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LEDARE
Visst är det kul att vara Centerpartist. Vi blir fler och stoltare för varje
dag som går. På partistämman, som
kommer att hållas i Falun, ska vi fortsätta utveckla vår politik för att göra
oss ännu stoltare.
Otroligt många program kommer
att antas jämte alla motioner som ska
behandlas. Programmen kommer att
handla om fler jobb och fler företag;
miljö, energi och klimat; utveckla hela
landet; välfärd; utbildning; migration
och integration; jämställdhet; utrikes och
försvar; rättspolitik; bostad samt kultur
och konstitution. Just migration- och
integrationsfrågan har seglat upp som en
riktigt viktig fråga för många och Centerpartiet har också många bra förslag
för att förbättra integrationen. Förslag
som vi måste hjälpas åt att föra ut, så att
det når även de enkelspåriga som bara
har en lösning på migrationen och ingen
på integrationen.
”Håll Halland helt” är aktuellt igen och
är nu en mycket het fråga. Regeringen
har gett i uppdrag att se över länsindelningen i syfte att skapa större regioner.
Uppdraget skiljer sig från tidigare utredningar genom att i detta uppdrag endast
utgå från befintliga kommungränser. Det
här innebär att vi nu måste samla oss i
Halland och förhoppningsvis arbeta över
alla partigränser för att lyckas visa på att
Halland fungerar som region, att Halland kan utvecklas vidare för våra invånares bästa. Om det sedan finns angränsande kommuner som vill ansluta sig till
oss i Halland, skall vi självklart vara
positiva till det, för det finns kommuner
där flödet av människor och varor är
riktat mot våra Halländska städer.
I distriktet kommer hösten ägnas åt
att ta fram mål och strategier till 2018
för region- och riksdagsvalet. Till det
kommer vi sedan ta fram en verksamhetsplan med de aktiviteter som

behöver göras för att nå målen vi sätter
upp. En ekonomisk plan till 2018 ska
också fram så att vi säkerställer att vi har
medel till att leverera en väl genomtänkt
valkampanj. Hela distriktsstyrelsen
kommer såklart engageras i detta viktiga
arbete för att lyckas med en valframgång utöver det vanliga, för det är vad
siktet är inställt på. Vi kommer också att
arbeta med att tillsätta arbetsgrupper i
syfte att ta fram förslag inom ett område
eller förbättra processer inom partiet.
Arbetsgrupper med ett väl avgränsat
uppdrag under ett kort tidsintervall. Är
ni intresserade att deltaga eller har idéer
för att förbättra distriktsorganisationen
så vänd er till undertecknad eller vår ombudskvinna Anne. Den första gruppen
är igång och arbetar med att utvärdera
våra distriktsstämmor och komma med
förbättringsförslag för att öka delaktigheten.
En intensivt, spännande och rolig höst
har börjat!

Henrik Oretorp
Distriktsordförande Halland

Annie Lööfs

sommartal
Vi kan inte prata om människor utan
att prata om jobb. Eller om jobb utan att
prata om utbildningen som leder dit. En
närodlad politik handlar om att du ska
kunna få ett jobb, oavsett var i Sverige du
bor. För hela landet behövs och spelar roll

Partistämma 2015,

Falun

Den 24-27 september 2015 genomförs
Centerpartiets partistämma på
Lugnet i Falun.
Deltagaranmälan till partistämman görs
på http://www.centerpartiet.partistamma2015.axaco.se/
Till partistämman har 322 motioner
inkommit. Därtill ska tre större politiska program behandlas som handlar om
landsbygd, jobb och företagande samt
miljö och klimat och åtta ställningstaganden inom andra politiska områden.
Stämmohandlingar läggas upp på vår
webbplats.

Kontaktuppgifter
Centerpartiet och
Centerkvinnorna i Halland
Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg
Telefon: 0346-106 73
E-post: halland@centerpartiet.se
Hemsida: www.centerpartiet.se/halland
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Ola´s KRÖNIKA
Det finns inga genvägar till välfärd
och det är bara genom entreprenörskap, utbildning, investeringar och
fler jobb som man bygger ett hållbart
och starkt samhälle.
När detta skrivs sitter jag på
planet från Zambia. Ett självständigt
och demokratiskt land, dubbelt så
stort till ytan som vårt och med över
14 miljoner invånare, varav hälften
är ungdomar. Varje kvinna föder
i genomsnitt sex barn, ibland det
dubbla. Tillgången till preventivmedel, legala, säkra aborter är låg,
ofta obefintlig. Varje ung flicka som
lyckas undvika att gifta sig och föda
barn innan hon gått ur grundskolan
ges möjligheter att bygga en bättre
framtid, men de flesta flickor hinner
inte sluta skolan innan de är med
barn. Det är inte så länge sedan kvinnor hade det så i Sverige.

Rättigheter
och möjligheter
Zambia är rikt på mineraler, det
är gott om jordbruksmark, potential
för turism finns, utbildningsväsendet
fungerar för de som har möjlighet att
gå i skolan, småföretag kantar vägar
genom städer och byar. Det saknas
inte möjligheter, men jobb saknas
och ekonomin är svag. Bara en rännil
av statsbudgeten når behövande på
en vidsträckt, otillgänglig landsbygd.
Det är jobb i växande företag som
lägger grunden för välfärd, hälsooch sjukvård, skola, rättsväsende,
etc. även i Sverige. I fattiga länder
blir det extra tydligt. Sveriges bistånd
är generöst och riktas mot sådant vi
kommit överens om är viktigt och
där vi själva kan bistå med kunnande. Sexuell, reproduktiv hälsa och
rättigheter (SRHR) är ett sådant.
I natt kunde jag ha skrivit mer
om mötet med vice presidenten, eller

med parlamentsledamöterna. Jag
kunde ha skrivit om hur ministeriet
för utbildning utarbetar en läroplan
för sexualundervisning, om en snårig
och oklar abortlag, eller om juristerna som driver fall där fattiga kvinnor
som blivit utsatta för våld erbjuds
kostnadsfritt biträde. Barnmorskorna som med små resurser hjälper
mödrar att föda, även långt ute i
byarna förtjänar uppmärksamhet.
Allra helst skulle jag ha skrivit om
mötet med HBTQ-nätverken som
måste hållas i största hemlighet, eftersom homosexualitet är belagt med
fängelsestraff i Zambia och i många
andra länder.
Listan över viktiga upplevelser
som jag ville skriva om toppas av
”Divine Divas” och andra möten vi
haft med starka och målinriktade
ungdomar. Medvetenheten om sina
rättigheter och viljan att dela med sig
av dem är stor. Med hjälp av smarta
telefoner, musik, rätt attityd och lite
smink hjälper och utbildar dessa
unga kvinnor sina medsystrar. Låt
oss hoppas och tro att unga lyckas
bättre än oss att bygga ett hållbart
samhälle, oavsett om det är på Sveriges landsbygd eller förorter, i Afrika
eller Mellanöstern.
Det är vad jag tänker här på
10.000 meters höjd vid ekvatorn där
årstiderna möts.
Ola Johansson

Läs min blogg:
www.olajohansson.blogspot.com
Twitter: @ola_johansson

The Divine Divas i Lusaka, tjejer som stöttar andra tjejer att skydda sig,
för säkert och kärleksfullt sex.

Instagram: kungsbackaola
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Studieresa till Småland

7 centerpartister träffade de framgångsrika centerpolitikerna Christina Davidsson från Nybro och
Roland Åkesson, Mönsterås. Båda
är kommunstyrelsens ordförande.
Christina berättade om hur ett politiskt
vanstyre, en mesallians mellan socialdemokrater och moderater hade lett till en
ohållbar situation för kommunen.
T ex biltrafik på torgytor och utförsäljningar av kommunens fastigheter.
Hon berättade att centern fångat upp

missnöjet och hur de i valrörelsen hade
arbetat med pressen. Centerpartiet var
konkreta i frågor som oroat kommuninvånarna. Man jobbade intensivt med
sociala medier.
Centerpartiet hade lyssnat och lyssnat.
Valarbetare uppmanades att inte vara fler
än två i grupperna. Det är lättare att få
personlig kontakt då.
Roland representerar ett långt ledarskap
med stor framgång. Han berättade om
hur partiarbetet bedrivs, om vikten att

Det händer i Kungsbacka…
I samarbete med SV, Studieförbundet Vuxenskolan
Gruppmöten kl 18.30- 21.30 i Särörummet, stadshuset:
28 september, 19 oktober och 16 november

Politikerskola
för Dig som vill veta mer om hur det politiska arbetet på olika nivåer fungerar.
Start 12 oktober kl 18.00 i stadshuset. Anmäl till kungsbacka@centerpartiet.se

Centerkvinnornas Minimässa
Skårs Gård den 22 oktober kl 18.00 – 20.30. Då ställer kvinnliga företagare
ut produkter och tjänster till försäljning.

synas och vara med överallt. Vid en
återkommande bluesfestival serverades
popcorn i strutar med centerns reklam.
Bord med information, flaggor, inte alltid
kaffe och nya infallsvinklar på tilltugget.
Invånarna skulle sakna centern om de
inte medverkade.
”Det är viktigt att A4 pappret har
runda hörn, allt får inte bli fyrkantigt”.
Samarbete ska flyta lätt på alla plan, med
tjänstemän, väljare och medlemmar.
Det är bra om alla gör sitt i valarbetet, så
inte vissa slits ut. Det ska vara roligt.
En viktig samhällsfråga ska besvaras
med centerns ståndpunkt. Det är viktigt
för väljarna att veta vad partiet tycker.
Lyssna in invånarnas frågor och ge svar
på hur partiet ska arbeta för att lösa problemen. Så här kan man bygga förtroende och göra sig känd.
Slutligen visade han det nybyggda biblioteket. Han är stolt och huset är vackert. Det verkar som personalen känner
Roland som en familjemedlem.

Lotta Wennerberg
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Öppenhet på alla fronter
Sommaren har dröjt kvar, nu när
höstterminen rullat igång.
Kungsbackacentern har redan gjort ett
studiebesök i Nybro och Mönsterås, två
framgångsrika centerkommuner, för att
lära hur de jobbar. Öppenhet för förnyelse och ett parti som alltid är tillgängligt
för invånarna är framgången. Det är
deras erfarenhet och det är även vår. Vi
fortsätter på den inslagna vägen med att
vara tillgängliga för invånarna. I oktober
kommer ett nytt nummer av Du&Jag. Vi
kommer fortsätta att bjuda in till öppen
dialog i kommundelarna.
C i Kungsbacka gjorde en bra valrörelse
som resulterade i stärkt mandat. Vi är
en av de kommuner i landet som har
flest centerväljare, 5240 personer röstade
på C i kommunvalet. Om några dagar

åker jag till Stockholm för att berätta för
partisekreteraren och hans stab om hur
vi framgångsrikt drivit partiarbete, så att
fler kan lära av hur vi gör.
Öppenhet i partiarbetet och för förnyelse – men också öppenhet i politiken.
Centerpartiet står upp för solidaritet och
medmänsklighet. Sommaren har sänt oss
bilder av förtvivlade människor som flyr
för sina liv över medelhavet. Samtidigt
hårdnar debattklimatet. Solidariteten och
det öppna samhället sätts på prov. Här
hemma har det förekommit anmärkningsvärda uttalande från ledande moderater, där grupper ställs mot varandra
– helt oacceptabelt - och det har också fått
många Kungsbackabor att reagera. Vi
har resurser, yta och jobb i kommunen.
Vi ska inte blunda för problem i byråkratin som leder till integrationsproblem,

men det får inte stå i vägen för öppenhet
och solidaritet.

Marie Andersson, Kretsordförande

Centerpartiet lyfter maten
I juni klubbades budget för 2016 i
kommunfullmäktige. En budget med
stor Centerprägel där jag är särskilt nöjd
med att vi fick igenom vårt förslag med
en satsning på maten i våra kommunala
kök med ytterligare 2 miljoner 2016.
Detta innebär fler närodlade råvaror till

våra barn och gamla som är producerade
enligt svensk miljö- och djurskyddslagstiftning. Det garanterar att antibiotika
endast använts till djur som blivit sjuka
och inte i förebyggande syfte. Pengar
satsas även på en uppfräschning av våra
matsalar vilket kommer bidra till en
utveckling av helhetsupplevelsen av
måltiden.
Under 2016 kommer kommunens Samordnade varudistribution starta och en
logistiker har anställts på Förvaltningen
för Service, som ska ansvara för införandet. I höst kommer ett informationsmöte
om varudistributionen genomföras. Det
riktar sig till livsmedelsproducenter,
åkeriföretag och andra företag som nu
ser en ökad möjlighet att göra affärer
med kommunen, då transport till varje
kommunal enhet ej längre kommer ingå
i upphandlingarna, utan alla varor levereras till en distributionscentral i kommunen för samlastning.
Idag lagas merparten av all mat i varje

kommunalt kök och det är endast huvudrätten som inte lagas i alla kök. Den här
positiva utvecklingen innebär att vi nu
jobbar med att ta fram en enhetlig modell
för projektering av nya kommunala kök,
så att de bästa förutsättningarna skapas
för att laga all mat från grunden i varje
kök.

Fredrik Hansson (C)
Ordf i Nämnden för Service

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!

VARBERG
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Varberg Calling for Peace
Som många av er sett så firar Varberg i
år att det är 100 år sedan det hölls en stor
fredskongress på Rosenfredsskolan. Det
är en stor satsning som görs där man har
engagerat föreningsliv, kyrkan, näringsliv och andra organisationer. Allt för att
så många som möjligt ska få tänka till
och engagera sig kring fredsbudskapet.
Det känns väldigt bra att vi manifesterar för fred i Varberg i en tid när det
är så oroligt och många människor är
på flykt i vår värld. Detta i en tid där vi
hela tiden får stå upp för att vi alla är

Fredsarbetet
får inte avstanna
Många vetenskapsmän och stora tänkare
har verkat för fred. Men de är mer kända
för annat. Det gäller bl a Albert Einstein
och Sigmund Freud. Mest fältherrar och
andra ledare under krig lyfts fram som
hjältar i historieböckerna. Det påmindes
åhörarna om av Pierre Schori, Rolf Ekéus
och Alexandra Pascalidou under fredsdagarna i Varberg strax efter midsommar.
Schori och Ekéus har stor erfarenhet av
bl a FN-arbete och kärnvapenförhandlingar.

Att många fredsansträngningar gett
magert resultat och att världen idag ter
sig mer orolig än på länge hindrar inte
att människors obotliga förhoppningar
om fred lever vidare. Det gäller både
politiskt, inom frivilligrörelser och hos individer. Man skall heller inte underskatta
vad olika rörelser och enskildas insatser
betytt. Det gäller nog även Varbergskonferensen 1915.
Att en enskild persons röst kan betyda
mycket visade inte minst Alexandra
Pascalidou. Hennes engagerade berättelse
om sin tidiga barndom i ett våldfört och
fattigt Grekland, sin trasiga familjs flykt
genom Europa och sin uppväxt i invandrarförorten Tensta, talade direkt till

hjärta och samvete. Inte minst påminde
hon på ett kusligt sätt om den utsatthet,
som många ”främmande” i Sverige idag
är utsatta för.

Schori och Ekéus efterlyste på det politiska planet dialog, diplomati, samtal och
förhandlingar framför militär upprustning, polis och våldsmetoder. Förebyggande åtgärder är nödvändiga - inte bara
krishantering, som Schori uttryckte sig.
Varken Schori eller Ekéus dolde sin
misstro mot ett svenskt NATO-medlemskap. Gentemot det kan man anföra att
tiderna har förändrats bara sedan Schori
och Ekéus var som mest verksamma. Vad
betyder det t ex för internationella förhandlingar – inte minst klimatförhandlingarna - att Kina numera i mycket är
jämbördigt med Ryssland och USA? Och
hur får man till stånd förtroendefulla
samtal med al-Qaida och Islamiska staten
(IS)? Två av de icke-stater som med egna
krigsmakter står för de mest våldsamma
inslagen i vår värld.
Kan man ens lita på Putin? frågades det
vid ett annat möte under fredsdagarna i
Varberg. Och inte minst: hur möter vi de
flera tiotals miljoner människor som är

människor som bor på samma jordklot
och har samma värde. En höjdpunkt
var vid midsommar när hyllningen till
Rosenfredskonkressen gick av stapeln,
Göran Johansson delar med sig här intill
av sina intryck från föreläsningen. En
annan den första Pridefestivalen som ägt
rum i Varberg och i höst runt FN-dagen
blir det internationellt fredsforum. Håll
utkik efter det!

Harald Lagerstedt

på flykt, när i
stort sett alla
länder, grupper, enskilda stater, kommuner och orter vinkar med kalla handen
och inte döljer budskapet att ”hit vill vi
inte ha några fler”.
Det går knappast att se vare sig fortsatt
alliansfrihet eller svenskt NATO-medlemskap som någon given lösning på
framtida svenska säkerhetsproblem eller
på några världsproblem. Fredsarbetet och
arbetet för trygghet får för den skull inte
avstanna. Det måste – ihop med engagemang – inte minst utgå från att vi lever i
en föränderlig värld.

Göran Johansson

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

VARBERG
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Pride i Varberg
Den 27 juli var det dags för den första
Pridefestivalen i Varberg. Initiativet togs
av Jennifer Garhall, Malin Gunnarsson och
Therese Alberoth, som också dragit lasset
för hela arrangemanget. En imponerande
insats som blev till en fest i regnbågens
färger.
Programmet omfattade bl a tal av Mian
Lodalen, föreläsning av Stolta Föräldrar,
konsert med Mariette Hansson och King
Melodies. I Societetsparken fanns gott
om informations/försäljningstält och här
skedde invigningen mitt på dagen. Runt
om i stan hade företag, organisationer
och kommun hängt på Pride-arrangemanget på olika sätt.
Prideparaden utgick från Societetsparken och här hade arrangörerna räknat
med ca 500 deltagare. Men paraden
samlade minst 2000 och visade stor bredd
bland deltagarna. Här fanns politiska
partier, fackföreningar, idrottsföreningar.
Varberg Calling for Peace, Halifornia,
Varbergs ungdomsgårdar, Kultur och
fritid, Räddningstjänsten, Svenska
kyrkan, Paraplyklubben m fl. Paraden
gick Strandpromenaden och vidare in
i centrums gator. I paraden gick vi från
Centerpartiet med bakom Harald Lagerstedt som förde vår fana. Stämningen
var uppsluppet glad och paradvägen
kantades av många åskådare.
Veckan före Varbergs Pridefestival hade
USA:s högsta domstol fattat beslut om att
samkönade äktenskap ska tillåtas i hela
USA. Bl a Priderörelsens arbete för att
alla HBTQ+ personers rättigheter och
för att alla kunna vara stolta för den man
är har medfört framsteg. Prideparaderna
har ett så brett deltagande av den s k allmänheten, att det känns som ett tillfälle,
där alla – oavsett läggning, etnicitet, ålder
och bakgrund – samlas för att i fest och
allvar manifestera allas lika värde.

Ulla Öhman

FALKENBERG
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Vision för
Klitterbadet
Hur presenterar man en vision utan
att fastna i detaljer? Det är säkert en
fråga många av oss ställt sig. Vanligen
övergår visionsbygget genast i detaljfrågor om vad som är möjligt eller
inte, både tekniskt och ekonomiskt.
Kultur- och fritidsnämnden i Falkenberg
fick i budget 2013 uppdrag att arbeta fram
ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. Efter ett första försök som inte blev
tillräckligt visionärt togs ett nytt grepp.
Genom att skapa en berättelse i ord med
några enkla illustrationer lät man mottagarens bild av framtidens Klitterbad skapas
fritt. Först efter att man fått berättelsen lät
man arbetet gå vidare till att beskriva hur
de olika upplevelserna i berättelsen skulle
kunna förverkligas i anläggningen.

Visionsberättelse

EN DAG PÅ
KLITTERBADET
Denna visionspresentation för Skrea Klitterbad är helt idébaserad och författad för att
både inspirera och konkretisera idéer och planer, önskningar och förhoppningar om
vad ett framtida Skrea Klitterbad skulle kunna vara.

”DÄR FANNS
MASSOR MED
POOLER OCH
HELT GALNA
RUTSCHKANOR
SOM MAN KUNDE
TÄVLA I.”

Här följer några klipp ur berättelsen och
exempel på illustrationerna.

”Oj. Visste ni att Klitterbadet på bara ett år har blivit Sveriges mest besökta
upplevelsebad? Tror ni det kommer vara fullt med folk där idag?” Lotta läser
halvhögt om Klitterbadets rutschkanor där man hållit ett första kapp-SM i
rutschkana, om badets läge bredvid havet och att badet är hundraprocentigt
tillgänglighetsanpassat. Ezra hummar godkännande.

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

”Står det inget om jetströmmarna” frågar Julian som inget hellre vill än att bli
surfare en dag.
Tåget stannar vid den lilla stationen omgärdad av gröna åkrar. Ezra kliver ut
först. Han drar ett djupt andetag och vädrar havsluft. När han tittar sig omkring, tänker han som vanligt högt för sig själv. ”Varifrån går den där bussen
egentligen?”
Julian och David hoppar otåligt upp och ner på perrongen. Om de hoppar allt
de orkar, kan de kanske se toppen på den stora skulpturen som de vet ligger
vid entrén till Klitterbadet.
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Mjölkkrisen
veta vikten av goda och likvärdiga villkor
för svensk produktion, beskrivet med den
tydlighet som det blir i ett företag med både
kunder och leverantörer i många länder.
Kristina poängterade vid båda besöken att
hon och centerpartiet sätter maximal press
på regeringen och Sven-Erik Bucht. Kristina
och Eskil Erlandsson, fd. landsbygdminister,
har presenterat förslag till åtgärder för att
lätta krisen.

Lennart Svenäng och Bengt Erlandsson på
Källsjö Mejeri tar emot när Kristina Yngwe
kommer till Falkenberg för att samla
intryck och uppmärksamma det arbete Centerpartiet gör i mjölkkrisen. De båda mjölkbönderna och mejeriägarna berättar om sin
resa för att bevara möjligheten att producera
mjölk i Källsjötrakten. Lokal vidareförädling är deras lösning vilken hittills ökat deras
framtidstro rejält. Den uppskattning de fått
från kunder, både direkt i mejeriets butik
och hos handlare i sitt försäljningsområde,
visar att de är på rätt väg.
Trots framtidstron är det tungt även för
mjölkbönder med egen förädling. Den ansträngda marknaden påverkar även i Källsjö
och vikten av stöd från den svenska politiken är nödvändig. Detta förklarar Bengt
och Lennart för Kristina och de övriga
församlade. Med på besöket är även Anders
Rickardsson och Helene Andersson från
LRF, Ingvar Bartholdsson från Falkenbergs
Sparbank, Mårten Lidfelt från Landshypotek och flera lokala centerpartister.
För att få en komplett bild av mjölksektorn i Falkenberg besökte gruppen också
Arlas mejeri i Falkenberg. Här tar Helene
Gunnarsson, styrelseledamot, och Owe Jarlö,
platschef, emot. Arlas satsning på Keso-tillverkning i Falkenberg är en annan sida av
nödvändiga satsningar för att svensk mjölkproduktion skall ha en framtid. Det kooperativa företaget Arla med kunder i många
av världens länder drabbas med full kraft
av den press som finns på världsmarknaden idag. Produkter måste säljas på många
marknader för att skapa utrymme för alla
svenska producenters produktion. Kooperativet Arla tar ju ansvar för alla producenters
mjölk och betalar på lika villkor till alla.
Vid besöket på Falkenbergsmejeriet fick vi

• Sverige bör agera för att i denna akuta
situation tillfälligt höja EU:s interventionspris. Konkret innebär det att EU
erbjuder ett ”bottenpris” på skummjölkspulver och smör – vilket driver
upp marknadspriserna. Det kan ge en
snabb effekt och underlätta den akuta
krisen.
• Sverige bör i EU driva på för att
gårdsstödet kan betalas ut tidigare.
Dessutom måste man se till att de
svenska myndigheterna har resurserna
och prioritera att stöden betalas ut.
• Gå inte med på lättnader i sanktioner
för de mjölkproducenter som producerat mer än sin kvot, innan dessa avskaffades – det ska inte löna sig att inte
följa det gemensamma regelverket.
På sikt ser vi fortfarande ett stort behov
av långsiktiga reformer för att stärka
böndernas konkurrenskraft. Vi vill bland
annat:
• Stoppa destruktiva kostnadshöjningar. Att höja arbetsgivaravgifterna för
unga och planera för skatter på både
handelsgödsel och körda kilometrar
förvärrar krisen och slår hårt mot
bönderna.
• Fortsätta sänka kostnaderna för arbete,
bland annat genom att ta bort arbetsgivaravgiften för den förste anställda
under två år.
• Behålla visstidsanställningarna, de är
helt nödvändiga för att jordbruket ska
kunna få tillgång till den arbetskraft
man behöver.
• Minska regelkrånglet.
• Ursprungsmärka alla mejeriprodukter.
Intresset för att köpa svenska matprodukter har aldrig varit så stort som nu.
Men för att du som konsument ska
kunna göra detta måste märkningen
vara tydlig i mataffären.

DEBATT 21/8 2015. Tack HN för att Ni
lyfter frågan om vägarna 153 och 154 med
perspektivet i antal olyckor de senaste tio
åren. Antalen är 470 plus 385 för de båda
vägarna och de som omkommit är totalt
14. En julidag i år var det 6 km kö för att
komma in i Ullared. Vilket handelscentrum skulle acceptera så långa köer för att
komma fram? Gekås löser sina interna
logistikfrågor utan att det bildas köer. Men
vägnätet tål inte de 10 procent som trafiken
ökar varje år.
MITT PARTI, CENTERN, har konsekvent
drivit frågan om dessa båda vägar. Hittills
utan framgång. De två största partierna är
helt tysta och hänvisar till NNK-principen
(nettonuvärdeskvoten) vilken kräver stor
samhällsnytta med för snävt synsätt.
Problemet med denna princip är att den
endast räknar in trafik till och från arbetet.
Så all tung trafik till Gekås, färjan i Varberg
eller Södra Cell plus Gekås kundtillströmning med 25 000 personer varje dag, räknas
inte med när man gör trafikplanen.
TRAFIKVERKET LÖSER akuta problem med
räcken, extra filer och breddning av broar.
Men frågan är större än så. Bästa lösningen
för väg 153 är att dra sträckan RolfstorpUllared utmed den nedlagda järnvägen.
De båda vägarna är inte med i den trafikplan som gäller fram till 2025. Alltså måste
ett helt annat tänkande till. Ett omtag måste
göras och går att lösa genom att kommunerna är med och finansierar genom lån
och betalning av räntan på den cirka halva
miljard som en standardhöjning kräver. Det
finns kreditgivare som är beredda.
NÄRINGSLIVET I Falkenberg är med på
tankarna och frågan har lyfts av Landsbygdsrådet i Varbergs kommun. Glöm inte
att vi talar om en arbetsplats med nästan
2 000 jobb och flera hundra bor i Varberg.
Gekås ledning sköter logistiken på ett bra
sätt. Inga köer in i varuhuset och kassalinjen
jobbar på högvarv. Nu väntas ett parkeringshus i stället för det berg som ligger
väster om varuhuset. Detta berg borde passa
bra som utfyllnad i ett kommande vägprojekt. Jag betonar att vägarna 153/154 skall
ses som ett projekt med betydande samordningsvinster.
CENTERPARTIET I de olika kommunerna i
Ätradalen arbetar för att vägen SkövdeUlricehamn skall förlängas till Falkenberg
via Ullared och då kallas Ätrastigen. Då
väcks tanken på att undvika Göteborg och
E6/153 när folk från Mellansverige åker till
Ullared.
Ingemar Johansson(C)
Falkenberg
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Halmstad
krets info

Centerpartiet avdelning

Medlemsgruppmöten för politisk
diskussion:

Mitt i Halland ligger avdelning Steninge-Harplinge. Vackert belägen mellan
böljande åkrar och hav. Som avdelning
är vi kanske inte störst men vi bär på ett
stort ansvar då nästan var tredje person i
vårt område lade sin röst på Centerpartiet
i kommunvalet 2014.

Alla är hjärtligt välkomna, givetvis även
du som inte har ett förtroendeuppdrag.
tisd 15/9, månd 19/10, torsd 26/11
Fika kl 17.30, möte kl 18-20.
Plats: varierar, se inbjudan via mail
eller i kalendern på hemsidan.

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.

Steninge-Harplinge
Kommunikation med väljarna på en
lokalnivå är något vi driver och utvecklar
med stort intresse. Tex så gjorde vi redan
2010 en ”byfolder” med de mest lokala
kärnfrågorna som vi ville driva för våra
väljare. En viktig parameter är att vi även
passar på att berätta vad vi hittills har
åstadkommit under mandatperioden.
Nu tar vi vår kommunikation ett steg
längre och har numera en egen Facebook-sida, sök på, Centerpartiet avdelning Steninge-Harplinge, och vi kommer

under 2015/16 att starta upp vår lokala
hemsida samt att vi kontinuerligt kommer att ge ut vår fantastiska ”byfolder”
under hela mandatperioden. Samtidigt
fortsätter vi att på olika sätt ha fysiska
möten, med olika inriktningar och på
olika lokaler och sammankomster. På
detta sätt kan vi enkelt fånga upp vilka
frågor som våra väljare tycker vi ska
arbeta vidare med och vi kan anpassa vår
kommunikation till ett begränsat område
och möta väljarna på deras villkor.
Närmst i tiden är en personlig presentation av alla lokala politiker och en ny
folder. Vi fortsätter att bevaka och driva
frågor kring tex Steningeskolan och
Plönninge.

Ann-Sophie Cordes

Mellan valen
Såhär efter ett valår uppstår ofta ett
politiskt vakuum, när de ideella krafter
som lagt ner så mycket tid på att påverka,
prata och kampanja har nått över valdagen och de turbulenta majoritetsbildningarna såväl i riksdagen som i kommun
och region är på plats. Självklart är det
rimligt att det polititiska tempot lugnar
ner sig lite efter valåret, det tycker nog
inte minst vi politiker själva. Men det är
viktigt att tänka på att det är under denna
perioden som vi lägger grunden för våra
framgångar i nästa val och utformar
politik inte bara för att få fler röster, utan
för att förändra samhället i en riktning vi
tror på.
I Halmstad tycker vi att det är av otrolig
vikt att vara delaktiga och synas i samhällsdebatten även när kampanjbudskapen inte duggar tätt på annonsplatser och
busshållplatser. En vän sa till mig en gång
att ”även de mest nyanserade politiker
förvandlas till idioter under ett valår”.
Jag ställer inte upp helt på den verklighetsbeskrivningen, men förstår samtidigt
att det kan vara svårt som väljare att föra
ett bra samtal om samhällsutvecklingen
när alla valmanifest är tagna och valstugorna är uppsatta.

Därför ställde vi oss som enda politiska
parti i Halmstad centrum under cityfestivalen. Inte bara för att marknadsföra
vår närodlade politik, utan främst för att
prata med invånare och besökare om hur

de vill utveckla vår stad. På en pappskiva
fick intresserade sätta upp lappar med
sina idéer kring hur man kunder utvecka
Bastionen i norra Halmstad centrum, en
yta som vållat många politiska diskussioner genom åren. Vi kan konstatera att vår
närvaro var uppskattad av invånarna som

gärna stannade och pratade och kom med
många värdefulla inspel.
När politikerföraktet ökar och populistiska krafter till både höger och vänster vinner mark är det viktigt att vi som Centerpartister inte sitter stilla i stugorna. Som
Sveriges öppnaste parti så är det vi som
skall vara ute och prata med människor
mellan de stora politiska händelserna och
visa att vi lyssnar och tar folks idéer på
allvar. När man ser opinionsundersökningarna dugga tätt och proffstyckare
analysera vilka riksutspel och händelser
som har påverkat opinionen är det lätt
att känna sig både glad över framgångar
och uppgiven över nederlag. Men när den
enda statistiskt säkerställda opinionsundersökningen kommer i september 2018
så kommer vi att skörda frukterna av att
ha lyssnat på människors idéer, problem
och kritik. Framförallt så kommer större
möjlighet att utveckla samhället till det
bättre.
Väl mött i hallandshösten!

Kretsstyrelsen för Centerpartiet i
Halmstad genom Victor Rundqvist
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Centerpartiet och Halmstads skolor!
Halmstad har en växande befolkning i
hela kommunen och under 2014 ökade
antalet människor i samtliga församlingar. Detta innebär givetvis också
att antalet barn som ska gå i för- och
grundskola också kommer att öka starkt.
Enligt Stadskontorets senaste prognoser kommer antalet barn i förskolan
(2015/2016 ca 5.800 barn) att öka med
drygt 600 barn och i grundskolan år F-9
(2015/2016 ca 10.500 elever) med ungefär 1500 elever fram till 2020.
Samtliga av Halmstads 36 grundskolor
är på något sätt berörda av tjänstemannaförslaget som innehåller konkreta
förslag på skolorganisation 2016-2030.
Förändringarna kan bestå av ny stadieindelning (F-3, F-6, F-9 eller 4-9), nya elevupptagningsområden samt avveckling av
befintliga skolor genom samlokalisering.
Från Centerpartiets sida ser vi med särskild oro på specifika förslag på avveckling av flera skolor i de mindre orterna
och därmed hela Halmstads kommuns
fortsatta utvecklingsmöjligheter.
I tjänstemannaförslaget finns också idéer
om nybyggnation av helt nya skolor i
eller nära centralorten.

Utredningsuppdrag
Den förra Barn- och Ungdomsnämnden
(BUN) i Halmstad gav Barn- och Ungdomsförvaltningen (BUF) ett uppdrag
om att anpassa och optimera skolorganisationen utifrån skollag, läroplan, stadier
och långsiktighet.
Nuvarande BUN tog innan sommaren
del av rapporten som innehåller många
olika delar och som inte ska ses som
ett enda stort beslut att ta ställning till.
Därefter har det funnits möjligheter för
alla medborgare att lämna synpunkter
på förslagen på webben. Det har inkommit 447 olika synpunkter varav flertalet
kom från Kvibille, Holm, Slättåkra samt
Steninge.
Det är nu upp till oss politiker att begära
kompletterande och fördjupade underlag
för de förslag som vi vill prioritera.

Många frågor att belysa
– några exempel
Nu måste vi som politiker ställa oss
många frågor som är viktiga att få svar
på innan beslut fattas.

Konsekvensanalyser för elever? Detta
gäller både elever som flyttar från en
skola och de elever som redan går på
den mottagande skolan. Elevhälsa och
skolresultat.

mar har tillgång till digitala hjälpmedel
samt att lärares och specialpedagogers
kompetens ökar inom detta område.

• Utemiljöns betydelse? Omfattning
gällande yta och utseende.

Vår utgångspunkt i skolpolitiken är att
vi särskilt betonar vikten av att utgå från
varje enskild elevs förutsättningar och att
det därför är viktigt med en individanpassad utbildning som möter varje elev
på dess kunskapsnivå. Detta är också vår
utgångspunkt i den pågående utredningen om skolorganisationen i Halmstad
kommun!

• Innemiljön? Ventilation och ljud.

Vad händer framöver?

• Betydelsen av närhet till en skola?
Speciellt för eleverna i årskurserna
F-3. Behovet av trygghet.
• Lärare? Behörighet och arbetsmiljö.

• Flexibel organisation? Samlokalisering av för- och grundskola.
• Ekonomin? Driftskostnader, investeringsbehov, kostnader för skolskjuts
kostnader för transporter i övrigt.
• Placering av nya skolor? Lämpliga
platser i både tätorter och centralort.
• Storlek på skola? Lämpligt lägsta och
högsta antal elever på en skola.
• Segregation och integration? Motverka nuvarande segregation och
förbättra integrationen av nyanlända.
• Utnyttjande av modern undervisningsteknik? Ökad digitalisering.

Centerpartiets skolpolitik
– utdrag ur valmanifestet
Centerpartiet i Halmstad gick i september 2014 till val på en hållbar och
likvärdig skola i hela kommunen och
vi fick ett starkt väljarstöd för detta! Vi
vill som en följd av detta att kommunen
i sina beskrivningar av skolenheterna
lyfter fram samtliga skolors värden och
därigenom medverkar till en profilering av skolorna. Vi vill också införa en
forskningsbaserad Modellskola för ökad
kvalitet och måluppfyllelse som sätter
Halmstad på kartan i utvecklandet av
framtidens skola.
Gällande utemiljön så vill vi att det tas
fram tydliga krav på omfattningen av
denna för både skola och förskola. Vår
utgångspunkt är att rasten kan bidra
till ökat kunskapsresultat om utemiljön
värderas likvärdigt med arbetsmiljön i
klassrummet.
En fortsatt IKT-satsning (InformationsKommunikationsTeknologi) behövs för
att fullgöra att både alla barn och ungdo-

En god dialog med samtliga berörda
aktörer är viktig framöver. Fördjupade
samråd kommer att ske på flera skolor
för att elever, föräldrar och skolpersonal ska få möjlighet att komma med
synpunkter. På våra öppna C-medlemsgruppmöten framöver kommer vi att
informera mer om fördjupade underlag
för de enskilda skolorna och tidplanen
för kommande beslut.
Framöver kommer vi även att informera
om och ta ställning till förslagen gällande
organisation för förskola.
Välkomna med frågor och synpunkter!

Camilla Heurén (C)
ledamot BUN Halmstad
Henrik Andersson (C),
ersättare BUN Halmstad

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: 0720 - 18 00 97

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

HALMSTAD/FALKENBERG
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Äldreboende i Halmstad
Det här kommer bli en intensiv höst med
en rad viktiga beslut för oss. Äldreboendediskussionen är redan igång och vi är allt
annat än nöjda med att det uppkommit ett
akut behov av att avveckla en del äldreboende. Visserligen är de inte ändamålsenliga varken för boende eller personal.
I Centerpartiet gör nu vi, inte minst våra
representanter i Hemvårdsnämnden, allt
för att få äldreboendena i Getinge och
Eldsberga konverterade till trygghetsboende. Det är en strategi vi kommit fram
till via samtal med många äldre. Vi har
kunnat konstatera att när vi ställer en
öppen fråga om vad man ser framför sig
när det gäller äldreboende, så är det inte
dagens äldreboende. Dagens äldreboende
är mer ett vård- och omsorgsboende där
man vårdas och har behov av medicinsk
personal.
För idag ser behoven inom äldreomsorgen
väldigt annorlunda ut mot vad de gjorde
för bara tio år sedan. Vi är friskare längre
och vi blir också äldre och allt fler. I detta
perspektiv har behovet av det traditionella
äldreboendet minskat och vi efterfrågar
idag, i allt större utsträckning, ”egna trygga hem” som känns moderna, lättskötta
och säkra.
Det är till dessa ”egna trygga hem” vi vill
flytta den dagen då vårt traditionella boende känns för stort, för omständligt eller
för otryggt och då vi ännu inte har behov
av ständig närvaro av medicinsk personal.
I denna verklighet har den traditionella
bilden av ett äldreboende spelat ut sin roll
och det är dags för oss att finna nya och
mer anpassade former för vårt bostadsbehov i livets olika skeenden.
Det är med bakgrund av detta som vi i
Centerpartiet vill att man ska ersätta till
exempel äldreboendena Almgården och
Hemgården med så kallade trygghetsboenden. Moderna egna trygga hem, väl

anpassade för våra förutsättningar när vi
blir äldre.
Vård- och omsorgsboende, ett sk äldreboende, finns det också behov av utanför
staden och därför har vi arbetat hårt för
ett nytt äldreboende i Oskarström, som
blir klart nu i september, och för nybyggnation av ett äldreboende i Harplinge, som
nu har startat. Söderut behövs det också
ett modernt äldreboende, och det ser nu ut
som om det blir i Fyllinge.
Nästa stora fråga som ska avhandlas i höst
är framtiden för våra skolor. Vår inställning är självklart ”olika men likvärdiga
skolor”, men vad menar vi med det egentligen? Redan när Centerpartiet bildades
för 100 år sedan ville vi ge landsbygdens
barn samma rättigheter till utbildning som
stadsbarnen. Det gäller faktiskt fortfarande. Vi tycker också att det är viktigt att ha
nära till sin skola, ju yngre barnen är desto
viktigare. Likvärdigheten och närheten
är två ställningstagande vi menar måste
kunna kombineras när vi formar framtidens skola.
Det som är glädjande i vår kommun är
att både stad och land växer i befolkning.
Detta måste mötas med satsningar på
skolan både på landsbygden och i staden.
Jag möts av många människor som nu
hoppas på att Centerpartiet ska bevara
ortens skola, men jag är inte nöjd med att
bevara, brukar jag svara. För mig handlar
det om att ge skolan en förutsättning att
utvecklas. Kan den inte det är det bättre
att avveckla den, för barnens skull. Jag är
dock övertygad om att det går att utveckla
små skolor också. Hur väl vi lyckas med
att ge landsbygdens barn goda förutsättningar återstår att se, men att vi kommer
”slåss” för de mindre skolorna är givet.

Henrik Oretorp
Ert kommunråd

SE HIT!

Alla med förtroendeuppdrag inom pastorat och församlingar.
LÖRDAG den 17 oktober kl 10.00-13.00
Får vi information om Svenska Kyrkans fastighetsutredning.
Yttrande från församlingarna ska vara inne före den 1 dec så det är ett bra tillfälle
att skaffa sig kunskap och visa att vi centerpartister är kunniga.
Margareta Andersson c, som deltagit i utredningen medverkar.
Plats Harplinge församlingshem.
Anmälan till Ulla Rickardsson tel 0346 20092 eller ulla-rickardsson@telia.com

Centerpartiets kyrkopolitiska sektion

Vad händer
i den lokala
kyrkopolitiken?
Svenska kyrkan är organiserad i församlingar och pastorat. Pastorat blir det när
det finns fler än en församling i ett lokalt
område. Ex Vessige Pastorat har två
församlingar Okome och Vessige, medan
Stafsinge bara har en församling inom
sitt område, då heter det församling.
Alla församlingar och pastorat i Falkenbergs kommun ligger inom ett kontrakt,
Falkenbergs kontrakt. Idag omfattar det
också Torups församling.
Vi har idag nio enheter inom kontraktet.
En strukturförändring har initierats och
utretts. Det samlade materialet har varit
ute på remiss och i höst beslutar Stiftstyrelsen hur en framtida organisation i
vårt kontrakt ska se ut. Vid samrådsmöte
och andra träffar har anslutningen varit
stor för att bilda ett pastorat i kontraktet/
kommunen, dock utan Torup. Det är en
stor förändring men kanske nödvändig
att genomföra av ekonomiska skäl. Ett
sånt pastorat får då ett kyrkoråd och
en kyrkoherde/arbetsledare och chef .
Övriga präster är komministrar. En stor
förändring mot nuvarande 9 kyrkoråd
och 9 kyrkoherdar.
Diskussionen har fört fram att de församlingar som finns idag ska vara kvar.
Det är församlingarna som står nära
medborgarna och församlingarna styrs
av församlingsråd. Pastoratet är som ett
paraply där beslut om ekonomi, personal
och andra övergripande beslut tas. Det
kommer att ställas stora krav på de förtroendevalda att hålla igen kostnader, det
är ju själva skälet till förändringen.
Nu får alla hjälpas åt att få en fungerande kyrkoorganisation och inte tappa det
”nära”.

Ulla Rickardsson
Förtroendevald

REGION
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Håll halland helt
Nu är regionfrågan aktuell igen,
sedan regeringen tillsatt en kommitté med uppdrag att föreslå en
regional indelning av Sverige med
väsentligt färre län och landsting.
Centerpartiet i Hallands ståndpunkt
är med stor tydlighet att Halland ska
hållas ihop som en egen region även
framöver.

Vi grundar vårt ställningstagande på vad
vi anser vara det bästa för invånarna och
för Hallands utveckling.
Halland är en bra livsplats med god
utveckling och stark tillväxt, men vi är
oxå ödmjuka inför våra utmaningar. För
att kunna ge invånarna god vård och
omsorg, service och en positiv utveckling
är ett nära och gott samarbete mellan
region och kommun mycket viktigt. Det
finns i Halland och vi ser det som en
styrka att vi är ett mindre antal kommuner som ingår i regionen. I Halland har
vi direktkontakt mellan de folkvalda
politiska nivåerna utan ytterligare nivåer
med kommunalförbund etc. Det en
demokratisk styrka och fördel. Om fler
kommuner framöver vill vara en del av
Region Halland så är vi öppna för det.
Många frågor kräver gränsöverskridande
samarbeten, oavsett var gränsen går. Det
gäller infrastruktur och kollektivtrafik
liksom sjukvård. Ibland är hela Sverige

samarbetsytan. Att flytta gränser löser
inte frågorna, det bara flyttar just gränsen. Framgången ligger i förmågan att
samarbeta.
Centerpartiet i Halland tycker det är
positivt att Sverige regionaliseras. Det
är knappast effektivt med nuvarande
blandning av regioner, regionalförbund
och länsstyrelser med ansvar för den regionala utvecklingen. Vi ser också många
fördelar med utökade ansvarsområden
för regionerna tex inom arbetsmarknadspolitiken. Tyvärr är det inget regeringen
verkar se.
Centerpartiet i Halland ser fram emot
att fortsätta bidra till Sveriges utveckling
utifrån ett helt Halland som en region.

Stefan Bengtsson
Regionråd
Henrik Oretorp
distriktsordförande

GRÖN REHAB
En motion till Regionfullmäktige om
införande av grön rehab inlämnades av
Ingemar Johansson. Även om motionen
avslogs så uppkom en diskussion och det
känns som intresset för denna rehabiliteringsmetod har en framtid.
För att öka vår kunskap, gjorde Centerns
regiongrupp studiebesök på Kärramosse gård där Gill Croona bedriver Grön
Rehab för i dagsläget 8 personer.
Vi var alla imponerade av upplägget, fick
ett varmt mottagande och en beskrivning
av Grön Rehab som en möjlighet till
läkning främst för personer med utmattningssyndrom, ätstörning och depressioner. Vi fick ta del av teoribildning och
aktuell forskning som ligger till grund
för den djur, trädgård och naturunderstödda rehabiliteringen.
Vården är evidensbaserad och certifierad, såväl Gill Croona, som Kajs-Marie

Unosson som är behandlare har gedigen
utbildning från bland annat Alnarp och
inom sjukvårdsområdet.
Stefan Bengtsson fick gruppens uppdrag
att aktualisera frågan igen, en möjlighet
att kunna erbjuda alternativ behandling

för att avlasta inte bara psykiatrin utan
också öka möjligheten för långtidssjukskrivna att komma tillbaka till ett rikare
liv.

Monica Hansson
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Studiebesök i Nässja

I maj gjorde Unnaryds centeravdelning
ett intressant studiebesök hos Nässja
Stuteri & Lantbruk. Där fick vi stifta bekantskap med hästrasen tinker. Tinkerhästen är en ras från Irland som härstammar från de hästar som irländska romer
använde att dra sina vagnar med. Den är
främst känd för sitt utseende, en kraftig

ridhäst med fläckig skäckfärg och sitt
lugna temperament. Detta och mycket
mer fick vi veta vid studiebesöket. Det är
Bengt Nordin med familj som sedan några år driver stuteriet i Nässja. Här finns
minst ett 50-tal hästar i nyrestaurerade
hagar. Det är avelsgodkända hingstar,
ston och unghästar. Familjen Nordin

köpte Nässja av Mats Helge eller ”Mats
på Höjden” som han kanske mer är känd
som. Mats medverkade också under besöket och berättade om gårdens historia.
Som den gode berättare han är var det en
fin avslutning på ett trevligt besök.

Christina Johansson

Motioner från Centerpartiet Hylte
Odlingslotter

Ett hållbart Hylte

Anna Roos har lämnat in en motion där
syftet är att få till fler ytor att odla på i/
nära tätorter. Speciellt efterfrågat av nyanlända och ett led i att skapa meningsfull sysselsättning. Samhällsbyggnadskontoret och hyltebostäder undersöker
nu saken.

Motionen, inlämnad av Karin och Anna,
syftar till att inför större beslut kring
organisation eller investeringar analysera
om beslutet blir hållbart ur ekonomisk,
miljömässig och social synvinkel.
Vi är starka på miljö,
men idag talar forskningen också om social
hållbarhet, hur kommer
besluten gynna Hylteborna
ur den aspekten? Allt syftar
till att göra vårt samhälle hållbart ur dessa tre aspekter. Då
skapar vi ett robust samhälle.
Behandlas under hösten.

Dagbarnvårdare
C vill se rekrytering av dagbarnvårdare
som ett led att komma till rätta med kön
till förskolan. Konkret förslag som skulle
underlätta det arbetet. Majoriteten är inte
positivit inställd till dagbarnvårdare, så i
nuläget ser det ut att bli avslag på motionen från Lennart Ohlsson.
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Björn Andersson
- ny i samhällsbyggnadsnämnden
Jag är född och uppvuxen utanför Torup
och gick i grundskola i Rydöbruk. När
det blev dags för gymnasiestudier flyttade
jag som många andra till Halmstad. Där
läste jag fyra år på Kattegattgymnasiet.
Blev genom en klasskamrat engagerad
i Röda korsets Förstahjälpen grupp och
träffade där min livskamrat och hustru
Anna. Livet består av många val och valet
av livskamrat är mitt bästa.

som teknisk säljare/projektledare och vi
valde att flytta till Torup. Det har blivit
två barn till sedan dess. Just nu jobbar jag
med Business Development på TrelleborgVibracoustic i Forsheda. Vi tillverkar
vibrationsdämpare till fordonsindustrin.

Yrkeslivet har varit lite brokigt. Jag har
jobbat som rullmaskinist, Kapmaskinist,
Industrielektriker, FN-soldat, Projektledare, Teknisk säljare. Läste under 90-talet
på Högskolan i Halmstad på Utvecklingsingenjörslinjen. Ett val av utbildning
som jag rekommenderar.

Tiden går och när jag inte lägger min tid
på familj eller arbete så vill jag gärna hålla till i skogen. Får jag välja så jagar jag
helst. Är det inte jakttid fiskar jag gärna.
Jakt och fiske är en skön och vilsam avkoppling i en stressig vardag. Fjällvandring och cykling är andra stora intressen,
Vättern runt 2015 blir min 11:e runda om
allt går som det skall. Det finns även en
del föreningsuppdrag i almanackan som
skall skötas.

I slutet av 90 talet bodde vi i Anderstorp
och vi fick där vårt första barn och tyckte
då att det vore bra att komma närmare
mor och far föräldrar. Blev erbjuden
arbete i Kinnared på Mefa (Gnotec Mefa)

Att väljas för ett förtroendeuppdrag i
kommunen var extra roligt. Jag är alltid
intresserad av att lära nytt och nu blir
det mycket intressant att lära sig mer om
politik.

Emellanåt tycker jag att det styrs för
mycket på vad som har hänt i stället för
vad vi vill ska hända. Med tydliga politiska mål i ekonomiska ramar kan vi styra
kommunen i rätt riktning.
Politiskt har jag ingen erfarenhet utan
står på mina erfarenheter från näringslivet. Jag hoppas att jag kan bidra på ett bra
sätt i att driva Hylte kommun framåt som
tack för förtroendet. Mitt uppdrag är som
suppleant i Samhällsbyggnadsnämnden.

Vårutflykt
Långaryds Centeravdelning ordnade ett
studiebesök i Rydöbruk. Vi startade hos
konstnärerna Lisbet och Jonas Forsberg.
Lisbet berättade bl.a om arbetet med
svamparna som nu står i Forumrondellen
i Hyltebruk.

Där berättade Anna Roos om Hyltenämndens verksamhet.
En skön kväll med bruset från forsen i
bakgrunden.

Sedan fikade vi nere vid Knystaforsen.

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

LAHOLM
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Laholm först

med snabbladdningsstation för elbilar i Halland.
Regeringen har angett en vision att Sveriges fordonsflotta ska vara fossilfri år 2050.
Ett steg på vägen är den fossiloberoende
fordonsflottan 2030. Dessa visioner och
mål är de tuffaste i världen och innebär
att Sverige tar ledningen när det gäller att
minska klimatpåverkan från vägtrafiken.
Med denna bakgrund skrev jag (Majvor
Persson) och Gunnar Gullander en motion
nov. 2013 om att Laholms kommun ska
komplettera sin fordonspark med elbilar,
sätta upp laddstolpar för elbilar och marknadsföra sina elbilar genom dekaler och via
intern och extern information. Vi såg gärna

att stolpen placerades i centrala Laholm
för att gynna utvecklingen och besöken till
innerstan.

omdömen om placeringen och funktionen
på sajten www.uppladdning.nu. Med något
undantag när, är det idel lovord. …

När det blev dags för beslut i kommunfullmäktige maj 2014 föreslog moderaterna
återremiss eftersom ingen utredning på
kostnaderna för laddstolpar hade gjorts .

”Bästa tänkbara placering. Klockrent,
p-plats på vackert torg mitt i stan med fik
och allt på bekvämt avstånd. En kopp kaffe
och en glass på torget under tiden Leafen
laddas. Bra funktion och klockren placering. Har aldrig besökt Laholms centrum
innan. Verkligen fin liten stad. Laddarna
verkligen fina, rekommenderas ett besök
och trevlig shopping/fika. ”Fler kommuner
borde ta efter.”

Motionen behandlades dock skyndsamt och
redan på junisammanträdet 2014 hade ett
kostnadsförslag tagits fram som rymdes i
investeringsbudgeten för 2015. Fullmäktige beslutade att snabbladdningsstolpen
ska sättas upp. Elbilen var redan på plats i
kommunens fordons park.
Den 6 juni var det dags för
invigningen av Hallands första
snabbladdningsstation på
Hästtorget i Laholm avsedd
för el- och hybridbilar. Här
finns en snabbladdare med
laddningstid på 20-30 minuter
och fyra uttag där laddningstiden ligger på en-två timmar.
Sedan stationen kom på plats
kan tankande bilister ge

För några av bilisterna var Laholm en vit
fläck på kartan. Laddstationens placering
fick dem att upptäcka Hallands äldsta stad:
”… en väldigt mysig stad. Jag kommer att
komma tillbaka”, skriver en bilist på sajten.
Detta är dock bara en början! Vi i Laholm
har mycket att lära av andra t.ex. av Falkenberg som kör med el-bilar i hemtjänsten och Varberg som har en elbilspool.
Majvor Persson

Hänt under sommaren!
Strax innan sommaren tog kommunstyrelsen ett beslut att anslå 500 tkr från
Lundgrenska donationsfonden för att göra
Apotekarlunden inne i Laholms stad mer
besöksvänlig. Tanken var att fälla alla, eller
ett antal av de stora lindar som står där.
Träden har blivit ett populärt tillhåll för råkor som både stör och smutsar ner. Trädens
storlek gör också att det blir ganska mörkt
i lunden.
När frågan var uppe i kommunstyrelsen
så var alla överens om att vi vill plantera
nya lägre träd som aldrig blir så stora som
lindar blir. Det ska också placeras belysning
i parken så att alla känner sig trygga att gå
och vara där.
Av detta förslag har det blivit en debatt om
trädens vara eller inte. För att alla ska få
säga sitt i denna fråga så bjuder kommunledningen in till ett möte i lunden den 24/8,
efter det så fattas det beslut i frågan. Alla
kommer säkert inte bli nöjda men så är
demokratin.

I juli hade vi i Centerpartiet vårt årliga
sommarsamtal. Det var Lorenz, Ove och
jag som bjöd in till detta. Vi hade tre rubriker vi ville tala om, globalisering, urbanisering och digitalisering. Detta är tre stora
trender som genomsyrar samhället i dag
och vad betyder det för Laholms kommun.

Globalisering
Det engelska gymnasiet i Halmstad har
många elever på kö. Föräldrar satsar idag
målmedvetet på flerspråkighet för sina
barn. Hur kan vi tillgodose detta önskemål
i Laholm? Vårt förslag är att undersöka
möjligheten att starta upp en förskola med
engelska som tyngdpunkt. Vidare vill vi att
det ges möjlighet att läsa gymnasieprogram
helt på engelska.

Urbanisering
Laholm har en fördel av att vi i dag kan
pendla till två olika arbetsmarknader,
Göteborg och Malmö. Kommuner som
ligger inom pendlingsavstånd kommer
att utvecklas positivt framöver. Det är en

fungerande kollektivtrafik som är framgångsfaktorn för att klara denna utmaning.
Pågatågens ökade avgångar är ett svar, men
det behövs också en satsning på persontrafik på Markarydsbanan med stopp i Veinge
och Knäred.

Digitaliseringen
Vi kan glädja oss åt att äntligen har utbyggnaden av bredband tagit rejäl fart i många
av våra orter, men vi får inte glömma att
kommunen har många boende på ren
landsbygd där byggande bolag inte ser att
man kan få lönsamhet i satsningen. Där
måste till mer pengar från det offentliga.
Fiber är ett måste för att kunna hänga med i
den allt mer digitaliserade världen vi lever i.
Vi går en spännande höst till mötes, med
många frågor som måste få en lösning.
Erling Cronqvist
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Ysby skola är nu kooperativ friskola.
Den 17 augusti startade Ysby skola som friskola. Det har varit en
”trottoarpratare ute vid vägen som
har räknat ner hur många dagar som
återstår till skolstarten. Skolan är
nymålad i en härlig gul färg, nyansen
har framröstats genom färgförslag
som har funnits i vår affär och sedan
fick även eleverna ge sitt förslag till
färgen. Skolan har även utökats med
en byggnad som byggts på skolområdet och lyser härligt gul.

Möllans kooperativ, som driver skolan
har funnits sedan 1987 då föreningen
startade med ett dagis, har nu utökat sin
verksamhet och även blivit fastighetsägare då man köpt loss byggnaden av
kommunen. Det var många sökande till
lärartjänsten, så det var inga problem
att få tag i engagerad personal som vill
jobba på en liten skolenhet. Elevantalet
blir bättre och bättre. Rektor Pia som
varit med och gjort ansökan om friskola
till skolverket är kvar
och har tillsammans
med styrelsen och övriga
föräldrar gjort ett fint
arbete för att det skall
finnas en skola i Ysby.
Skola och affär betyder
jättemycket för vår bys
tillväxt och nu finns det
snart nya tomter att köpa
i byn. Bredband är också

på gång till våren. Affären har nu blivit
en leverantör av den mesta skolmaten till
Ysby skolans barn. Behövs det extra hjälp
i skolan sätter man upp ett anslag och
skickar ut grupp-mail till byns invånare
och alltid är det någon som har några
timmar över och kan hjälpa till. Detta är
ju en härlig grej och gynnar sammanhållning i en landsbygdsort. Så jag hoppas att
beslutsfattare i framtiden tänker till noga,
hur man kan göra för att bevara våra
små skolor och ge våra barn en härlig
skolmiljö i sin hemort. Lycka till Möllan
med Ysby skola.
Roland Gottfridsson Ysbybo och kommunfullmäktiges ordförande.

Roland Gottfridsson Ysbybo och
kommunfullmäktiges ordförande.

Ordförande har ordet
Sommarn har nått sitt slut och hösten
gör sitt intåg med alla vackra färger i
naturen, i skrivande stund går skördetröskorna på högvarv. Vad ja förstår så
blir skörden bland den bästa på länge efter en exemplarisk sommar för växtligheten, dock har sommaren inte varit lika
exemplarisk för målning av huset. Kan
jag konstatera.
När hösten kommer drar vi igång igen
med olika möten och sedvanligt deltar
vi på Våxtorps marknad. Vi har också
partistämma i Falun som går av stapeln
med början den 24 till den 27 september. Efter valet kan vi konstatera att vi
har fått medvind i opinionen och det är
lite speciellt eftersom vi brukar normalt
tappa efter ett val. Därför kommer stämman att vara mycket intressant att följa
och dessutom att få vara med och forma
framtidens politik.
I mitten på oktober kommer vi att anordna ett öppet möte där vi ska disku-

tera kollektivtrafikens möjligheter och
svårigheter. Förhoppningsvis ska vi ha
med båda direktörerna från Hallandstrafiken och Skånetrafiken denna kväll.
Meningen med mötet är att vi måste få
regionerna att lösa en del problem så som
pendlarkort och att regionaltrafik löper
obehindrat mellan länen. Resenärerna
ska obehindrat kunna ta sig både söderut
och norrut utan att ha flera olika pendlarkort. Till sist vill jag reflektera över
en dom från Mark- och miljödomstolen
som har givit rätt i en överklagan från
markägare som äger dammar vid gamla
kvarnar. Länsstyrelsen har ålagt många
kvarnägare att ansöka om tillstånd för
vattenverksamhet enligt miljöbalken.
Detta ter för mig och nu även Mark- och
miljödomstolen som ett konstigt föreläggande från Länsstyrelsen, med tanke på
att dessa kvarnar med tillhörande dammar har varit där i flera hundra år. Tänk
vad som skulle hända med naturen och
även kulturmiljön om dessa dammar

inte fick vara kvar. Tycker att detta är
den mest befängda byråkrati som har
hanterats av en myndighet som Länsstyrelsen. Jag hoppas att denna tanke om att
riva dammar längs med våra vattendrag
är för en sista gång slutdiskuterad. Till
sist vill jag önska er en fin höst.

Ove Bengtsson
Kretsordförande
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PRIDEFESTIVALER I HALLAND
CENTERPARTIET, CENTERKVINNORNA OCH CUF FANNS GIVETVIS
MED PÅ PRIDEFESTIVALERNA I HALMSTAD, FALKENBERG OCH
VARBERG. HÄRLIG STÄMNING OCH MYCKET KÄRLEK!
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Kvinnodag på Ästad Gård
Ledarskap, närodlad mat, kvinnligt
företagande, en levande landsbygd
och jämställdhet var temat för
centerkvinnornas utbildningsdag på
Ästad gård. Inbjudna talare var Annika Bergman, ordförande i Hushållningssällskapet Halland och Kristina
Yngwe, riksdagsledamot och ledamot
i Centerkvinnornas förbundsstyrelse.
Annika startade med att tala inspirerande om att vara kvinna och ledare
med passion för närodlad mat. Annika
har sina rötter i Halland, har gått på
Plönninge, driver grisföretag och sitter i
många styrelser, bl. a i LRFs förbundsstyrelse.
Med ett brinnande engagemang berättade hon om sin lust att leda sig själv och
andra. Ledarskapet handlar om att leda

TRIVSELKVÄLL
Centerkvinnorna i Halland
hälsar alla kvinnor i
Centerorganisationen välkomna
till en trivselkväll på
Rit och Målerigården,
Utteros, Tvååker onsdagen
den 7 oktober kl. 18.30
Kvällens gäst är
förbundsstyrelseledamot
Inger Fredriksson, Katrineholm
Får vi LOV?
Hur gick det för Centerkvinnornas
förslag på partistämman?
Lena Petersson,
sjunger och underhåller
Kostnad endast 100 kr
Anmälan senast den 1 oktober
till Anne,
halland@centerpartiet.se
eller 0346-106 73
Varmt välkomna!

Kristina Yngwe och Annika Bergman inspirerande föreläsare på Kvinnodagen, Ästad Gård.

sig själv. Grunden i allt framgångsrikt
ledarskap är att lära känna sig själv och
sina drivkrafter. Att odla sina styrkor
och vara medveten om sina svagheter.
Vi är alla olika och för att samarbete ska
fungera är det viktigt att vara medveten om detta. ”Du kan leda en häst till
vattnet, men inte tvinga den att dricka”.
Det finns inga enkla lösningar på svåra
problem. Det är viktigt att tala om normer och värderingar.

och dess utmaningar och möjligheter.
En företagsam landsbygd, en tillgänglig landsbygd och en öppen landsbygd.
Idag ser vi att framförallt unga kvinnor
lämnar landsbygden för staden. Anledningarna är bland annat brist på arbete,
begränsad tillgång till högre utbildning,
samt bristfällig tillgång till skolor och
förskolor. Samtidigt ser vi att intresset för
att flytta ut på landsbygden ökar bland
unga kvinnor i städerna.

Annika fortsatte sedan att tala om varför
det är så viktigt att ha ett svenskt jordbruk och visade en bild av ett barn som åt
sockerkakssmet. ”I Sverige är äggen fria
från salmonella och kan ätas råa”. Matmarknaden växer men jordbruket halkar
efter. Konsumtionen ökar men antalet
sysselsatta i produktionen minskar. Det
finns mer färg och form på toapapper än
kött. Efter EU-valet har vi fått en värderingsförändring och Ica säljer 20 % mer
svenskt kött.

Många kvinnor arbetar som osynliga entreprenörer på landsbygden. Endast 29%
av jordbruksfastigheterna ägs av kvinnor.
Kvinnor jobbar gratis och/eller utanför
jordbruksföretaget. Få kvinnor söker
företagsstöd och av dem som gör det får
flera avslag o.s.v.

Sedan fortsatte Kristina med att prata om
”en landsbygd för alla - så jobbar vi med
jämställdhet i hela landet. Kristina Är
”ny” i rikspolitiken och sitter i miljö och
jordbruksutskottet.
Kristina började med att tala om antibiotikaresistens. En känslig fråga i många
länder. Svenskt lantbruk är föregångare
i hur vi arbetar med detta och vi måste ta
vara på vårt sätt att arbeta runt antibiotikaanvändning.
Hon fortsatte att tala om landsbygden

En företagsam landsbygd, där vi skapar
goda förutsättningar för kvinnors
företagande, är viktigt för att skapa nya
arbetstillfällen. Idag ser vi hur företagsstöd på landsbygden snedfördelas mellan
kvinnliga och manliga företagare och hur
svårigheterna att kombinera familj och
småföretagande utgör ett hinder för en
del kvinnor som vill ta steget och starta
eget.
Efter lunchen diskuterades hur vi ska
gå vidare med dessa frågor och dagen
avslutades med ett studiebesök på Ästad
vingård.

Majvor Persson

Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling!

Denna gången gäller det att få fram namnet på tio svenska orter som döljer sig bakom nedanstående
korta rader. T.ex. blir: ”Ej i öster, nord eller syd, skall du veta finns en långsträckt höjd”, Västerås.

Vilka är orterna?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

En omfamning, usch, fy katten, mitt upp i strömmande vatten.
Denna är kort-kort och ganska trång, kan sägas vara vår minsta kalsong.
Ett feminint flygfä, ogift och liten, passa din päls så den inte blir biten.
Bland tomtar John Bauer ritade så, en sagofigur med hatten på.
Ej i väster, syd eller nord, resten ’är ett friskhetsord.
Verb som i ostprocessen, tillsätt d – det är finessen.
En sådan i himlen man lär kunna se. Resten är en ö utan e.
Efter ett vattendrag det korta ordet, från bollspel eller mat på bordet.
En brygga av småslantar är, namnet på staden här.
På hösten den blommar vackert lila, i sådan liten ort får man lugn och vila.

De rätta svaren i förra numrets tävling, Hallandsbygden Nr 2,
2015, där det gällde att få fram namnen på vilka orter.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vidsträckt höjd		
Vattendragsknä
Lat man		
Vacker svordom
Ta mark		
Fredagshöjd		
Ej fleras blad		
Manlig strupe		
Lem förflyttade sig
Färgokokt		

Långås
Åled
Slöinge
Fagered
Landa
Dagsås
Enslöv
Hanhals
Knäred
Svartrå

Sänd in ditt svar,
helst på vykort, till:
Hallandsbygden,
Möllegatan 11,
311 34 Falkenberg.
Vi vill ha svaren före
den 15 oktober 2015.
Glöm inte att skriva ditt namn
och din adress. Vinnarna och de
rätta svaren kommer i nästa
nummer av Hallandsbygden.
Lycka till.

Vinnare blev:

May Johansson, Frillesås
Bo Davidsson, Hishult
Elin Martinsson, Frillesås

Grattis!

HALLANDSSÖM
Halmstad-Tönnersjö Centerkvinnor har höstträff på Annies Gård
Tisdagen den 22 september kl 18.30

Mira Bodiroza Lindh, Hallandssömsbrodös visar och berättar
om utveckling av hallandssömmen.
Tag med dina hallandssömsalster så ordnar vi en liten utställning.
Under kvällen blir det kaffeservering och skördelotteri.
(Du får gärna ta med dig någon vinst)

Välkommen!
Styrelsen / Margareta

