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sedan med Borås, Landvetter, Mölnlycke och Göteborg. Det är en sträckning som visar på att det öst-västliga

Det är många rykten som nu går

spåren kommer bli allt viktigare för

inför att indelningskommittén ska

oss Hallänningar för att ansluta oss

lämna sitt förslag om hur regioner-

till höghastighetstågen. Det tycker

na ska se ut i Sverige, men när ni

vi Centerpartister är bra som redan

läser detta ska förslaget ha blivit of-

tidigare agerat för vikten av att tågen

fentligt. Oavsett vad det visar måste
då arbetet fortsätta med att visa

utvecklas österut också och inte bara
i nordsydlig riktning utmed kusten.

varför Halland har störst möjlighe-

Sverigeförhandlarna har också tryckt

ter att utvecklas om vi kan fortsätta

på att det är viktigt att västkustbanan

vara ett helt Halland. Vi får inte slå

byggs ut även om det inte ingår i deras

oss till ro, eller för den delen ge

huvuduppdrag. Det regionala trafikför-

upp, beroende på vad indelnings-

sörjningsprogrammet har Centerpartiet

kommittén kommit fram till förrän

redan antagit ett yttrande om som kan

slutligt beslut är tagit i riksdagen.
Höghastighetsbanan fortsätter att
planeras och nu har sträckningen
presenterats och det blev den västligaste dragningen av de alternativ
som funnits. Stationsorterna som finns
med i Sverigeförhandlarnas förslag är
Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås och Jönköping.
Söderut från Jönköping följer Värnamo,
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sammanfattas med vår avslutningsfras
”Avslutningsvis uppfattar vi att det
används ord och uttryck i förslaget som
är olämpliga eftersom de förefaller att
uttrycka en tendentiös inställning till
förhållandet mellan stad och landsbygd, samt att programmet har ett allt
för stort fokus på centralorterna och
kustområdet på bekostnad av inlandet
och landsbygden.”

Hässleholm, Lund och Malmö. Västerut

En liten lägesberättelse från di-

från Jönköping fortsätter sträckningen

striktsstyrelsen är att arbetsgrupper är

ÅRSSTÄMMa
med Centerpartiet i Halland

Lördagen den 9 april 2016
Katrinebergs Folkhögskola,
Vessigebro
Preliminärt program:
09.00 Ombudsanmälan
09.30 Stämmans öppnande
09.45 Dagens gäst:
EU parlamentariker
Fredrick Federley
”Varför behövs ett starkt
Centerparti i Europa?”
11.00 Agenda 2025, Visioner för
en hållbar framtid
11.45 Lunch
12.45 Förhandlingar
14.00 Avtackning och avslutning

federley sätter
kn rr på
stämman

nu i full gång för att ta fram konkreta
åtgärder eller processer för hur vi ska
nå upp till de mål och strategier vi
har bestämt oss för. En politisk strategigrupp, en rekryteringsgrupp och en
distriktsstämmogrupp är igång sedan
en tid tillbaka. Nu har vi också tillsatt
en idéutvecklingsgrupp, en grupp för
att utveckla det digitala arbetssät-

OBS!
För att vi skall kunna beställa mat behöver
vi ha in anmälan senast den 4 april,
detta gäller även valda ombud.
Anmälan görs till distriktsexpeditionen på
halland@centerpartiet.se eller 070-641 06 73

Alla medlemmar i Centerrörelsen
hälsas välkomna!

tet, en ungdomssatsningsgrupp och
en kommunikationsgrupp. Avseende
kommunikation har vi också tagit

Hela Halland!

Den statliga utredningen om

för Halland som ska ange riktningen de

som egen region upptar mycket av

på förutsättningarna i Särö och Skot-

närmaste åren. Centerpartiet jobbar för

regionrådets vardag just nu. Cen-

torp utmed kusten liksom i Kinnared

närhet och trygghet i hela Halland.

terpartiet i Hallands uppfattning är

och Knäred i Hallands inland och hela

klar och tydlig: Halland ska fortsätta

Hallands yta. Stad och landsbygd,

som egen region. I denna fråga är

kustbygd och inland. Det är tillsam-

politiken i Halland eniga, såväl inom

mans vi gör Halland. Förutsättningarna

de politiska partierna som inom

för utveckling och tillväxt skiljer sig ofta

region Halland och de halländska

åt, men i hela Halland finns massor av

kommunerna.

goda förutsättningar. Politikens uppgift

Den breda enigheten är en styrka för

är att vara med och skapa förutsätt-

Halland och om det behövs kommer vi

ningar och grogrund för utveckling-

att argumentera för vår sak ända tills

en. Under hösten har vi arbetat med

den dagen då riksdagen fattar beslut.

ett nytt trafikförsörjningsprogram

Jag hoppas och tror att våra argu-

för Halland som beskriver hur vi ska

ment om att Halland som egen region

planera vår kollektivtrafik. Frågan är

bidar bäst till hallänningarnas välmå-

ännu inte beslutad men förslaget är

ende och till Sveriges utveckling, att

ökad trafik och en ambitionsökning

vi tycker att närhet mellan invånare

på Hallands tre järnvägar som går i

och politiker och mellan regionen och

öst-västlig riktning. Det innebär ökad

kommunerna är av stor betydelse för

trafik på sträckan Varberg-Borås och

att skapa en så bra utveckling och väl-

Halmstad-Värnamo-Nässjö och att ny

färd som möjligt. Vi menar också att

trafik med Pågatåg startas på sträckan

inga geografiska gränser på en karta

Halmstad- Markaryd-Hässleholm med

löser alla samhällets utmaningar inom

hållplatser i Veinge och Knäred. Det är

en region, utan ett gott och ändamål-

en klar framgång för Centerpartiet och

senligt samarbete över gränser är en

känns mycket bra. Utmaningar när det

framgång. Den 9 mars ska den statliga

gäller genomförandet saknas ändå inte.

kommittén presentera en karta med

Underhållet på banorna är eftersatt och

förslag på nya regioner som underlag

det behöver åtgärdas av Trafikverket,

för fortsatt diskussion. Min uppmaning

som har ansvaret men inte tillräckligt

är att hålla i och hålla ut och stå upp

med pengar.
Betydelsen av kollektivtrafik i hela
Halland, även utanför de stora busstrå-

Agenda 2025 och Mångfaldspro-

Halland är bra på många saker men

ken eller järnvägarna är också viktig.

jektgrupp, som dock får invänta

Kontaktuppgifter

vi är även mycket medvetna om brister

Halland har sedan länge en Närtrafik

och områden som måste förbättras

som man kan avropa vid tider när den

såväl i Halland som i samarbete över

egna bussen inte går eller det är långt

gränserna. Min upplevelse från varda-

till hållplatsen. Jag hoppas att den

Centerpartiet och
Centerkvinnorna i Halland

gen i korridorerna på Region Halland är

möjligheten kommer att användas mer

att regionfrågan har lyft betydelsen av

framöver.

resultat från riks innan vi kan
sätta igång. En grupp till ska
igång och planera vårt 100-årsfirande 2017. Ja, det är sant
att Centerpartiet i Halland fyller
hundra, år 2017, och det ska minsann firas ordentligt. I dagarna tre?
Henrik Oretorp

Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg
Telefon: 0346-106 73
E-post: halland@centerpartiet.se
Hemsida: www.centerpartiet.se/halland

Distriktsordförande Halland
Hallandsbygden | Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg | 0346-106 73 | halland@centerpartiet.se | Ansvarig utgivare: Tore Fritzson
Redaktion: Agneta Åkerberg | Redigering/Tryck: V-TAB Falkenberg AB | Tryckt på miljövänligt svanenmärkt papper.

med en Hälso- och sjukvårdsstrategi

digt fokus på hela Halland. Jag tänker

region.

grupper som kommer tillsättas är

I mitt dagliga arbete har jag stän-

stor-regioner och Hallands framtid

för att hålla Halland helt som en egen

professionell hjälp till. Kommande
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goda relationer och samarbeten med

Sjukvården i Halland fortsätter ar-

alla våra grannar. Debatten har gjort

betet med att använda rätt kompetens

att det är mycket lättare att få gehör

på rätt ställe vid rätt tillfälle och att nå

för argument om förutsättningar för

balans mellan verksamhet och ekono-

utveckling och tillväxt i hela Halland

mi, det s k Åtgärdsarbetet. Den na-

och goda och välfungerande samarbe-

tionella mätningen Öppna jämförelser

ten med Småland och nordöstra Skåne,

ger Halland det högsta sammanvägda

som tidigare varit i skuggan av relatio-

betyget i landet vilket vi är mycket gla-

ner i nord-sydlig riktning.

da för. Ett arbete har också påbörjats

Stefan Bengtsson
Regionråd

KUNGSBACKA
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Vindkraft i Idala
Vi säger:
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KUNGSBACKA

Aktuellt från kommunstyrelsen
Efter en härlig ledighet över jul- och

och lång sikt. För mig är det viktigt att

den tunga trafiken som kommer från E6

nyårshelgerna har det nya året dragit

nya lägenheter byggs i hela kommunen.

inte längre behöver köra Frillesåsvägen

igång med en rivstart. Arbetet med att

Jag är nöjd med de förslag på byggan-

in mot Rya Industriväg och trafikmiljön

ordna boende, skola och utbildning till

de i kommundelarna som utredningen

på Frillesåsvägen blir betydligt säkrare.

nyanlända och ensamkommande flyk-

presenterat. Beslut väntas närmaste

Detaljplanearbetet för den nya vägen och

tingbarn tog mycket tid och kraft och

månaden.

utvecklingen av verksamhetsområdet

Välkommen Hit!

har fungerat mycket bra. Kommunens

I tisdags var jag på Språkcaféet
på Fyren. Ett hundratal personer
hade mött upp. Jag kom i samspråk med en familj från Syrien och

Lokaliseringsutredningen för den

personal och många ideella krafter från

nya simhallen på Inlag har presente-

både föreningar och privatpersoner har

rats för kommunstyrelsen. Utredningen

gjort fantastiska insatser. Utan Er hade

Fredrik Hansson (C)

redovisar två alternativ där det ena

vi inte lyckats med vårt åtagande. Tack

Kommunalråd

är söder om ishallen och det andra är

för era insatser!

på grusplanen mellan den nuvarande
simhallen och ishallen. Vilket förslag

Trots att kommunen har en hög

med långsam svenska blandat med
engelska berättade de sin historia.
Pojken, 19 år gammal, berättade

ambition i mål för bostadsbyggande

Centerpartiet slutligen förordar beslutas

med 500 nya bostäder i olika upplå-

vid vårt gruppmöte i mars.

telseformer per år, är bostadsbristen i

om hur han tagit sig ut ur Universitetsbyggnaden i Damaskus medan
Regimen och Ryssarna fällde
bomber. Han bestämde sig för att
fly till sin farbror som var i säker-

Arbetet med att skapa mer mark

Kungsbacka stor. För att bättre kunna

för företag fortgår. Kommunen äger nu

svara upp mot efterfrågan på framfö-

mark hela vägen från Benders på Rya

rallt lägenheter, gav kommunstyrel-

Industriväg norrut till Almedalsvägen.

sen i slutet av förra året i uppdrag att

Nu intensifieras planeringen av att bygga

snabbutreda hur en ökad ambition inom

en ny väg som förbinder Almedalsvägen

bostadsbyggande kan ske, både på kort

med Rya Industriväg. Det innebär att

Centerpartiets
kommundagar

Kommundagarna riktar sig till kom-

het i Sverige. Han berättade om

Nämnden har diskuterat den tilltänkta

ha att behandla på nämndmötet i fe-

den vådliga färden över havet, om

vindkraftsparken i Idala, som har blivit

bruari. Vi lever i en demokrati och stora

hur han gick från land till land och

ett ganska långdraget ärende, tyvärr.

byggprojekt skall givetvis förankras hos

hur han kom från mottagningsbo-

Det rör sig numera om 6 verk, ej över

grannar och berörda, men Centerpar-

ende till asylboende och hur de nu

150m och därmed inte tillståndspliktigt.

tiet ser ju också samhällsnyttan med

delade en liten lägenhet i Kungs-

På 2015 års sista nämndmöte, efter viss

förnyelsebar energi och den relativt

backa. Familjen var så tacksam

debatt och undertecknad talade för ett

ringa miljöpåverkan vindkraft utgör. Det

och glad att de klarat sig och att de

godkännande, beslöt en oenig nämnd

är bara att hoppas att de överklagande

hunnit hit innan gränsen stängdes.

narier där goda exempel från alla

att godkänna tjänstemännens förslag

kan förlika sig med detta och att över-

Tänk er kraften i den pojken och

delar av Sverige presenteras.

om ett bifall till Vindkraftsbolagets

klagandet avslås!

tacksamheten hos familjen. Nu vill

anmälan, med nämndens förläggande

de bara göra rätt för sig. Pojken sa:

om försiktighetsåtgärder. Tjänstemän-

hjälp mig att hitta en praktikplats,

Detta var ett exempel vad som

pågår och skall vara klart under 2017.

terpartiet är kända för ytterligare en

i CenterSverige. Då diskuteras ak-

profilfråga nämligen migrationsfrågan.

tuella frågor utifrån stämmobeslut

De andra profilfrågorna är jobb, företa-

och det erbjuds många olika semi-

gande och miljö.

Det var två frågor som hade störst

■ KUNGSBACKA

Det framstår nu tydligt att Cen-

mun, region- och landstingspolitiker

Ett program med 21 punkter presenterades, som innehåller förslag till
hur vi kan snabba på integrationen av

focus: frågan om förändrad regionindel-

alla nyanlända. Programmet bygger på

kan komma upp på nämndens bord.

nens förslag var väl genomarbetat och

ning, med betydligt färre regioner, samt

förenklingar av regelverk och samar-

dagarna är så långa, jag bara sover

Det är ett mycket intressant uppdrag

alla eventuella miljöstörande eventua-

migrationen av nyanlända.

bete med föreningar och privatperso-

och strosar runt på Kungsmässan.

att vara en del av nämnden i Miljö &

liteter skulle vara under gränsvärden.

Vi pratade om Chalmers – han vill

Hälsa. Mycket är lagstyrt, men det finns

Detta hjälpte inte då det finns personer

fortsätta sina teknikstudier.

möjligheter att påverka för miljön och

i det tilltänkta området, vissa inte ens

allmänhetens bästa.

Kungsbacka börjar få ordning

parken, därför är beslutet överklagat till

större ansvar än förut, men fortsatt

Länsstyrelsen och detta kommer vi att

att M, S och SD gemensamt sade
nej till ett ur alla aspekter perfekt
flyktingboende. Lägre ingångslöner
möter kraftigt motstånd från vänsterhåll, enklare bostäder och sjönära byggande hindras av snåriga
(MP) regler. Centerpartiet har tagit
fighten för alla tre ting avgörande
för integration: öppenhet, jobb och
bostäder. Bra! Vi fortsätter så!
Maria Andersson, Ordförande
Centerpartiet Kungsbacka

det är viktigt att regionfrågan inte blir
en fråga om att rita om kartan i första
hand, utan det viktiga är vad regioner-

bofasta, som motsätter sig vindkrafts-

på flyktingmottagandet. Vi tar ett
finns motstånd. Senast genom

Centerpartiet står enade om att

Henrik Arnesson
Ledamot i Miljö & Hälsa

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

Gruppmöten kl 18.00- 21.30
i Särörummet, stadshuset:
14 MARS, 25 APRIL, 23 MAJ och 20 juni
18 april
Öppet möte i Fjärås församlingshem kl 18.30
ang byggnation av skolor och bostäder i Fjärås

na skall ägna sig åt. Vi ser att det är
många statliga uppdrag som

■ VARBERG

kan decentraliseras till den

ner, för att de nyanlända snabbt skall
komma in på arbetsmarknaden och lära
sig det svenska språket och vår kultur.
I ett seminarium vittnade kommuner
från hela Sverige om hur viktigt det är
med samarbete med civilsamhället för
att lyckas.

regionala nivån

■
HYLTEBRUK

■ FALKENBERG

t ex strandskyddet,

Kristina Karlsson, Vice gruppledare

arbetsförmedlingen,

i region Halland och Kungsbacka

försäkringskassan, högre utbildningar mm.
Vi står eniga i Halland,

oavsett parti, om att Halland skall

■ HALMSTAD

fortsätta att vara en egen region.
Halland står sig väl i alla nationella
jämförelser. Vi ligger ofta bland topp
tre, ibland lite lägre men ändå över

■ LAHOLM

riksgenomsnittet. Det gäller både
inom sjukvård, arbetstillfällen och
tillväxt.

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!
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VARBERG

Det är mycket som händer i vår

66 miljoner till Hallands
landsbygd till 2020

kommun och omvärld. I kommunen
jobbas det intensivt för att få fram
bostäder både till den sedan länge
stora efterfrågan på bostäder, som
nu ökar ytterligare med alla nyan-
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VARBERG

Referat från Årsstämman
Måndagen den 15 februari höll Center-

Årsstämman fortsatte med rappor-

partiet i Varberg årsmöte hos Derome

ter från våra olika förbund. Center-

AB. Peter Mossbrant höll ett brinnande

kvinnorna i Halland kommer att göra

anförande om Deromes verksamhet

ett nytt Qvinnifest då det förra blev en

genom åren. Derome är Sveriges största

stor succé. Studieförbundet Vuxensko-

familjeägda träindustri och Peter är

lan (SV) har under året ökat antalet

uppväxt i verksamheten. Derome har en

studietimmar ännu en gång. SV har

bred verksamhet med olika affärsområ-

idag många aktiviteter som riktar sig

den som trävaror, byggvaror, husbygg-

till nyanlända för att lära sig svenska.

Nya ordföranden
har ordet

Nu öppnar möjligheten att söka projekt-

kommunikation och infrastruktur och

medel för lokalt ledd utveckling, igen.

kommunal service. Många av insatsom-

Vi måste lösa detta. Jag vet flera som

Lokalt ledd utveckling Halland (LLUH) är

rådena matchar tydligt insatsområdena

fått uppehållstillstånd, som fått jobb,

det nya namnet på det som de senaste 7

inom LLUH vilket öppnar upp för en

men saknar bostad. En uppmaning till

åren hetat Leder Halland. LLUH kommer

möjlig finansiering.

alla att fundera på om man har något

fram till 2020 kunna bevilja 66 miljoner

som man kan hyra ut.

till Hallands landsbygd med pengar från

matchar är; Logistiska lösningar för att

nation, husfabrikation och förvaltning

Landsbygdsfonden, Havs och fiskefon-

öka lönsamheten hos primärproducenter.

av bostäder. Den brinnande frågan just

fram boende för ensamkommande barn

den, Socialfonden och Regionalfonden.

Region Hallands verksamhet präglades

Diversifiering av företag, ökad försäljning

nu är det stora behovet av bostäder.

och ungdomar. Centerpartiet har drivit

Pengar kan beviljas inom insatsområ-

av frågan kring regionsammanslagning.

och bättre prissättning av lokala varor.

Deromes nyaste satsning är modulhus,

på för att vi ska ha informationsmöten

dena Entreprenörskap och innovation |

Samtliga partier i regionen och samtliga

Kompetensutveckling kring olika boen-

ett snabbt och resurseffektivt sätt att

så tidigt som möjligt för att grannar ska

Besöksnäring | Sociala innovationer och

kommuner i Halland motsätter sig en

deformer och metoder för att möjliggöra

bygga. Diskussionen hettade till ett par

Christian Persson, 41 år. Bor på

få fakta om hur verksamheten fungerar,

servicelösningar | Samhällsutveckling och

sammanslagning. Centerpartiet på riks-

nya boendelösningar. Nyttjande av bred-

gånger och Peters stora engagemang för

gård i Björkäng med fru och fyra

istället för att det ska spridas rykten som

byutveckling Boende och byggnation |

nivå driver på för att frågan skall ske

band för ökade kulturupplevelser. Stad

frågor rörande boende och byggnation

döttrar. Jag är egenföretagare

bygger på okunskap. Kommunen jobbar

Infrastruktur och resande.

utifrån ett decentraliseringsperspektiv,

möter land dialog för att tillgängliggöra

lyser verkligen igenom i diskussionen.

sedan många år men jobbar också

d.v.s. att ingen region skall tvingas

landsbygden i staden. Metodutveckla för

Peter fick frågan om hur vi bidrar till en

på LRF Konsult som kontorschef

bli större om man inte kan se nyttan

och fastighetsmäklare. Jag är även

lokalt.

engagerad inom Företagarna och

Ny styrelse, nya möjligheter

LRF. Mina främsta politiska intres-

Årsmötet valde som brukligt en ny

seområden är företagande, lands-

lända.

Vi har också stora utmaningar i att få

nu för att vi ska hinna ikapp med mötena.

Pengarna skall bidra till utvecklingen

Några konkreta exempel där planerna

Min uppmaning på träffarna är ”döm inte

av Hallands landsbygd genom samverkan

att bidra till att utmana de normer som

ökad byggnation på landsbygden. Peters

förrän ni träffat ungdomarna”. När man

mellan lokala drivkrafter och företagare

finns för land och stad

svar var rakt och koncist: Fortsätt med

väl träffats då är de inga främlingar läng-

skapa ett rikare, mer välkomnande och

re och då minskar förhoppningsvis oron.

nytänkande Halland.

För att få mer information och sprida
möjligheterna kring programmet gå in på

dubbel markanvisning. Då kan man
jämna ut kostnaderna.

Som ni säkert sett så fick vi medel i

Varberg antog 2011 en Utvecklings-

årets budget till en landsbygds-samord-

strategi med fokus på landsbygden med

bär att för att få rätten att exploatera

nare. Jag är övertygad om att det är en

följande insatsområden; demokratifrågor,

ett attraktivt område i staden så ska

viktig funktion för att bättre fånga lands-

boende, näringsliv, sysselsättning och

bygdsfrågor i kommunens arbete. Det

kompetensutveckling, kultur och fritid,

www.lluh.se

Ulrika Rylin, ordförande Lokalt
Ledd utveckling Halland

viktigaste är dock att det är rätt person
och att den har ett tydligt mandat. Nu
är det äntligen dags för att se över de
fördjupade översiktsplanerna i orterna
öster om motorvägen. Ett arbete som är
nödvändigt för det finns stor potential
att bygga bostäder i hela kommunen.
Här har vi chansen att ha medborgar-

De nya i styrelsen
Håkan Ålöv, Varberg
Håkan är en kommunikatör med hjärtat i Spanien. En idealist
som skrattar mycket och hjälper företag bygga relationer.
Håkan är en expert på sociala medier. Tänk vad han kan göra
för centerpartiet i Varbergs synlighet.

verkligen fram emot. På tal om stadsutvecklingsprojektet så rullar det på med
de tre delarna Tunnelbygget, Västerport
och flytt av hamnen till Farehamnen.
En fråga vi ställs inför är hur viktigt
är det att ha kvar färjan i Varberg, vad
tycker du?
Vi står självklart inför stora utmaningar, men om vi hjälps åt i att ge dem
som flyttar till våra bygder allt ifrån

det även byggas på en mindre ort. Centerpartiet i Varberg har fått igenom ett
sådant förslag och inom kort kommer
byggnation igång i Kungsäter.
Ett annat förslag menar Peter skulle
kunna vara att verka för en marknadsanpassning av hyrorna i centrala lägen
för att få till en flyttström. Stämman
tackade Peter för ett eldigt föredrag
från en driven företagare som brinner

dialoger på samma sett som varit kring
stadsutvecklingsprojektet. Detta ser jag

Fakta: Dubbel markanvisning inne-

Helén Andersson, Grimmared
Helén är entreprenören som gjort allt. Hon var den centerkandidat från Halland som drog flest röster i riksdagsvalet 2010.
Med ett stort engagemang för Sveriges singlar hjälper hon
ensamma hjärtan hitta en match.

Rapporten kring vad som händer i

styrelse men i år var det hela 4 nya.
Valberedningen föreslog och genomförde därför val av halva styrelsen på 2 år
för att få kontinuitet över åren.
Stefan Bengtsson lämnade som
styrelseordförande efter många år i styrelsen varav de senaste som ordförande. De övriga som avgick från styrelsen
var Ulla Öhman, Camilla Bengtsson och
Olof Helmersson. Till ny ordförande
valdes Christian Persson.
Den nya styrelse som skall leda
Centerpartiet i Varberg är;

för Varbergs framtid.

goda förutsättningar att ge dem en bra
framtid i Sverige. Till gagn för vårt lands
utveckling!
Harald Lagerstedt, gruppledare

Mina politiska uppdrag är att sitta i
styrelserna för Varbergs Bostad och
VIVAB .
Som nyvald kretsordförande kommer jag att jobba för att
för att fylla begreppet Närodlad
politik med det som är viktigt för
oss i Varberg. Därför behövs alla
medlemmars idéer, tankar och
önskemål för att vi ska kunna
genomföra och nå ut med Centerpolitik i hela kommunen. Tveka inte
att höra av er till oss i styrelsen om
det är något ni vill påverka eller
förändra eller ännu bättre vill vara
med att genomföra!
Christian Persson, ordförande
Centerpartiet i Varberg

Ganimete Sadiku, Varberg
Ganimete är företagare i städbranschen med många bollar i
luften. Ganimete kom till Sverige från Kosovo som 10 åring och
nu 25 år senare driver hon framgångsrikt egen verksamhet.
Framgångsfaktorn är personal som talar många olika språk.
Ganimete kommer att vara en stor tillgång för styrelsen.

Kontakta oss
Centerpartiet i Varberg
Östra Långgatan 42
432 41 Varberg

ett leende när vi möter dem i byn till
att kanske bjuda hem dem, då har vi

bygdsutveckling och byggande.

Victoria Dragstedt, Bua
Victoria blev årets Buabo 2013. Hon är en eldsjäl med stort
engagemang och sprudlande energi. En stor del av sitt engagemang har Victoria lagt på landsbygden och dess möjligheter
att utvecklas. Victora har lagt mycket tid på att sätta Bua på
kartan och nu kommer styrelsen att kunna dra nytta av hennes
erfarenheter.

Helén Andersson, Grimmared | Mikael Karlsson, Åskloster | Ulrika Rylin, Tvååker | Christian Persson,
Tvååker | Ganimete Sadiku, Varberg | Sven-Anders Svensson, Tvååker| Victoria Dragstedt, Bua.
Saknas på bilden: Lena Språng, Kungsäter | Håkan Ålöv, Varberg.

Telefon: 0340-188 11
E-post:
info@centerpartietvarberg.se
Hemsida:
www.centerpartietvarberg.se
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Ek – står för hållbarhet
Lena Ek besökte centerpartiet i Fal-

svensks koldioxidavtryck väger 5 ton.

återvinnas 9 gånger innan det skall

kenberg årsstämma. Rubriken var

Det motsvarar 5 stora träd. Lätt att

energiåtervinnas. Och skogen skall pro-

hållbarhet och miljö. Som vanligt

komma ihåg. Lägg även detta på min-

ducera tyger som även de kan återvin-

gav hos oss en trevlig och framfö-

net. En genomsnittlig Södra-skogsgård

nas. Slutligen kommer skogen i mycket

rallt insiktsgivande kväll.

är på 50 ha. Den motsvarar 40 männ-

större utsträckning att producera våra

En exposé som spände sig från en

iskors co2-utsläpp. Skogen är jätteviktig

drivmedel. Efter föredraget diskuterade

i miljö- och hållbarhetsarbetet. Den

vi andra utmaningar som den ökande

skall vårdas och producera virke för

sandbristen. Ökensand är för fin för att

byggnader som skall stå i hundratals år.

användas till betong. Alldeles för runda

Den skall producera papper som skall

korn. Bristen leder till rovdrift på havs

gammal centermotion över Agenda21
och klimatkonferensen i Rio visade hur
starkt och konsekvent centerns miljöarbete varit. Tydligt bildspråk synlig-

sand. Luftföroreningar är också en stor

gjorde utmaningarna och lösningarna.

utmaning. I Kina har det dock gått så

En elefant äter man en liten bit i taget.

långt att det börjar bli lönsamt att inte

På samma sätt hittar vi lösningarna i

bortse från problemet. Jag skall avsluta

miljöfrågorna. En insikt föredraget gav
Den 8 februari höll Falkenbergskret-

För ett år sedan hade programmet 40

i livsfarliga farkoster och vandrar till

sen årsstämma i Glommens Bygde-

elever.

fots över gränser och länder i Europa.

gård. Ordförande Tore Holmefalk

Vi ser att vår kommun har förmåga

inledde stämman med en tillbaka-

att klara den utmaning som flyktingsi-

blick på 2015.

tuationen innebär. Lokala beslut kombi-

2015 var ett år som vi kommer att

nerat med nationellt stöd som fördelar

komma ihåg för att det var då som

den ekonomiska bördan är kraftfullt.

flyktingsituationen i Europa dominera-

Det svenska samhället är starkt.

de. Efter sommaren ökade strömmen

Som Centerpartist blir man därför

av flyktingar som sökte sig till Sverige

besviken när övriga partier i riksdagen

högst påtagligt. Många hävdade att

strax före jul bestämmer att nu tar

situationen var ohållbar och att det

inte Sverige längre sitt ansvar. Trots

svenska samhället höll på att överbe-

att flyktingarnas behov av skydd inte

lastas. Det vi kunde se i Falkenberg var

förändrats eller tagit någon paus skulle

att vi trots att vi är en av de kommuner

vår solidaritet ta paus. Vid Öresund

som tar emot en stor andel flyktingar

införs därför gränskontroll som inte

så fortsätter vår verksamhet att arbeta.

funnits sedan den nordiska passunio-

Vi har i kommunen flera stora asyl-

nen skapades på femtiotalet. Både det

boenden, totalt över tusen platser, vi

nordiska och det europeiska passfri-

driver boenden för ensamkommande

hetsarbetet fördes i ett slag decennier

flyktingbarn helt enligt den fördelning

bakåt.

som finns och tar emot i den takt som
barnen fördelas. På gymnasieskolans
Språkintroduktion, som blivit skolans
största program, går idag 200 elever.

Man kan inte låta bli att reflektera
över hur det görs. Här har vi nämligen

Man kallar det ”Transportörsansvar”.
Det infördes när EU-länderna irriterades
över att kostnaden för att återförvisa
asylsökande som fått avslag kändes besvärlig… Systemet gjorde att flyktingar
inte längre kunde ta sig till något annat
än länder med yttre gräns direkt mot
området man flyr från. Hänvisade till
resor i livsfarliga farkoster och sedan
koncentrerade till några länder vid
Medelhavet har hela tanken med första
asylland brakat ihop. Nu borde vi istället följa centerns förslag och ge flyende
möjlighet att söka skydd. Ta bort transportörsansvaret, det är bara ett sätt att
lägga ut gränskontroll på entreprenad.
En outsourcing som bara varit ett sätt
att bygga Fästning Europa.
Tore Holmefalk
Kretsordförande

en av grundorsakerna till den situation

Måndagsmöten
Kontakta oss
Centerpartiet i Falkenberg,
Möllegatan 11 A, 311 34 Falkenberg
E-post: falkenberg@centerpartiet.se
www.centerpartiet.se/falkenberg
Ordförande Tore Holmefalk
0708-960 666
tore@holmefalk.net

Precis som det gångna året kommer vi i
Falkenbergskretsen att hålla Måndagsmöten för att diskutera och forma vår
politik i Falkenberg. Målsättningen är
att alla som har kommunala förtroendeuppdrag för Centerpartiet i kommunen
skall delta på mötena, detta är våra
”gruppmöten”. Vi håller möten ungefär
var fjortonde dag. Inför varje Kommunstyrelsemöte har vi ett avstämningsmöte
där vi ser till att alla är uppdaterade på

släpp 1 dm. Sveriges utsläpp är 1 mm.

att inte öka uppvärmningen mer än 2

Det låter inte mycket men alla måste

grader. Sätten att bygga nya städer kan

dra sitt strå till stacken

också förändras. Atlanta och Barcelona
har lika många invånare men Atlantas

Claes Åkerberg

yta är 10 gånger större! En stad där
bilen är ett måste. Kvällen gav många
tänkvärda liknelser. Visste du att en

Saxat från stämman
Kvällens presidium bestod av ordföran-

Skrea (CUF), Maria, Larsson, Köinge,

stämman beslöt att ”ge kretsstyrelsen i

de Herdis Pixsjö, v. ordförande Gustav

Shlomo Gavie, Årstad, Samer Mahra,

uppdrag att tillsammans med motionä-

Skyggesson och sekreterare Sven-Olof

Falkenberg.

rerna arbeta vidare med frågan om en

Lundin. Tore Holmefalk redogjorde för

Samt nyvaldes

aktiv landsbygdspolitik utifrån tillgång

innehållet i verksamhetsberättelsen

Anette Ivarsson, Krogsered, Agneta

och Hans Johansson för ekonomin.

Åkerberg, Boberg

Handlingar finns upplagda på kretsens

Till ordinarie revisorer omvaldes

hemsida. Efter att ha hört Jan Johans-

Jan Johansson och Marianne Carlsson.

son, revisor så fastställdes Resultat och

Till valberedning valdes

Kerstin Angel för sitt arbete i Styrel-

Balansräkning och stämman gav styrel-

Ingmar Bengtsson (sammankallande),

sen. Därefter tackades alla för en väl

sen ansvarsfrihet för det gångna året.

Vessigebro, Per Johansson, Falkenberg

genomförd stämma.

Monica Hansson, Årstad, Mats-Uno

2016 återkommer de populära pen-

Svensson, Fagered, Pontus Ericsson,

delkampanjerna, måndagsmöten,

CUF, Falkenberg, Ingemar Johansson,

tidningen ”Du och Jag” och medverkan

Köinge.

vid marknader och liknande. Kommuni-

besluten i KS. Detta är en viktig förberedelse även inför det följande fullmäktigemötet.
De möten som inte ansluter till KS
använder vi för att diskutera kommande
frågor och andra politiska teman.
Mötena finns i kalendern på vår hemsida
www.centerpartiet.se/falkenberg och
läggs ut på vår Facebook ”Centerpartiet
Falkenberg”.

världens utsläpp är 1 m så är EUS ut-

som är helt rimlig, kan vi nå t ex målet

I förslaget för verksamhetsplan

vi har där flyktingar korsar medelhavet

detta med en sista av Lenas bilder. Om

var att om varje område gör sin läxa,

Ulla Rickardsson, Vessigebro, valdes

kation och kontaktskapande via sociala

till kyrkopolitisk talesperson. Stämman

medier trycktes det på liksom att

biföll motionen om att Kyrkopolitiska

synliggöra lokalavdelningarnas verk-

kommittén budgeterar och planerar för

samhet.

valrörelse till kyrkovalet 2017.

Stämman beslöt att styrelsen ska

Det blev livlig diskussion om de 2

bestå av 9 ledamöter, varav en ska

motionerna angående landsbygdsskolor

representera CUF. Tore Holmefalk om-

och landsbygdspolitik som var inläm-

valdes till ordförande.

nade av Fbg Södra avdelning och Stig

Till övriga ledamöter omvaldes…

Agnåker. Votering begärdes och det

Hans Johansson, Källsjö, Sven-Olof

blev 17, 17. Svettigt värre för ordfö-

Lundin, Falkenberg, Daniel Ivarsson,

randen Herdis att reda ut detta. Men

till bostäder, möjlighet till företagande
samt landsbygdsskolornas möjlighet till
utveckling”.
Tore avtackade Niklas Selander och
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Samarbetet i
Hyltealliansen

HYLTE

Årsmöte för Långaryds Centeravdelning
Måndagen den 1 februari höll Lång-

i Landeryd. Banverket äger en byggnad

aryds Centeravdelning årsmöte på

där det tidigare har varit vandrarhem,

Under hösten kom det ett förslag från

”Mammas Mat” i Landeryd. Cirka

men nu har verksamheten legat nere ett

Region Halland om att, som ett kom-

30% av avdelningens medlemmar

tag och fastigheten har förfallit. Projektet

plement till nuvarande system, låta

var närvarande.

går ut på att förvärva fastigheten, rusta

individer skaffa hjälpmedel själv. Detta

Vi började kvällen med att äta en god

upp den med hjälp av kompetens hos

skulle gälla de som vill och om man

fisksoppa med tillbehör och Paula Eng-

har förmågan till det. I Hylte kommun

ström berättade om företagets utveckling

sa socialdemokraterna, vänsterpartiet,

och de planer som finns för framtiden.

miljöpartiet och Kommunens väl nej till

Det har varit många olika turer för att få

detta vilket ledde till att förslaget föll i

alla tillstånd som behövs för en kom-

des den avgående styrelsen ansvarsfrihet

hela Halland. Den gemensamma hjälp-

mersiell matservering och tillstånd att

och Lennart Ohlsson omvaldes till ordfö-

medelsnämnden gör att samma regler

servera alkohol har man inte fått ännu.

rande och Ingemar Steneteg till kassör.

måste gälla i hela länet.
Detta är beklagligt. Det kan synas

Sedan informerade Jenny Axelsson,
Halmstad, projektledare, om Centerpar-

petens, för att kunna återuppta verksamhet i lokalerna.
Vid årsmötesförhandlingarna bevilja-

Bo Eriksson och Uno Sjöberg omvaldes i
styrelsen. Anna Roos utsågs på nytt till
kyrkopolitisk kontaktperson.

tiets mångfaldsprojekt, ett projekt som

skilt för de som berörs. Hyltes nejsäga-

är högaktuellt i Hylte för närvarande när

re tar på sig ett stort ansvar. Sällan har

vi har fått och fortfarande beräknas få

uppskattade studiebesök och styrelsen

jag blivit så upprörd över ett beslut.

många ”nyanlända”.

fick i uppdrag att ordna liknande aktivite-

Eftersom Kommunens väl röstade
Hyltealliansen att kommunens väl inte

Sedan berättade Krister Engström

Verksamheten 2015 innefattade 2

ter under 2016.
Lennart Ohlsson

om planerna på ett integrationsprojekt

raterna har därför brutit det formella

Mitt första möte med Kommundagar för Centerpartiet

samarbetet med kommunens väl.

Sista helgen i januari fick jag förmå-

uppfyller alla delar i vårt samarbetsavtal. Partiet bröt mot flera punkter i vår
överenskommelse och vi och mode-

är ansträngd. Skolan, dess personal och socialtjänsten gör ett
fantastiskt arbete för att få det att
fungera. Det är många i föreningar och privatpersoner som gör ett
stort och imponerande arbete.
Staten har fördelat ut pengarna till
kommunerna i proportion till deras
mottagande och det har gjort att Hylte
har fått ca 48 miljoner kr.
Åtgärder som föreslås handlar
mycket om personal på skolorna,
handledning och praktik. Rekrytering

(sfi) samt sysselsättningsprojekt.

700 Centerpartister med spännande

Målet är att man ska kunna ta fram

kommunala, regionala och riksdagsupp-

Kretsårsstämma med
Hylte Centerkrets
Måndagen den 15 februari hade

Det handlar om ”Etableringsproces-

Hylte Centerkrets årsstämma i

sen”, dvs arbete med kommunplace-

somaliska föreningen lokaler i

rade personer som har fått permanent

gamla stationshuset i Hyltebruk.

uppehållstillstånd och nu skall komma

Trafikverket har sålt huset till en

in på den svenska arbetsmarknaden.

privat entreprenör, som hyr ut lo-

Ett projekt som omfattar alla kommu-

kalerna till föreningen.

ner i Halland. Det handlar om lokala

Anwar Hassan, föreningens ordföran-

aktiviteter i de olika kommunerna och

de hälsade välkommen och berättade
om föreningens verksamhet. Man har
cirka 200 medlemmar och många olika
aktiviteter drivs i lokalerna – alla med
slutmålet att förbättra möjligheterna

att etablera en lärplattform på regional
nivå.
Projektet startade hösten 2015, så
några mätbara resultat finns inte ännu.
Därefter fika, ordnad av somaliska

dag samlades i Karlstad – en härlig och

45 nya praktikplatser inom kommunen.

till integration i det svenska samhället.

föreningen. Mycket goda bakverk. Min

häftig känsla att få vara en i detta stora

Centerpartiet har aktivt även jobbat

Styrelsen består av 6 personer, 2 kvin-

favorit var helt klart ”sanbuus” – ett

nor och 4 män.

bakverk med fantastisk fyllning!

sammanhang. Efter att ha varit på

för att hitta bra förslag och några av de

stämman i Falun i höstas kan även en

Avslutningsvis vill jag dela med mig

nykomling som jag känna igen många

av budskap som jag tagit med mig från

ansikten och till och med bli igenkänd!

kommundagarna:

Mari-Louise Wernersson, vår Hallänning i partistyrelsen, inledde stämman.
Därefter hedrade vår partiledare Annie,
Karin Söder med en tyst minut innan
hon höll ett brinnande anförande. Annie
manar oss till att utveckla – inte inveckla (på tal om regelkrångel). Sveri-

Kontakta oss

ge behöver fler som jobbar och citerade

Centerpartiet i Hylte

att få tjäna egna pengar”. Den känslan

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

gjort att kommunens organisation

upphandling av svenska för invandrare

på Centerpartiets kommundagar. Över

Håkan Bengtsson
ordförande 070-576 58 12
hakan.bengtsson@nordictank.com

Det har kommit många nyanlända till Hylte kommun. Detta har

av studentmedarbetare, utveckling och

nen att få representera Hyltekretsen

Henrik Erlingson

Flyktingmottagandet
i Hylte kommun

nyanlända tillsammans med svensk kom-

vara en liten fråga men är viktig, sär-

med s-majoriteten ansåg vi andra i
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Stefan Lövén som ska ha beskrivit sitt
första arbete ”Det är en känsla av frihet
är vi nog flera som känt och är lika
viktig för våra nyanlända! Vikten av att
inte hamna i utanförskap genomsyrade
flera av föreläsningarna och seminarierna. Förslagen kring hur detta ska bli
möjligt har diskuterats flitigt i massmedia efter kommundagarna.

• Man vinner bara med egna idéer och
egen politik!
• Det är viktigt att föra en politik som
människor kan känna igen sig i!
• Valrörelsen har redan börjat, vi behö-

som har tagits med i hela arbetet är:

des Håkan Bengtsson till kretsordföran-

som utgår efter hur mycket aktivite-

Halland”, ett 3-årigt projekt som till

de. Karl-Anders Thorsson hade avsagt

ter som görs för ungdomar.

stor del, 25 miljoner kr, finansieras med

sig posten som vice ordförande och på

medel från ESF, dvs EU- medel.

den posten valdes Henrik Erlingsson.

• Nyföretagande ska vara ett fokusområde för den nya integrationskoordinatorn. Dialog och samarbete med
Näringslivet och de gröna näringarna
betonas, exempelvis praktikprojekt

till nästa val, lägga upp strategier

med LRF.

orter vi behöver tänka särskilt på.
Det är viktigt att ha roligt under

• Ett extra investeringsstöd ska gå ut
till föreningar under 2016
Jag tycker att det är en styrka i att

tiden! Och roligt var det i Karlstad. Sola

få en bred majoritet för dessa frågor.

den sken även när vi fick utrymma

Åtgärderna kommer på något sätt

hela anläggningen, mitt i maten, för att

många Hyltebor till del, inte enbart

brandlarmet gick. Jenny Axelsson och

våra nya invånare, och ska göra vårt

jag passade på att sola oss lite och ta

arbete uthålligt över tid.

en wefie.
Text och bild: Anna Roos

Vid årsmötesförhandlingarna omval-

dahl, projektledare för ”integration

• Ett extra aktivitetsstöd till föreningar,

ver se över vilka som vill stå på listor
kring hur vi möter väljarna och vilka

Därefter informerade Emma Grön-

Henrik Erlingson

I övrigt omvaldes Bo Eriksson, Catrine Forestam och Ingemar Steneteg.
Andreas Algerbo nyvaldes i styrelsen
efter Johan Elgemark som har flyttat
från kommunen. Som ny ersättare i
styrelsen valdes Anwar Hassan.
Stämman antog styrelsens förslag
till verksamhetsplan för år 2016. Där
kan särskilt nämnas ”måndagsgruppen”
– en mötesplats för att mest diskutera
framtidsfrågor.
Mera om den kommande verksamheten finner du på Hyltecenterns hemsida www.centerpartiet.se/hylte

HALMSTAD
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Rapport från

halmstad krets
Vilket genomslag filmen fick, som

och vi måste nu investera rejält, anser

gjordes på kretsstämman! Ett ge-

jag, för att möta tillväxten och skapa

nomslag som gjorde att den snabbt

goda förutsättningar att bosätta sig

nådde 21000 stycken via facebook.

och att etablera företag i Halmstad.

Häftigt värre! Ni som inte sett den

Dels ska vi inom kort ta steget att bli

så ligger den på vår hemsida också.

en 100.000-kommun vilket ställer nya

Det står nu klart att det kommer bli

krav. Krav på investeringar som gör att

nya trygghetsboende både i Eldsberga
och Getinge till 2018 (om allt går som
planerat i kommunstyrelsen). Det är ett
boende som man som äldre kan flytta
till utan att kommunen via en biståndshandläggare ska bestämma det. Ett
boende som har en gemensamhetslo-

vi behöver minska vår soliditet tycker jag. Det kan inte vara rimligt att
fortsätta ha en soliditet på runt 62%.
Än så länge är jag ensam om att driva

Krets info
Facebook sida:
Gå in och gilla oss på
”Centerpartiet i Halmstad”
Medlemsgruppmöten för
politisk diskussion:
Alla är hjärtligt välkomna,
ta gärna med någon som är
nyfiken på centerpartiet, det
finns inget krav på
medlemskap.

denna fråga, men hellre det än att
behöva höja skatten menar jag.
I budgetarbetet måste vi också

Fika kl 17.30, möte kl 18-20.
Plats: oftast på Kulturhuset i
Folkparken, men kan variera,
se inbjudan via mail eller i
kalendern på hemsidan.

Välbesökt årsmöte i Halmstad
Centerpartiet i Halmstad höll års-

minskades i antal från 14 ledamöter

mötet 2016 i Enslövs församlings-

ned till 9 ledamöter inklusive CK och

hem. Speciellt inbjuden gäst var

CUF och kommer därigenom att arbeta

Anders W.Jonsson, centerpartiets

på ett annat, mera delegerande.

1:e vice ordförande.

Till ordförande omvaldes Henrik An-

Ordförande Henrik Andersson, hälsade

dersson och till vice ordförande Staffan

de drygt 60 deltagarna välkomna och

Svensson. Övriga ledamöter som om-

beskrev kortfattat något om kom-

valdes var Jessica Skog, Johanna Pou-

munkretsens framgångar under 2015

sette, Anna Ericsson, Victor Rundquist

och sedan valet 2014. Halmstad vann

samt Lennart Bodén.

även distriktets medlemsvärvartävling

Årsmötet avslutade med att göra ett

2015 och har ambitionen att fortsätta

uttalande om att behålla och utveckla

växa i medlemsantal. I inledningen av

skolorna i Slättåkra och Holm. Utta-

årsmötet föredrogs även verksamhets-

landet filmades och har därefter gett

berättelsen för det gångna året genom

en mycket stor respons i de sociala

att varje styrelseledamot berättade

medierna.

kal, där olika aktiviteter kan hållas och

titta längre fram än de närmsta tre

där mat kan ätas tillsammans. En värd/

åren och göra en plan för de närmsta

värdinna kommer också finnas på plats

tio åren. Vi kan då konstatera att det

för att hjälpa till och skapa trivsel. Jag

kommer behövas en fjärde gymna-

arbetar också för att det ska bli som

sieskolan och tio nya grundskolor. Det

i Helsingborg där det många gånger

kommer också ställa krav på förbättrad

finns en restaurang i lokalen. Många

infrastruktur och där är vi snart igång

gånger finns också en hemtjänst-

med den efterlängtade södra infarten.

grupp i lokalerna, som har det som sitt

Förhoppningsvis kommer (S) snart

utgångsställe. Vi vet att det finns en

gå med på att bygga en ny förbindel-

stor efterfrågan på dessa trygghetsbo-

se över Nissan, så vi kan få minska

ende och som jag ser ger detta också

trafikbarriärer, öka kollektivtrafiken och

en möjlighet att skapa underlag för

förbättra kontakten mellan Söder och

ett eventuellt äldreboende på orterna i

den framtida Tullkammarkajen, som för

framtiden. Just nu har vi ett överskott

övrigt planeras att bygga runt 2020. År

på boende och dessutom är boendena

2035 bor det 120.000 människor i vår

handlingarna och valberedningens för-

tyvärr inte ändamålsenliga och måste

kommun är prognosen, så vi är lyckligt

slag gick igenom i sin helhet. Styrelsen

därför avvecklas.

lottade att ha en växande befolkning

Nu har vi också dragit igång budgetarbetet för åren 2017-2019 och det
ser tufft ut. Kommunen växer kraftigt

Glöm inte att titta in till oss på hemsidan! Där hittar du en längre presentation av de förtroendevalda,
pressmeddelande, inbjudningar och
annat läsvärt. Kalender finns också
som uppdateras med tid, plats och
dagordning 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 mobilnummer, så missar du inget.

Kommunråd, Henrik Oretorp

På dessa Pub C-nackisar har vi inget

möte. Det är tänkt att vara en enk-

tema, det blir vad det blir. Om man

lare mötesform där medlemmar,

kommer dit för att prata politik eller or-

och givetvis även icke medlemmar,

ganisation eller bara för att umgås och

kan samlas och prata utan en styrd

lära känna sina partikamrater bättre,

agenda. Oftast samlas vi under ett

spelar ingen roll, alla anledningarna är

tema, som exempelvis Pride, Inte-

bra och hjälper till att driva Centerpar-

gration eller Motioner.

tiet framåt.

Ny C-nackis är nu Pub C-nackisen som

I år har kretsen mångfald som tema

något från sitt ansvarsområde.
Anders W.Jonsson höll ett mycket in-

Henrik Andersson

spirerande tal om Centerpartiets politik
och han fick även många frågor av
olika slag från årsmötets deltagare.
Till presidium att leda årsmötet valdes
Kjell Helgesson (ordf), Margareta Andersson (vice ordf) samt Jessica Skog
(sekr).
Förra årets verksamhetsplan hade tema
delaktighet och för innevarande 2016
är temat mångfald.
Det ekonomiska resultatet för 2015
som uppvisade ett överskott, lades till

KOMMANDE AKTIVITETER

även om det inte är ett självändamål.

Pub C-nackis i Halmstad
I Halmstad har vi infört C-nackis
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Mars

Maj

14 Medlemsgruppmöte
21 Cnackis
23 KF-gruppen (för KF-ledamöter)
29 Kommunfullmäktige: Kom och lyssna!

3 Vårruset med kringliggande aktivitet
6-8 CUF stämma i Halmstad
12 KF-gruppen (för KF-ledamöter)
17 Kommunfullmäktige: Kom och lyssna!
19 Medlemsgruppmöte + Pub- Cnackis
Bevakn.: Andersbergsfestival,
Pridefestivalen

April
att ni kommer få en trevlig kväll.
Glöm inte bort att ha roligt också, för ni

vi har planerat några gånger under

och med det som ambition vill jag pas-

året, efter ett medlemsgruppsmöte.

sa på att uppmana en underrepresente-

Sist var vi 11 personer som samlades

rad grupp att komma på vår nästa Pub

på Fox & Anchor i Halmstad en helt

C-nackis den 19/5. Se hit alla kvinnor

Vi ses!

vanlig tisdagskväll.

och pensionärer, vi saknar er! Jag lovar

Jessica Skog

vet väl att: Roligast vinner!

13 Medlemsgruppmöte
14 KF-gruppen (för KF-ledamöter)
19 Kommunfullmäktige: Kom och lyssna!
20 Studiebesök på Halmstads brygghus
med CK
26 Organisationsträff (1 representant
från varje avd./nätverk)
30 Laxaloppet (löptävling, C ställer upp)

Juni
9 KF-gruppen (för KF-ledamöter)
14 Kommunfullmäktige: Kom och lyssna!
Bevakn.: Steningedagen
Mer information om plats och tid hittar
du i kalendern på hemsidan!

Kontakta oss
Postadress:

c/o Henrik Andersson
Kalenderbolet 344
305 92 Holm
Telefon: 035-10 31 40
E-post: halmstad@centerpartiet.se
Hemsida: www.centerpartiet.se/halmstad
Facebook: Centerpartiet i Halmstad
Tveka inte att kontakta någon
i styrelsen om du har frågor:

Ordförande:
Henrik Andersson, tel: 072 - 018 00 97

Vice ordförande:
Staffan Svensson, tel: 0705 - 74 44 37

LAHOLM
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– Laholmsnämnden - vad är det?
Det är en fråga som dyker upp lite då och då.
Jo, under 2016 startas projektet

Laholmsnämnden är en av de sex

Händer i Laholm
Det är inte så ofta vi politiker
jobbar direkt med rekrytering av
personal, men det finns en rekry-
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LAHOLM
och flykten till Sverige. Tror aldrig jag

Syrien innan kriget. De berättar gärna

sett bygdegården så fullsatt.

om hur de levt och jobbat i innan kriget

de fått uppehållstillstånd är språket och

kom.

att så fort som möjligt komma i arbete.

Pjäsen var mycket gripande och fick
stående ovationer efteråt.
En vecka senare var Centerpartiet

Vi fick också se hur männen dansar
i deras kultur.

Nyckeln för dessa människor när

En stående fråga från många var om
jag kunde hjälpa till med att fixa ett
jobb. Ibland önskar man att man kunde

lokala nämnder som funnits inom

”Välmående ger resultat” tillsammans

tering som politiken gör och det är

i Knäred inbjudna till språkcafeet som

Region Halland sedan 2007, och

med Laholms kommun, ett projekt

anställning av kommunchef.

Knäreds samhällsförening föredömligt

som har till uppgift att vara kom-

kring psykisk och fysisk hälsa för barn

Nils Danred går i pension i höst och

driver i församlingshemmet. Där fick

muninvånarnas företrädare inom

och ungdomar 0-19 år Det erbjuds

har varit kommunchef i två perioder.

jag möjlighet att berätta hur vår kom-

Erling Cronqvist

den regionala hälso-och sjukvår-

även föräldrautbildning under temat

Nils har gjort ett gott jobb och har ett

mun styrs och vilken politik Centerpar-

Kommunråd

den i Laholm. Jag representerar

”I huvudet på en tonåring”. Laholm-

stort förtroende både inom kommunens

tiet driver. Kaj Talik hade med sig bilder

Centern i Laholmsnämnden och

snämnden har också utmanat vården-

egna verksamhet och ut mot med-

som han visade från när han varit i

haft den förmånen sedan nämnden

heterna att skriva ut mer FaR-recept

borgare. Företagsfrågor har legat Nils

startade.

(Fysisk aktivitet på Recept) under

särskilt varmt om hjärtat och det är

Våren är i antågande efter en

Laholmnämnden jobbar med att

2016.

många företagare som fått hjälp i olika

väldigt blåsig vinter, det är nog så

frågor.

att vi får räkna med denna typ av

• Bevaka kommuninvånarnas folkhälsa.
• Stödja insatser som gynnar eller ökar
folkhälsan.

rejält.

vi erbjuder

t på Recept
FaR Fysisk aktivite
Halland. Tryck: Xxxxxxxxxx

en.
denheterna.
• Föra dialog med invå-

Futureimagebank

En naturlig
väg till bättre
hälsa!

april 2012. Foto: iStockphoto,

• Föra dialog med vår-

narna kring
hälso-och sjukvården.
Under 2015 presenterades rapporten ”Folkhälsan i Halland ” som
bygger på den nationella

Politiken har en kravprofil på hur
vi ser att en ny kommunchef bör vara.

Producerad av Region

samhällsutveckling-

de lyckas med att öka förskrivningen
Ett viktigt uppdrag

• Lyfta in folkhälsan
som en viktig del i

Det ska bli spännande och se om

Motion
för din hälsa
– anpassad
för dig!

g med hjälp av FaR?
mer!
Vill du komma igån
enhet, så får du veta
Vänd dig till din vård

som Laholmsnämnden

av en rekryteringsfirma letar vi lämpli-

också har, är att ha en

ga kandidater. Inget lätt uppdrag som

dialog med vårdenhet-

bör vara klart framåt sommaren.

erna. I vår kommun

En fråga som jag vet engagerar

finns just nu 8 vård-

många är bredbandsfrågan. Utbygg-

enheter, vilket är ett

naden i tätorterna är på gång. Men

stort antal kopplat till

på landsbygden ser vi problem med

kommunens storlek.

prisnivån på ca 50.000 kr per hushåll

Av dessa enheter finns

för de ca 3.000 st. inom kommunen.

5 i Laholms centralort

Med samma egeninsats som i tätor-

och 1 i Knäred, 1 i

ten, 20.000 kr, skulle det behövas ett

Mellbystrand och 1 i

tillskott på 90 miljoner kr för att få full

Skummeslöv.

täckning i hela kommunen. Pengar kan

undersökningen ”Hälsa

En fråga som ofta

på lika villkor”.

Med det som underlag och med hjälp

dyker upp är rätten

sökas på länsstyrelsen, men det finns
ca 75mkr avsatta för hela Halland och

att byta läkare. Självklart har du som

det förstår alla att det räcker inte långt.

visade att hallänningen oavsett ålder

invånare rätt att ”lista om sig ” = byta

Region Halland aviserat att man är

eller kön mår bättre än svensken.

vårdenhet när du vill, hur många gång-

beredd att gå in med pengar under ett

er du vill osv. Det är en rätt som alla

antal år framöver för att klara målet att

invånare har.

90 % ska ha bredband via fiber 2020.

”Folkhälsan i Halland”

Går man vidare och tittar på hur invånarna i Laholms kommun mår, visar
rapporten att det finns en hel del att

I höstas bjöds alla hallänning-

jobba med för att alla Laholmare ska

ar in till dialog kring ”Morgondagens

må lika bra som hallänningen.

Halland” i alla regionens kommuner. I

Rapporten säger bl.a. att sydhallänning behöver mer fysik aktivitet och
röker mer och männen dricker mer alkohol än övriga hallänningar. Ytterligare
iakttagelser är att det tyvärr finns mer
självmordstankar bland ungdomarna i
Laholm än i övriga Halland. Bland Laholms 30-40 åringar finns mer problem
med högt blodtryck och ryggsmärtor.

Laholm möttes vi på Laholms Teater.

Vi måste nu ta ett gemensamt grepp
för att inte bara få en 90 % lösning

arbetet måste göras snabbt, alla vill
ju ha tillbaka TV bilden så snabbt
som möjligt.
Men orosväder är en sak som naturligtvis är ett problem, ett annat är oron i
världen, som får miljontals människor
på flykt. Många människor har sökt sig
till Sverige för att hitta ett lugn och slippa att ha rädslan över när nästa attack
ska träffa mig. Men nu är det svårare

välfärden och få människor i arbete.

Gaeng, och Per Persson välkomna till

att ta sig till Sverige efter att regering-

På kommundagarna i Karlstad lades

styrelsen.

en har satt in stränga gränskontroller.

det fram olika förslag om bl.a. lägre in-

Detta kan man naturligtvis ha syn-

gångslöner. Att snabbt komma in i jobb

trogen tjänst är Gunbritt Emilsson. Hon

punkter på och speciellt i Malmö- och

är en nyckel för integrationen, men

har varit anställd av kretsen i många år

Öresundsregionen. Där marknaden har

också för att bidra till vår gemensam-

och haft reda på finanserna, protokol-

varit obehindrad och utvecklande i båda

ma välfärd. Det är ju självklart att ett

len och andra praktiska göromål. Det

länderna, en självklarhet för oss att fritt

jobb är bättre än inget jobb alls. Därför

har varit till stor hjälp och trygghet att

röra sig här emellan.

är det viktigt att vi se fler ingångsjobb

veta att dessa viktiga göromål har blivit

för att snabbare kunna få in en fot på

gjorda på ett proffsigt sätt och det har

arbetsmarknaden. Här har regeringen

Gunbritt gjort med bravur. Hon har även

en viktig uppgift, men vågar de?

sett till att styrelsen mått väl i form av

Men jag tror att det var nödvändigt

I skrivande stund har vi haft års-

Den som lämnar oss efter lång och

praktiska förberedda styrelsemöten. Vi

insatser. Det kändes att vi behövde lite

kommer naturligtvis att sakna henne

andrum för att klara av de som kommit

Anna-Maria Mårtensson, integrations-

som den ständige sekreteraren i kretsen

till oss på ett värdigt sätt så vi kan få

strateg från kommunen, hon berät-

och önskar henne allt gott framöver.

tak över deras huvuden. Tält har slagits

tade om hur integrationen fungerar i

upp när de värsta anhopningarna kom

Laholm. Vi hade även förväntat oss

att leda partiets göromål i kretsen i

och det kan inte vara hållbart i läng-

besök av Mattias Bred från regio-

ytterligare ett år, spänningen är att man

den. Vi har gott om plats i vårt land

nenheten men tyvärr kunde han inte

aldrig vet med säkerhet vilken eller vilka

Jag var och tittade på en tea-

och kan säkert klara av att ta emot fler

komma.

frågor som kommer att bli nästa stora

terpjäs i Knäreds bygdegård uppsatt

människor i Sverige, men vi behöver ha

För övrigt omvaldes den gamla

av flyktingar främst från Syrien. ”Jag

lite ordning och reda även med flykting-

styrelsen för att ratta kommande års

är en flykting” var rubriken på pjäsen.

mottagandet.

verksamheter. Nytt är att stämman

föra dialogen.

Vad gör då Laholmsnämnden för att

en kort och väldig intensivt tid då

mötet i kretsen där vi fick besök av

Strass inspirerade och hjälpte oss att

i Laholm.

är bra för rörelsen men tyvärr är det

an tarvar oerhörda resurser med snabba

dagens Laholm. Nour El Refai och Ylva

lite överviktiga.		

måste åtgärdas. Det är klart att det

hand om tiotusentalet människor i veck-

ett socialt hållbart samhälle i Morgon-

eller frågor kring hälso-och sjukvården

blåsta antenner och paraboler som

frågan för alla. Det är ett måste.

ingredienser för att vi ska kunna skapa

Samt att de äldre kommuninvånarna är

genererar det jobb i form av ned-

utan jag vill se att vi löser bredbands-

munikationer och miljö mm som viktiga

Du är alltid välkommen med idéer

orosväder framöver. För egen del så

av regeringen att göra något. Att ta

Deltagarna lyfte upp kultur, vård, kom-

trolla.

Laholmaren ska må lika bra som övriga

Annalena Emilsson

Där skildrades först det normala livet i

även valde in fyra ersättare. Vi hälsar

Halland?

annalenaemilsson@telia.com

Det är här som Centerpartiet har

Syrien och sen vad som hände i landet

de vassaste idéerna på hur vi ska klara

Bo Brink, Tina Norén Örqvist, Kezian

Till sist vill jag tacka för förtroendet

”snackis”.

Ove Bengtsson, Ordförande
Centerpartiet i Laholmskrets

KYRKSIDA
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När man får lov
att göra skillnad

Gör våra gåvor till Svenska kyrkans
internationella arbete nytta?
De tidigare insamlingarna till Luther-

Ola´s KRÖNIKA

ar som är enkla att genomföra och

med imponerande skyline. Med ar-

är som Svenska Kyrkan inblandade i över

och jag gavs en chans att få företräda

en total översyn av planprocesserna

betsgivare som Boeing, Microsoft och

300 projekt världen över.

partiet i blocköverskridande samtal

som på ett avgörande sätt kortar ti-

E-handelsföretaget Amazon lockas

om hur det kan bli enklare att få fram

den från idé till inflyttningsklar bo-

de välbeställda dit och för dem byggs

bostäder. Det blir Emil Källström, jag

stad. Med den akuta situation vi har

det i snabb takt. De förenklingar i

och Annie Lööfs stabschef Kristian

med många nyanlända behöva un-

planprocesserna vi behöver hemma

Ljungblad som kommer till mötet den

dantag från stelbenta regler och krav

tillämpas här. Samtidigt lever många

11 mars för att påbörja en process

som gör att enkla men ändamålsen-

vid sidan av samhället, de bor utom-

som jag förutsätter blir konstruktiv,

liga bostäder kan serietillverkas och

hus och saknar tillgång till välfärds-

öppen och resultatinriktad.

komma till snabb användning.

systemen. Varje nytt bostadsprojekt

Förhandlingar mellan sju partier

- Det handlar också om att reforme-

innehåller därför en betydande andel

måste leda till verkliga förändringar

ra hyressättningen så att vi istället

som gör skillnad och leder till långsik-

för en minskande andel hyresrätter

tiga reformer och även snabba resul-

får byggherrar och fastighetsägare

tat. Det behövs 700 000 bostäder till

som vill investera den flexiblare och

2025, ett dubblat bostadsbyggande

lättillgängligare boendeformen som

som dessutom ger nyanlända och

passar den som vill flytta till jobb,

nykomlingar på bostadsmarknaden

studier eller söker ett bekymmers-

möjligheter.

fritt och bekvämt alternativ till att

som främjar rörligheten och leder
oss bort från faran med en bostadbubbla, nu i ett läge när det är ont
om bostäder. Man ska kunna spara
till och äga en bostad, men också

den svenska modellen är som ger alla
de Svenskar som har för liten inkomst
för att kunna efterfråga nyproducerade bostäder en chans.
Staten Washington befolkades av

att det av olika anledningar inte blivit

ACT-alliansen. Det gör det lättare att

hamnade bostadspolitiken i centrum

ster. Vi måste kunna diskutera vilken

bekräftad i svenska kyrkans regi men

evangelisk-lutherska kyrkor i världen i
arbeta i olika projekt världen över och vi

bostäder för hushåll med låga inkom-

finns en önskan och vilja att få sin kärlek

insamlingar som arbetas ihop med andra

USA:s västkust. Det är en storstad

av med präst, fluffig klänning, frack och
högtidligheter. Omgivningens förväntningar, ekonomiska konsekvenser ja, flera olika komponenter gör att många par

I Januari följde vi, några c-leda-

faktiskt idag väljer att avstå en vigsel.

möter i kyrkomötet, med vår ledamot
kyrkoherde Anders Åkerlund till Uganda-Tanzania. Förutom att följa vardagslivet i länderna, besökte vi också den
evangelisk-lutherska kyrkan/stiftet i
Kagera regionen. Skolor, sjukhus är delar
i den verksamhet som kyrkan bedriver.

Det har man reflekterat över i Harplinge
mål att bli jurister, läkare, piloter osv då

och Steninge pastorat och i år var det

har de förstått vad utbildning betyder.

första gången man förverkligade så

Många kyrkor driver verksamhet i
länderna men det känns verkligt bra när
det är den kyrka vi själva bedriver som

Behoven av speciellt utbildning är stora,

är drivande.

och ambitionerna från barn och föräldrar

Svenska Kyrkans internationella

är stort. När flickorna sa att de hade som

arbete gör skillnad.

2017 är det val till församlingar/
pastorat, stift och kyrkomöte
Nu vill vi uppmana er centerpartister

nå människor för dop, konfirmation osv.

Nordbor som av ekonomiska skäl eller

att i god tid före nomineringarna, funde-

Allt färre har kännedom om grunden för

äga ett hus. Det finns inga garan-

förföljelser tvingats lämna sitt hem-

ra över er egen kandidatur och /eller an-

kristendomen, vi måste föra det kristna

tier för att regeringens bostadssub-

land. Mångkulturen förenas med star-

dras engagemang i de kyrkliga organen.

arvet vidare.

ventioner kommer dem till del som

ka traditioner och en stolthet. Idag

Centerpartiets ideologi behövs också i

verkligen behöver det. Stödinsatser

är det över tio procent av invånarna

den kyrkliga Verksamheten. Kyrkor och

ska istället riktas till enskilda och

i Seattle som har svenskt ursprung.

församlingar är den mest decentralise-

hushåll.

Ingen jag mött beklagar att det märks

rade verksamheten vi har. Viktiga frågor

ännu efter mer än 100 år.

är kyrkans arbete i det mångkulturella

kunna sälja den när det behövs. Att

När detta skrivs befinner jag mig på

bygga utanför storstäder ska vara

10 000 meters höjd över Kanada efter

ett lockande alternativ.

en veckas studiebesök i Seattle vid

Ola Johansson

samhället, kulturarv, förnyelse för att

är outgrundliga. För många är dagens
lationer full gott, medan det för andra

Kyrkans internationella arbete” och är

- Det handlar om regelförenkling-

Det sägs att Herrens och kärlekens vägar
möjligheter att leva samman i parre-

hjälpen heter nu ”Gåvor till Svenska

Plötsligt och inte en dag försent

- Det handlar om översyn av skatter
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kallad ”Drop in vigsel”. På självaste Alla
hjärtans dag öppnade Harplinge kyrka
sin port och personal fanns på plats för
själva genomförandet av vigslarna.
En vigsel tog ca 1 timma och då gjordes
inskrivning, samtal med präst och musiker för själva vigselns upplägg och det
bjöds på bakelser och kaffe, geléhjärtan
och bubbel. Under de fyra timmar som
möjligheten gavs kom hela 6 stycken par
för att vigas och göra dagen till ett minne
för livet.

Hör gärna av er till vår kyrkopolitiska
sektion i hallandscentern.

Ni kan ringa 0346-20092
Ulla Rickardsson

Vi vill lära oss att prata svenska

Guds kärlek är verkligen gränslös. Det
vill vi som förtroendevalda inom kyrkan

Det är nu två och ett halvt år sedan

nya Vårgårdabor och hälften ut-

vi inbjöd till det första språkcaféet

tryckte sitt viktigaste önskemål ”Vi

i Kyrkans Hus i Vårgårda. Vid första

vill lära oss att prata svenska” Och

att visa på mångfald och bredd inom

träffen var vi cirka tjugo personer.

sedan har det fortsatt.

kyrkans olika verksamheter.

Hälften av oss ville veta mer om våra

Varje torsdag kl 10.00 – 12.00 träffas
Vårgårdabor i olika åldrar, från olika
ursprungsländer med massor av olika
erfarenheter och delar liv en stund. Samtal, fika, kreativitet och skratt är viktiga
beståndsdelar när vi träffas. Ibland finns
det med någon blankett eller SFI-läxa
som man vill ha hjälp med. Vår diakon
är ansvarig för caféet och har hjälp av bl

förstärka och möjliggöra för fler genom

Camilla W Heurén
Språkcaféerna på torsdagsförmiddagarna ger rika möten med skratt och
allvar. Kunskapen om mig själv och vårt
samhälle fördjupas och utmanas genom
de frågor vi får. Men framför allt byggs
vänskap och nya relationer.

a av den internationella gruppen. ”Jag

Läs min blogg: www.centerpartiet.se/ola-johansson-blogg Twitter: @ola_johansson Instagram: kungsbackaola

läste om språkcaféet i Kyrkporten, det lät

Birgit Kullingsjö, förtroendevald

spännande och därför är jag här” säger

och engagerad i Internationella

en av deltagarna.

gruppen i Vårgårda Pastorat

CENTERKVINNORNA
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700 förtroendevalda samlades i Karl-

med inriktning på ett bra integra-

Vårt vatten är hotat

stad på Centerpartiets Kommundagar

tionsarbete och omhändertagande

Titt som tätt kommer det larmrappor-

ken att ta hand om och därmed mindre

regelbundna genomgångar av läkeme-

av nyanlända fanns flera att välja på.

ter om ämnen som kommer ut i våra

biprodukter.

delslistor men det är mycket kvar att

Sammanfattningsvis så är det vinnan-

sjöar och vattendrag och skadar fisk

de konceptet att ha stor kreativitet

och i förlängningen även oss. Inte minst

produkter och kemikalier? Drar man ned

munala sektion, Roland Åkesson Möns-

och flexibilitet. I många kommuner

hygienprodukter och vissa mediciner på-

på mängden som används lättar det på

terås, 30 år som KS ordf. och Stina

fungerar det alldeles utmärkt, men

verkar negativt. På många håll forskas

kemikalietrycket på både naturen och

las ner i avloppet. De skall lämnas in på

Munters Vansbro, 3 mån som KS ordf.

det nämns inte tillräckligt ofta. Lokala

och testas det med nya reningsmeto-

den egna kroppen. Vi bör åtminstone

apotek och förstöras på ett miljöriktigt

Ett givande utbyte av erfarenheter,

krafter är underskattade, men där man

der i reningsverken. Men all rening ger

se till att det vi använder inte innehåller

sätt.

kunskaper, råd och lyckade satsningar

lyckats bäst beror det i hög grad på en

biprodukter, egentligen flyttar man bara

microplaster, silver eller triclosan.

mest prisade standup-artister. Med

öppenhet att använda ideella fören-

gifterna till ett annat ställe. Ju mindre

galghumor och självironi beskrev hon

ingar. Regelverk ska följas, men ibland

farliga ämnen som kommer ut i avlop-

är viktigt att det inte används medici-

hur hon, som ensamstående mor,

krävs civil olydnad i mindre omfattning.

pen desto mindre blir det för reningsver-

ner i onödan. Det har blivit bättre med

Mångfald är bättre än enfald
med fokus på ”Mångfald är bättre än
enfald”. På scenen framträdde bl.a. vår
egen Millis, som är ordf. i partiets kom-

mellan deltagarna präglade dagarna.
Listan kan göras lång.

Zinat Pirzadeh är en av Sveriges

flydde från Iran till Sverige. Hennes

Måste vi använda så mycket hygien-

Mediciner är nödvändigt men det

göra. Ibland kan det finnas alternativa
behandlingar.
Överblivna mediciner får aldrig spo-

Falkenbergs centerkvinnor
Monica Carlsson

Men vad är en samling med Center-

uppmaning till oss lyssnare. ”Politiker,

partister utan fest och dans. Hallands-

sök bondförnuft i stället för bonde, sök

gruppen representerad av Fredrik

fru”. ”Vänta inte med att reagera, för

Hansson och Camilla Heurén.

nu är det normalt att visa hat”.
För mig som valt flera seminarier

Eva Pehrsson-Karlsson

Motion till Centerkvinnornas
förbundsstämma
Ang. gemensamt nordiskt personnummer.
Den fria rörligheten i Norden prisas ofta och med all rätt. Fler
och fler svenska medborgare arbetar under kortare eller längre
tider i våra grannländer och vice versa. Då man behöver ett
personnummer för att kunna arbeta och betala skatt och länderna har olika system så betyder det att man får två personnummer att hålla reda på.
Idag krävs att Du fysiskt uppsöker ett skattekontor för
att anhålla om personnummer. Behöver ansökan kompletteras måste man personligen infinna sig igen. Det går inte att
använda nätet och någon fördel med att vara nordbo i detta
sammanhang finns inte.
Det finns stora visioner i det nordiska samarbetet men tyvärr
inte så mycket konkret. Då några länder ändå tänker ändra
personnummersystemen inom en nära framtid vore det ett
perfekt tillfälle att samordna en förändring. Vi vill ha smidiga
system och myndigheterna har skyldighet att erbjuda det.
Rörligheten ökar hela tiden men trögheten finns kvar.
Frågan måste upp på dagordningen i det nordiska samarbetet,
det behövs inga långa utredningar.
Jag yrkar att förbundsstämman beslutar
Att centerkvinnorna arbetar för ett gemensamt
nordiskt personnummer
Att motionen med tillstyrkan lämnas till centerpartiets
riksdagsgrupp

Kallelse

DISTRIKTSSTÄMMA
med Centerkvinnorna i Halland
Söndagen den 20 mars 2016 kl. 14.00
i Vinbergs församlingshem
LOTTERIFÖRSÄLJNING innan stämmans öppnande
Preliminärt program:
14.00 Stämmans öppnande
Dagens gäster:
Helene Andersson, regionchef LRF och
Elisabeth Agerbjer, Team Leader McKinsey o Company
“Kvinnligt ledarskap-finns det?”
Sedvanliga stämmoförhandlingar
Ca 16.00 Fika
Utdelning av förtjänsttecken
och avtackningar
Alla valda ombud och Centerkvinnornas
medlemmar hälsas välkomna!
Valda ombud kommer att få en personlig kallelse
VARMT VÄLKOMNA

Monica Carlsson, Falkenbergs centerkvinnor

VIVAB:S vd Margareta Björksund var inbjuden till årsmötet och informerade om reningen av vårt avloppsvatten från bl a
medicinrester och kemikalier. Kerstin Angel, ordf. för Fbg Centerkvinnor tackade Margareta för ett jättebra föredrag och
lämnade över boken Kvinnor som gjort skillnad.

Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling!

Denna gång är vi ute i världen
och letar städer. Vet du vilka?

I nedanstående tolv namn på städer i Europa är vokalerna borttagna, övriga bokstäver är
omkastade, men första bokstaven är rätt. T.ex. blir Ldnn, London. Vilka är städerna?

1. Bnrl

2. Sltkmhc

3. Mddr

4. Lplrv

5. Psr

6. Nlp

7. Hssflgnr

8. Pgr

9. Btdps

10. Knpmnh

11. Hgrbm

12. Lnssb

Vi vill ha svaren före den 8 april 2016.
Sänd in ditt svar, helst på vykort, till:
Glöm inte att skriva ditt namn och din adress. Vinnarna och de rätta Hallandsbygden, Möllegatan 11,
svaren kommer i nästa nummer av Hallandsbygden. Lycka till.
311 34 Falkenberg.

De rätta svaren i förra numrets tävling,
Hallandsbygden Nr 4, 2015, där det gällde att
ge sig ut i världen och leta städer.

Vinnare blev:
Karin och Axel Johansson, Falkenberg
Torsten Martinsson, Laholm
Anna-Lisa Johansson, Veddige

Grattis!

1. Porto - Behövs på brevet
2. Bangkok - Det dånar när han lagar mat
3. Paris - Dubbelfruset
4. Bukarest - Fängelse för magen
5. Canberra - Fråga om Bertil kan
6. Le Havre - Fult sädesslag
7. Sofia - Med ”Knuff” för grisar
8. Köpenhamn - Råd till en med många båtar
9. Essen - Bättre än kungarna
10. Riga - Är förmögna skåningar

Centerpartiet i Hallands traditionella Nyårsträff ägde rum den 9 januari i Vinbergs församlingshem. Dagens gäst var Kerstin Lundgren som pratade om en Värld i förändring.

