Medlemsgruppmöten för
politisk diskussion:

Alla är hjärtligt välkomna, 
givetvis även du som inte har 

ett förtroendeuppdrag. 

onsd. 4/2, onsd. 4/3, 
månd. 13/4, torsd. 21/5. 

Fika kl 17.30, möte kl 18-20.
Plats: varierar, se inbjudan via 

mail och på hemsida. 

Fler möten: 
23/1 Kickoff för förtroendevalda

12/2 Kretsens årsstämma

Kontakt
Bredgatan 5, 302 45 Halmstad 

Telefon 035-10 31 40
E-post: 

halmstad@centerpartiet.se
Hemsida: 

www.centerpartiet.se/halmstad

Glöm inte att titta in till oss på hemsi-
dan! Där hittar du en längre presen-
tation av de förtroendevalda, press- 
meddelande, inbjudningar och annat 
läsvärt. Kalender finns också som 
uppdateras med tid, plats och dag-
ordning när sådan finns. Saknar du 
något så kontakta gärna oss.

PS. Du som inte får våra utskick: hör av 
dig med din e-postadress och ditt mobil-
nummer!

Gå in och gilla oss på
”Centerpartiet i Halmstad”

Halmstad ÅRSSTÄMMA 
– Delaktighet och Framförhållning!

Den 12/2 är det dags för Halmstad Krets Årsstämma. 
Stämman äger rum på Gullbrannagården kl 18.00.

Kostnad 80 kr (Lasagne samt kaffe och kaka)
Utöver de vanliga förhandlingarna bjuds du givetvis på 

mat, fika, trevligt sällskap, intressant information 
samt givande diskussioner. 

Anmäl dig gärna redan nu på mailadress: 
halmstad@centerpartiet.se

eller kontakta Jessica Skog på telefon 070-778 29 95

Ewy Henriksson:
Jag är en glad och aktiv kvinna som 
bor i Kvibille. Har engagerat mig po-
litiskt därför att jag har ett socialt en-
gagemang och intresse. Kommande 
mandatperiod sitter jag som ersättare 
i Socialnämnden och dess individut-
skott. Har även en ordinarie plats i 
Kommunfullmäktige. På min lediga 
tid är jag ute i naturen så ofta det går.

Henrik Andersson
Ser fram emot en ny och spännande 
mandatperiod: ledamot i kommun-
fullmäktige, ersättare Barn- och Ung-
domsnämnd, ordförande i HFAB 
samt kretsordförande för Centerpar-
tiet i Halmstad. 

Christer Meuller:
Jag blev kryssad till fullmäktige i 
Halmstad. Jag började jobba po-
litiskt för 1 år sedan, men har all-
tid varit med och utvecklat lands-
bygden och då främst Eldsberga, 
där jag även driver ortens butik.  
1 Mars tillträder jag som styrelseord-
förande i Halmstad Stadsnät AB. 
Ser fram emot bägge uppdragen och 
hoppas att mina väljare blir nöjda med 
min insats, deras respons får jag varje 
dag i butiken. Visionen med Stadsnä-
tet är att alla skall ha det 2020. Jag ser 
det som ett av de hetaste uppdragen de 
närmsta åren.
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Nu börjar allt falla på plats efter 
valet. Det började för ungefär ett år 
sedan med nomineringar till de olika 
valen. 
Sen under våren plockas allt valmaterial 

fram, handlingsprogram, olika broschy-

rer med mera som sen skall användas i 

valrörelsen. Valrörelsen drog vi igång 

redan på försommaren för att sen öka i 

takt hela vägen fram till valdagen. 

Den som tror att det lugnar ner 

sig efter valet är fel ute, då börjar alla 

förhandlingar, först att hitta en majoritet 

i kommunfullmäktige och sen förde-

la ordförandeposter mellan de största 

partierna i Femklövern, som efter valet 

är Centerpartiet med sju mandat och 

Moderaterna med nio mandat. Efter det 

så fortsätter det med förhandlingar med 

övriga partier i Femklövern med fördel-

Först vill jag tacka alla som 
lyckönskat mig till det hedrande 
uppdraget som ”Laholms Kommun-
fullmäktiges ordförande”. 

Brist på erfarenhet har jag inte genom 

mina år som ledamot sedan 1976. Förr 

var fullmäktige inne och petade i detaljer 

som idag helt sköts av nämnderna. 

Målstyrning är det som nu gäller med in-

riktningsmål, nyckeltal osv. Detta kräver 

mer av oss politiker och det är viktigt att 

kunna verksamheten med dess ansvar-

sområden som blivit mycket vidare. Är 

detta anledning till att det är svårare att 

engagera yngre i politiken i dag? Denna 

fråga om att engagera nya jobbar säkert 

alla partier med. Politikerskola är ett bra 

verktyg att använda sig av. 

 Jag ser fram emot arbetet i fullmäk-

tige. Det finns många förtroendevalda 

med mycket erfarenhet i våra 10 partier. 

Min förhoppning är att få många olika 

personer i talarstolen så hela fullmäktige 

blir engagerade i debatten. Vi har även 

ning av platser i styrelser, nämnder och 

huvudmän till Sparbankerna med mera. 

Den sista pusselbiten i det här arbetet är 

sen att fördela framförhandlade plat-

ser internt i vårt eget parti. Det arbetet 

görs av nomineringskommittén som i 

sin tur lägger förslaget till Kretsstyrelse 

som förstärks med ordinarie ledamöter 

i fullmäktige. När denna grupp har gett 

klartecken till förslaget presenteras för-

slaget slutligen på ett medlemsmöte och 

efter det så kan vi presentera vårt förslag, 

som slutligen beslutas av Kommunfull-

mäktige i december. Som ni förstår av 

ovan redogörelse, är det ganska mycket 

jobb innan allt är klart inför kommande 

mandatperiod.  

Erling Cronqvist

Rapport från Stadshuset

Laholms Kommunfullmäktiges ordförande
ett erfaret och laddat presidium med 

förste vice Tomas Jönsson, andre vice 

Siv Pålsson och en erfaren sekreterare 

i vår Kommunjurist Bo Erlandsson. Vi 

försöker göra mötena öppnare med ”All-

mänhetens frågestund”, Webbsändningar 

och med möjlighet att komma in med 

medborgarförslag. 

Centerpartiet kommer nu att driva 

på utvecklingen i Laholm. Husbyggna-

tionen i Stan har kommit igång. Detta 

kommer att leda till omflyttning och 

en ökad inflyttning till vår kommun. 

Detta är viktigt för att ha kvar service i 

centralorten och i alla våra orter i hela 

kommunen. Vi har bra förutsättningar 

för tillväxt och med fina boendemiljö-

er, sandstrand, skidbackar, laxfiske, fin 

natur och kultur kan du vara turist i 

Laholm året runt.

Roland Gottfridsson

Kommunfullmäktiges ordförande



Årsstämma!
Centerpartiet 

i Laholm
Alla medlemmar hälsas välkomna 

till årsstämma 2015
16 februari 2015 kl.18:30

Meddelande om plats kommer att 
annonseras i Laholms Tidning 

och Hallandsposten.

Välkomna!
 Kretsstyrelsen

Årsmöte!
Våxtorps 

Centerparti
Alla medlemmar hälsas 
välkomna till årsmöte 

26 januari 2015 kl.19:00 
på Tajes i Våxtorp.

Välkomna!
 Våxtorps avdelning
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Supervalåret 2014 har nått sitt slut 
och alla engagerade politiker tycker 
nog att det är rätt skönt så här 
efteråt. Det är väldigt intensivt med 
mycket planering av både utskick, 
politiska utspel och olika aktiviteter 
för att fånga väljarnas intressen. 

Ett valår som detta har en lång start-

sträcka och planeringen ligger minst ett 

år i förväg. Aktiviteten har varit stor med 

många engagerande valarbetare som 

gjort ett fantastiskt jobb. Därför vill jag 

tacka alla er som varit delaktiga på ett 

eller annat sätt i valrörelsen. 

Hur gick det då för Centerpartiet? 

Ja, om jag börjar med kommunalvalet 

så gick det hyfsat, vi gick fram 0,3% till 

18%. Kanske inte så mycket, men hade 

de fyra rösterna på miljöpartiet ham-

nat hos oss, då hade vi tagit ett mandat 

utöver vad vi har idag, det vill säga från 

7 till 8 mandat. Man ska inte förakta sin 

egen röst i ett val och tro att den inte gör 

någon skillnad. 

I regionen hade vi mer uppförsbacke 

och backade med -0,8% till 14%, sam-

tidigt som Halmstad gick fram, vilket 

innebar att vi tappade Centermandatet 

från Laholm. Vi tillhör samma valkrets 

till regionen som Halmstad kommun, 

vilket innebär att får Centerpartiets lista 

i Halmstad mer än dubbelt så många 

röster som vi, tar de även det andra 

mandatet, vilket så skedde. Vi får ta oss 

en funderare inför nästa val ifall det är så 

klokt att ha två separata listor i samma 

valkrets. 

På riksplanet kan vi konstatera att 

vi backade med -0,4% till 6,1%. Det är 

naturligtvis inte bra, men med den stora 

uppförsbacken vi haft under en längre tid 

med låga opinionssiffror var detta ändå 

bra. I januari månad låg vi på 2,8 % från 

ett av opinionsinstituten som lägst och då 

var jag föga hoppfull och känslan var att 

hela partiet var i gungning. 

EU-valet till sist, som var det första 

valet i supervalåret och kanske det mest 

viktiga som satte nivån inför höstens val. 

Därför var det mycket glädjande att vi 

nådde framgång i EU-valet, där vi gick 

fram med 1% till 6,5% . Det var här vi 

alla kände att nu har vi chansen att även 

göra ett bra val i september och det var 

säkert ”knorren” på grisen och antibioti-

kan som blev vår framgång. 

Rent generellt kan vi se att i de 

valkretsar som Centerpartiet är starka 

backar vi något medans i de som vi tra-

ditionellt ligger lågt i ökar vi. Det finns 

ett stort undantag och det är Hishults 

valkrets, där ökade vi från 20% till 31%. 

Det beror till stor del på att den nya sko-

lan blev av, en fråga som Centerpartiet 

har drivit i många år. Det är bara synd 

att valkretsen inte är större, för då hade 

vi nått betydligt större framgångar i hela 

kommunalvalet.

I skrivande stund har vår nomine-

ringskommitté lagt fram förslag på kan-

didater som är beredda att ta ansvar för 

kommunens göromål de kommande fyra 

åren. Eftersom Moderaterna backade så 

pass mycket, blev det mer att fördela för 

vår del. Alliansen nådde inte fram med 

egen majoritet och får ta hjälp av Miljö-

partiet. Jag känner att vår laguppställ-

ning är både kompetent och villig att läg-

ga allt krut för att vår kommun ska stå 

sig stark inför framtidens utmaningar. Vi 

kommer att pressentera vilka som blivit 

valda i de olika nämnderna och styrelser i 

nästa nummer av Hallandsbygden.

Nu stundar julen och ett nytt år står för 

dörren, så därför ligger det väl i tiden att 

tillönska alla Centervänner

EN RIKTIG GOD JUL OCH ETT 

GOTT NYTT ÅR!

Ove Bengtsson

Ordf. Kretsstyrelsen

Supervalåret 2014

Kontakta oss
Centerpartiets Kommunkrets

Stationsgatan 7, 312 30 Laholm
Tel.0430-71660

Ove Bengtsson
Ordförande kretsstyrelsen

Tel. 0708-359534

Erling Cronqvist
Gruppledare för Centerpartiet

Tel. 0705-977782



18   |   HALLANDSBYGDEN NR 4 2014

varit till stor nytta även i denna bransch 

med allt som hör till när man växer som 

företag.

Nu omsätter företaget 40 miljoner, är 

skuldfritt och har 16 anställda. För 6 år 

sedan byggdes en egen fastighet i Frillesås.

Framgångskonceptet är att Maria 

utbildar sina 1000 återförsäljare och har 

kriterier för att få vara det.  Du finner 

MARIA ÅKERBERG’s hudvård och 

makeup hos välutbildade terapeuter och 

massörer. De finns representerade i fram-

förallt Sverige, Norge, Danmark, Finland 

samt Åland och Holland.

Sedan starten 1995 har alla produkter-

na varit fullständigt innehållsdeklarerade

Centerkvinnorna arbetar för en Giftfri 

vardag och bättre Miljö och Entreprenör-

skap. Därför ville vi ge en Guldklöver till 

företaget för att det är helt i våra linjer 

och ideologi. Vi satsar även på att främja 

kvinnors företagande och stärka entrepre-

nörskapet.

Läs mer om på www.dermanord.se

Vi önskar Maria lycka till i framtiden!

Helén Andersson och Inga-Lill Bengtsson

Vad vi är imponerade efter vårt be-
sök på Dermanord i Frillesås.

Maria Åkerberg arbetar med tillverkning 

av hudvårdsprodukter för både en giftfri 

vardag och för miljöns allra bästa. Maria 

använder bara naturliga och ekologiska 

odlade ämnen och oljor vid tillverkning-

en och att djurförsök inte förekommer är 

också av största vikt. Allt detta gör att vi 

slipper giftfria ämnen mot huden. Maria 

är en förebild som entreprenör i nutiden 

för hållbarhetstänkande.

Från sökande efter hudvårdsproduk-

ter efter att ha utbildat sig till hudterapeut 

efter produkter som motsvarade hennes 

förväntningar och ideologi började hon 

prova sig fram och skapa egna. Maria 

är utbildad byggnadsingenjör vilket har 

En solig augustieftermiddag var det 
dags för ”De Gamlas Dag” i Veddige 
Församlingshem. Det var Veddi-
ge-Sällstorps Centerkvinnor, som för 
65:e året stod för arrangemanget – 
tala om hållbarhet! Denna gång var 
det ett hundratal pensionärer som 
bjöds på en trevlig och omväxlande 
eftermiddag. 

Redan när vi trädde in genom ytterdörren 

hördes välkomnande toner. Det var ”Goa 

Gubbar” från Veddige, som förhöjde 

stämningen med sång och musik. När alla 

hade bänkat sej hälsades de välkomna av 

CK:s ordförande Gunilla Edvardsson. 

Eva Ivarsson, diakon i Veddige, höll 

en betraktelse kring pärlorna i Martin 

Lönnebos frälsarkrans. De tre systrarna 

”Syskonen Andersson” framförde ett 

uppskattat eget program med sång och 

musik. 

Vi bjöds förstås på kaffe och gott, 

hembakat kaffebröd – inte att förglöm-

ma de läckra tårtorna. Lokalen sjöd av 

trivsamt prat och ljudnivån ökade alltmer. 

Under kaffestunden informerade Kerstin 

Börjesson, ordförande i kyrkorådet och 

ViviAnne Johansson från Centerkvin-

norna om lokala angelägenheter. Så har 

t ex Centerpartiet under flera år verkat 

att det ska finnas tillräckligt med par-

keringsplatser vid vårdcentralen och för 

att det ska anläggas ett parkområde vid 

Veddige Station. Hittills har man inte fått 

gehör för detta. Men en positiv sak är den 

Äldrevårdsmottagning 75+, som öppnats 

i Veddige. Där finns ett tvärprofessionellt 

”äldre-team” med särskild kompetens för 

äldres behov av vård och förebyggande 

hälsovård. Man kommer att samarbeta 

med Varbergs kommun. 

Som avslutning på ett trevligt arrang-

emang bjöds vi på vacker körsång av De 

Gamlas Dag-kören under ledning av Gun 

Svensson. Bland annat fick vi höra Center-

partiets valkampsång ”Nära dej” liksom 

Hallandscenterns vallåt 2010 ”C här”, som 

skrevs Gun. 

Ulla Öhman

CENTERKVINNORNA

Guldklöver 
Från Centerkvinnorna
i Halland till Maria 
Åkerberg, Dermanord

De Gamlas Dag i Veddige
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I somras hoppades jag att jag skulle 
vara klar med mina behandlingar 
och att jag skulle kunna fira att min 
cancer var borta. Så blev det dock inte 

och det var då jag fick idén med en can-

cergala.  Varför inte ordna en C-gala med 

musikunderhållning, föreläsare, gott fika 

och insamling till cancerfonden? Både 

för att hedra dem som inte finns med 

oss längre och genom insamlingen göra 

något för dem som är drabbade av cancer 

och kommer att drabbas i framtiden.

Galan startades med att Voizone  som 

består av Rebecca Mohlin, Jonas Wallin, 

Rasmus Wallin, Petronella Magnusson 

och Thomas Kecl sjunger a capella fram-

förde; Walking on sunshine, Coldplay 

medley och Utan dina andetag.

Ann–Helene Johannesson, Halmstad, 

fortsatte sedan med att känslosamt berät-

ta om sin resa med diagnos bröstcancer 

som hon fick 2010 men nu är friskförkla-

rad från. Med bilder och dagboksanteck-

ningar förmedlade hon sin historia och 

vad man kan göra av de dagar som man 

är sjuk som ju också är en del av livet. 

Reine Johansson, teatertrubadur 

från Varberg  sjöng; Heart of gold (Neil 

Young), Jag väntar (Dan Andersson) 

och Så skimrande var aldrig havet 

(Evert Taube) samt läste följande dikter; 

Vildängel (Karin Boye), Skymning över 

Tjärnaheden (Kristian Gidlund), Då är 

du en frostros på rutan (Moa Martinsson 

och Du går aldrig ensam (Carl Jonas 

Love  Almqvist)

Innan fikapausen med kaffe, special-

bakade “tuttmuffisar” och en pratstund 

sjöng Voizone Run to you. Programmet 

fortsatte sedan med att Reine sjöng Bara 

om min älskade väntar och Voizone 

Leende guldbruna ögon.

Därefter presenterade sig Stefan 

Bengtsson och informerade om cancer-

vården och sjukvårdspolitiken i Region 

Halland. 

Galan avslutades med att Voizone 

sjöng; Wake me up, Don`t stop believing 

och när alla medverkande tackats med en 

blomma, sjöng de Om.

Jag vill tacka för all hjälp och 

uppmuntran som jag fått av alla när jag 

frågat om bidrag, stöd och råd. Till galan 

kom 120 personer och insamlingen gav 

20000 kr till Cancerfonden. För er som 

inte hade möjlighet att komma men 

vill stödja Cancerfonden så finns det en 

insamling som ni hittar Cancerfondens 

hemsida som heter Cancergalan i Sol-

backen, Edenberga.

Majvor Persson, ordförande 

för Centerkvinnorna i Halland.

Cancergalan i Solbacken, Edenberga

Från vänster Jonas Wallin, Rasmus Wallin, Rebecca 
Mohlin, Majvor Persson, Petronella Magnusson, 
Ann-Helene Johannesson, Stefan Bengtsson, 
Reine Johansson och Thomas Kecl.

Hej Centerkvinnor!
Nu har vi klarat av valrörelsen 
och valen. I Halmstad fick 
Centerpartiet stor framgång och 
tog ytterligare 3 mandat. 

Vi kan vara stolta över våra förtro-

endevalda som gjort ett jättejobb. 

Nu är det 4 år av hårt arbete och tuff 

diplomati för att få våra förslag att 

gå igenom. Vi får nu ladda för ett 

nytt verksamhetsår och rida på den 

positiva anda som Centerpartiet och 

Centerkvinnorna har efter valet och 

det ger oss nya medlemmar till våra 

avdelningar.

Jag fick ett mail från Centerkvinnor-

na och läste lite slarvigt, det var nära 

jag missade att det var avin för med-

lemsavgiften som skickades ut så.

Jag vill önska alla en

RIKTIGT GOD JUL OCH 
ETT GOTT NYTT ÅR

Hälsningar
Margareta
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