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Faktaruta
Ur Centerpartiets stadgar, parti-
stämman i Falun 2015, samman-
drag §23 Förtroenderådet 

Förtroenderådet består av parti-
ordföranden samt femtio ombud 
valda av distrikten. Därutöver utser 
Centerkvinnorna, Centerpartiets 
Ungdomsförbund och Centerstuden-
ter vardera två ombud. Partiordfö-
randen är ordförande i förtroende-
rådet. Partistyrelsens ledamöter har 
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 
Vid behandling av valärenden har 
valberedningens/nomineringskom-
mitténs ledamöter närvaro-, ytt-
rande- och förslagsrätt. Därutöver 
äger förtroenderådet rätt att tilldela 
närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
till personer förtroenderådet anser 
behöver det. 

Förtroenderådet är beslutande or-
gan i de fall då frågor av partistäm-
man eller partistyrelsen hänskjutits 
dit för avgörande och ett rådgivan-
de organ i övriga frågor. 

sekreterare och ombudsman och tanken 

är att i början av nästa år ska hen vara 

på plats. Vi undersöker nu också möj-

ligheten att göra en ungdomssatsning 

snarast möjligt, för att hjälpa CUF att 

stå starka inför valet. Och mycket mer 

är på gång.

Kyrkovalet rycker allt närmare 

och distriktsstyrelsen har därför valt 

att adjungera in en person från den 

kyrkopolitiska sektionen. Kyrkofrågorna 

måste få en del fokus och jag tycker 

dessutom att vi ska ta tillfället i akt att 

öva upp vår kampanjverksamhet i kret-

sar och distrikt i kyrkovalet. Kan också 

avslöja att nyårsträffen kommer gå i 

kyrkans tecken med en riktigt bra talare 

på plats.

Det är redan halvtid i mandatperi-

oden. Tiden går fort och det är mycket 

Centerpartiet behöver uträtta för att 

få ett bättre samhälle. Utvärdering 

pågår för att se hur mycket vi hittills 

fått igenom av Centerpartiets agenda i 

regionen och vad vi behöver göra för att 

få mer genomfört. 

Förtroenderådet i höst kommer 

att ta beslut om en ny arbets-

ordning för partiets nomine-

ringsarbete. Tanken är 

att det ska underlätta 

arbetet och göra 

det enklare för 

nya medlem-

mar att ta 

plats på 

våra listor. 

Den för-

ändringen 

är viktig 

om vi ska 

fortsätta 

att vara 

Sveriges 

öppnaste 

parti.  Ett 

parti som växer 

och blir starkare i nya 

målgrupper.

LEDARE

Henrik Oretorp 

Distriktsordförande Halland

Vi går ständigt framåt i opinionen 

vilket är mycket glädjande. Känns 

riktigt bra när vi precis har antagit 

en ambitiös valplan för riks- och 

regionval 2018.

Nu ska vi börja agera mer utåtriktat, 

sätta organisationen inför valet och 

börja planera valrörelsen. Organisatio-

nen ska förstärkas och det kommer vi 

göra genom att Anne ska få en kollega. 

Tjänsten som vi annonserar om är en 

kombination av kommunikatör, politisk 

Till sist så passa på att värva med-

lemmar till Centerpartiet. Vi är ett parti 

många är nyfikna på och min erfaren-

het är att de allra flesta blir mycket 

smickrade av att bli tillfrågade om att 

bli medlemmar i vårt parti. Det är en 

perfekt tid att bli medlem nu, eftersom 

vi har en rad olika utbildningar framåt 

som förberedelse inför valrörelsen. 
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Premiären är gjord. Jag har varit 

där. Samtidigt som väldigt många 

andra. Min åsikt om Almedalsveck-

an har varit att det är ett jippo där 

folk strosar omkring med ett glas 

rosé i handen och äter snittar hela 

dagarna. Jag hade fel. Dagarna i Al-

medalen var en mycket positiv och 

givande upplevelse.

Anledningen till min och Region Hal-

lands deltagande i Almedalsveckan var 

den aktuella regionfrågan och vår vilja 

att hålla Halland helt som en egen re-

gion. Strategin i Halland var att berät-

ta om och visa hur vi arbetar i Halland 

och vilka resultat vi uppnår. Att vara 

en region med drygt 300 000 invå-

nare i 6 kommuner där vi jobbar bra 

tillsammans ger oss många fördelar 

som en storregion eller dess invånare 

aldrig kan få. Halland visar bra resultat 

inom hälso- och sjukvården, tillväxt 

och utveckling, förvärvsfrekvens och 

så vidare. Vi samarbetar bra och gärna 

kring frågor som vinner på samarbete. 

Region Halland arrangerade 3 semina-

rier med tema bredband, hälso- och 

sjukvård och regionfrågan. Det var 

många besökare och bra gensvar och 

vi var nöjda med resultatet. 

De övriga dagarna vi var på plats 

besökte vi för sig andra seminarier 

bland de drygt 3800 olika som ar-

rangeras under veckan. För egen del 

fokuserade jag inledningsvis på semi-

narier kring regionfrågan och regional 

utveckling. Det går lätt att konstatera 

att vi har ett bra utgångsläge i Halland 

och har många möjligheter genom 

vårt läge mellan Göteborg och Öre-

sundsregionen. Förutsättningarna som 

vi har i Halland är något som många 

andra delar av landet drömmer om. 

Samtidigt är vi helt medvetna om att 

all utveckling kräver kloka beslut och 

att hela tiden sträva framåt. Ingenting 

går av sig själv, även om det naturligt-

vis är lättare att hålla farten i med-

vind. Det ska vi vara tacksamma och 

ödmjuka inför. Det visar också vilka 

stora skillnader som finns inom landet. 

Oavsett om Norrland bildar en storre-

En solig vecka i juli
gion eller ej, så är förutsättningarna 

och utmaningarna i den delen av Sve-

rige helt andra än de vi har i Halland. 

Liksom möjligheterna. Samma gäller 

i hela landet och med ständigt arbete 

för närhet och decentralisering är det 

svårt att se fördelarna med stora re-

gioner. Tyvärr verkar många runt om i 

landet tro att regionalisera Sverige och 

ge ansvaret för den regionala utveck-

lingen och tillväxten till en folkvald 

region, som tex i Halland, skulle vara 

synonymt med en storregionreform. 

Regionaliseringen är mycket positiv 

men har mycket lite med storlek på 

regionen att göra. Det viktigaste är att 

det finns en vilja och tro på förutsätt-

ningarna att vara region och de delar 

av Sverige som vill slå sig samman till 

större regioner ska naturligtvis göra 

det. I Halland har vi både viljan och 

förutsättningarna att fortsätta vara en 

egen region. 

Jag passade också på att vara på 

några seminarier om bostadsbyggna-

tion. Det gemensamma var att alla äg-

nade sig åt att beskriva problemet och 

svårigheterna med bostadsbyggandet, 

såväl i storstadsområdena som på 

landsbygden. När det gäller byggna-

tion på landsbygden och i små orter 

kunde jag inte hitta någon som hade 

en lösning eller resultat. Min förhopp-

ning är att Halland ska kunna gå före 

även i denna frågan och visa att det 

är möjligt. Ett ökat samarbete mellan 

kommunerna där vi gemensamt ser 

möjligheter tror jag kan ge resultat. 

En tanke är att genom kommunerna 

samla 7-8 orter i Halland med tillgäng-

liga tomter och med behov av 5-10 

lägenheter var, vilket skulle kunna ge 

ett projekt med 50-60 lägenheter. Det 

borde vara intressant för byggindu-

strin och jag ser inga större problem 

med att det finns likadana hus i flera 

av Hallands orter. Tanken är kittlande, 

teorin är enkel och framtiden får utvisa 

om vi lyckas nå resultat. 

Under Centerpartiets dag i Almeda-

len lyssnade jag på Annie Lööfs tal 

som var fullt av kraft och tydlighet och 

lockade väldigt många åhörare. Det 

finns att se på Centerpartiets hemsida.

Hur blev det då med rosén och 

snittarna? Jo, en kväll var jag på ett 

mingel och drack lite rosé. Det var ju 

ändå Almedalsveckan!

 

Stefan Bengtsson

Regionråd 

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

Gruppmöten kl 18.00-21.00 i Särörummet, stadshuset:
26 september, 17 oktober och 14 november.

27 september kl 6.30-8.30 nationell pendelkampanj
Anmäl till Fredrik 0708-85 96 82 om du vill hjälpa till. Ta med en kanna kaffe!

19 oktober kl 18.00 Studiecirkel ”Nyfiken på politik” 
Ledare: Kristina Karlsson. Anmäl till Studieförbundet Vuxenskolan: 077-440 00 33

20 oktober kl 18.00-20.30 
Centerkvinnornas Minimässa på Skårs Gård.  

Är du kvinnlig företagare och vill visa ditt företag 

– kontakta Anne Andersson 0705-95 41 07

24 oktober kl 18.00-21.00 extra gruppmöte 
Särörummet, stadshuset. Vi diskuterar strategiska frågor som vi skall driva 

i nästa valrörelse. Alla medlemmar är välkomna!

10 november kl 18.00-20.00 
Öppet kommundelsmöte i väster. Se kommande annons i lokalpressen.

Centerpartiet går in i hösten 

med glädjande opinionssiffror, 

i de senaste mätningarna på 

en nivå runt 8 procent. Med en 

trygg positionering strax över 

valresultatet är det lätt att ta 

sig an höstens arbete. 

Den rödgröna regeringen famlar 

och när de fattar beslut handlar 

det om höjda skatter på allt som 

rör sig och gör nytta; skatt på 

transporter, solel, ungdomsjobb, 

RUT och ROT. Det är lätt att tro att 

slaget är vunnet. Men inte en enda 

väljare har avgett sin röst i 2018 

års val. Allt kan hända. 

Centerpartiet måste ge svar på 

de stora frågorna som berör och 

engagerar många människor. Det 

är bara det som bygger ett stärkt 

förtroende på sikt. Tillväxtfrågor-

nas alla dimensioner, äganderätten, 

människors möjlighet att bestäm-

ma själv, trygghet och skyddsnät 

för de allra mest utsatta, måste 

finnas på agendan. Vi är vassa på 

förslag hur vi ger möjligheter till  

jobb, utbildning och bostäder för 

ungdomar och nyanlända, här kan 

vi bara vinna slaget. 

Med två år kvar till valet börjar 

Kungsbackakretsen diskutera stra-

tegiska frågor inför valet och kom-

mande mandatperiod. Vi ska rita ut 

riktningen. Jag hoppas att du deltar 

aktivt i arbetet, ta med dig en vän 

och passa på och fråga om med-

lemskap.  Utan tvivel; jobbet är 

enklare med vinden i ryggen.

Maria Andersson, Ordförande 

Centerpartiet Kungsbacka

Förändringar 
bland våra 
förtroendevalda
Erik Nilsson Nordahl, Onsala, har läm-

nat sitt uppdrag i Kommunfullmäktige 

och som ersättare i Nämnden för Tek-

nik, på grund av studier utomlands. 

Heinz Martini, Frillesås, som var ersät-

tare i fullmäktige och ersättare i Eksta 

Bostads AB har flyttat till Varberg.  

Heinz fortsätter att engagera sig i kret-

sens miljögrupp.

Anders Juhlin, Frillesås, var ny ersät-

tare i Eksta Bostads AB men har av 

personliga skäl lämnat sitt uppdrag. 

Jan-Erik Lind, Fjärås, har lämnat 

sitt uppdrag som ersättare i Fritid & 

Folkhälsa på grund av att nämndens 

sammanträdestider är svåra att förena 

med att driva eget företag.

Elisabeth Storhäll, Vallda, har lämnat 

sitt uppdrag som ersättare i Nämnden 

för Funktionsstöd på grund av hög 

arbetsbelastning på jobbet.

Nya förtroendevalda

Ovanstående innebär att Bengt Alderin, 

Kungsbacka, är ny ordinarie ledamot i 

fullmäktige och Annika Hedman, För-

landa, och Marie Björsell, Åsa, är nya 

ersättare i fullmäktige. 

Anders Eriksson, Kungsbacka, är ny 

ersättare i Nämnden för Teknik. 

Peter Fritzson, Tölö, är ny ersättare i 

Eksta Bostads AB.

Thomas Hall, Fjärås, är ny ersättare i 

Nämnden för Fritid & Folkhälsa.

Magdalena Ström, Gällinge, är ny er-

sättare i Nämnden för Funktionsstöd

Vi önskar de som lämnat oss lycka till 

och välkomna tillbaka i framtiden och 

samtidigt hälsar vi de nya hjärtligt 

välkomna!

Anders Eriksson,
Kungsbacka

Peter Fritzson,
Tölö

Thomas Hall,
Fjärås

Magdalena Ström,
Gällinge



Efter en skön och avkopplande sommar 

känns det gott att vara tillbaka i varda-

gen, full av ny energi! Byggnation av 

fler bostäder är en fråga som har högsta 

prioritet. Förutom planerad nyproduktion 

har vi en utmaning i att kunna lösa bo-

endefrågan, för de flyktingar som kom-

mer till Kungsbacka, även i det befintliga 

bostadsbeståndet. Än så länge har vi 

lyckats lösa uppgiften men under hösten 

kommer de boenden som hittills är klara 

att vara fullbelagda och vi måste lyckas 

med att få fram ytterligare bostäder. 

Här vill jag be om er hjälp! Vi vill 

att de nyanlända även ska kunna hyra 

bostäder av privatpersoner och har 

börjat att nå framgång i frågan. Har ni 

ett rum, en del av ett hus eller kanske en 

sommarstuga som är ledig under hösten 

och vintern, tveka då inte att höra av 

er till kommunen eller gärna direkt till 

undertecknad. 

Kungsbacka har mycket goda förut-

sättningar att lyckas väl med integra-

tionen. Vi har ett rikt ideellt föreningsliv 

som gör fantastiska insatser för våra 

nyanlända och arbetslösheten är bland 

den lägsta i landet, med brist på arbets-

kraft inom flera yrkesgrupper. Om vi alla 

fortsätter hjälpas åt är jag övertygad om 

att våra nyanlända kommer att trivas 

och känna sig välkomna i Kungsbacka! 

Fredrik Hansson (C)

Kommunalråd - 070-885 96 82
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Kontakta oss 
Centerpartiet,

Box 102 44, 434 23 Kungsbacka
Besöksadress: Tölögården

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

www. centerpartiet.se/kungsbacka
Facebook: Centerpartiet Kungsbacka

Expeditionen är inte bemannad!
Centerkvinnor representerar på marknaden.

Gruppmöte på Stättared
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Varberg Pride 2016

Kontakta oss
Centerpartiet i Varberg

Östra Långgatan 42 
432 41 Varberg

Telefon: 0340-188 11

E-post: 
info@centerpartietvarberg.se

Hemsida: 
www.centerpartietvarberg.se

För andra året i rad genomfördes 

en stor Pridefestival i Varberg den 

13 augusti.

Man kan ju tycka att det inte skulle 

behövas år 2016, men fördomar, diskri-

minering och våld förekommer tyvärr 

Som tur är finns det sedan 2012 

härligt lokalproducerad gårdsglass 

i Viskadalen.

Gården har varit i släktens ägo sedan 

1877 och det är pappa Bo Alfredsson och 

Henrik och Jennie som driver den nu. 

fortfarande mot människor med annan 

sexuell läggning än den gängse. Inte 

minst masskjutningen i Orlando visar på 

vikten av att stå upp för alla människors 

lika rätt och värde. Och alla människors 

rätt till kärlek.

Pride Varberg anordnas av fören-

ingen ProLove, vars ordförande Malin 

Gunnarsson, höll inledningstal och be-

rättade om hur svårt hon själv hade haft 

med att komma ut som homosexuell i 

en stad som Varberg. Trots att vi kanske 

själva uppfattar staden och kommunen 

som både öppen och tolerant, så finns 

det alltså mycket kvar att göra.

Mycket händer dock i Varberg och 

framför allt arbetar kommunens ung-

domsverksamheter aktivt för att alla ska 

Vad vore livet utan glass? 

känna sig välkomna. För att ungdomar 

ska få ett bra och fördomsfritt bemö-

tande har samtliga ungdomsgårdar, 

samt Centralen (Ungdomens Hus) och 

MUVE (mobil ungdomsverksamhet) blivit 

HBTQ-certifierad under de senaste åren.

Årets Pridefestival fylldes av tal, 

sång, föreläsningar, jippon och massor 

av kärlek. Och även om kombinatio-

nen av regn och vind var obarmhärtig 

under själva Pridetåget, så var det med 

glatt humör som hundratals människor 

gemensamt marscherade under regnbå-

gens färger för att markera alla männ-

iskors rätt till sin egen könsidentitet och 

rätt att älska vem man vill.

Christofer Bergenblock

Alltså fjäre och femte generationen som 

brukar den.

Men varför startar man glasstillverk-

ning i en ny lokal, där det gamla bostads-

huset låg från 1848?

Jo, för att det ligger i tiden svarar 

pappa Bo och han tror på framtidens 

lokalproducerade mat. När storstadsbor-

na kommer med sina barn fascineras de 

av att se kor. Konstigt tycker man som är 

född på landsbygden, men vi har kommit 

en bra bit ifrån denna verklighet och det 

är ju väldigt bra att barn får se att mjölk 

och glass kommer just ifrån kor.  Det blir 

en totalupplevelse att få komma ut till 

gården och få se allt från nyfödda kalvar 

som diar, kalvarna i sin förskola och ett 

hypermodernt mjölkstall. Dessutom får 

man se hur korna går omkring fritt in 

och ut och får en härlig djupströbädd  

där de ligger mjukt och gott. För att inte 

tala om spaavdelningen för nykalvade 

kor. Mjölkhallen var klar i april 2016 och 

idag har man 170 mjölkande kor av olika 

raser. I snitt mjölkar en ko 10.300 liter 

per år och det blir i medel  drygt 30 liter 

per dygn. Det går åt ca 25.000 liter till 

glassen och resten levereras till Arla. Det 

finns närmare 30 olika smaker på glassen 

och sorbeerna.  Det var svårt att välja 

när man var i gårdsbutiken så det fick bli 

en glass i handen också.  Man säljer även 

lätt, mellan och helmjölk. Man har byggt 

upp verksamheten mot olika återförsälja-

re från Kungsbacka i norr och Falkenberg 

i söder. Vi skall vara stolta över våra 

lokala producenter och värna om de som 

vågar satsa. Gå gärna in och läs mer på 

www.viskadalensgardsglass.se 

Vid pennan

Helén och Morgan Andersson
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Varbergskretsens utbildningar under hösten

Vår tanke var att på något sätt kun-

na hjälpa några av de flyktingbarn 

som kommit hit. Vi tyckte att god 

mans uppdraget passade oss. 

Våra upplevelser är att systemet i Sve-

rige för att hantera flyktingsituationen 

inte fungerar effektivt.  Det finns alldeles 

för mycket begränsande regler och att 

kommunikationen mellan migrations-

verket, socialen och överförmyndaren-

heterna inte är den man borde förvänta 

sig. Dessutom är det tydligt att flyk-

tingbarnen får mycket info hur bra det 

är i Sverige och vilka rättigheter man 

har och krav som man kan ställa. I de 

allra flesta fall är informationen felaktig 

eller så förstår man inte och vi upplever 

att det finns personer som medvetet 

vill ge en felaktig bild av vad man som 

flykting kan begära av Sverige. Det finns 

även på migrationsverket anställda med 

flyktingbakgrund som skall handlägga 

ärenden gällande flyktingar som tillhör 

andra folkgrupper eller har en annan tro 

än de själva. Detta skapar en misstro 

från de asylsökande. Alla dessa saker 

gör att som god man måste vara tydlig 

med vad som gäller i Sverige och i vissa 

fall själv ta reda på varför det är si eller 

så. Myndigheterna lämnar oftast inte 

ut någon info i enskilda ärenden för då 

hänvisas till sekretesslagen. Frånsett 

allt detta så har vi mött många positiva 

och engagerade människor på socialen, 

skolan, migrationsverket och personal 

på boenden som kämpar och gör sitt 

bästa trots alla trubbiga regelverk. Just 

nu läggs ju flera boenden ner och detta 

skapar oro bland flyktingarna. Vi känner 

trots en del trubbighet i handläggningen 

också stor tacksamhet från många av 

de asylsökande barnen som själva vill 

och med egen drivkraft skapa sig ett liv 

i Sverige. Tyvärr har vi också upplevt 

motsatsen.

Helén och Morgan Andersson

Nu gäller det att börja förbereda sig 

inför nästa val. Det gör vi genom 

att jobba med utbildning. Kretssty-

relsen har tillsammans med Studie-

förbundet Vuxenskolan lagt fast en 

utbildningsplan fram till valet 2018. 

Planen innehåller både möten, stu-

diecirklar och kurser.

Vad är närodlad politik i Varberg

Redan den 9-10 september kör krets-

styrelsen igång med en tvådagarskurs 

för att diskutera vilka lokala frågor  

som skall prioriteras i kommunen. Den 

riktar sig framförallt till fullmäktige-

gruppen och kretsstyrelsen och tanken 

är att dels få lite inspiration och upptakt 

inför hösten arbete, men också ge en 

möjlighet till att diskutera och mejsla 

fram den närodlade politik som skall 

genomsyra det politiska arbetet fram 

till valet.

Lokal mobilisering

Inför valet 2014 togs det fram ett antal 

lokala broschyrer med lokala budskap 

och frågor som var viktiga för 

Centern i våra bygder. Arbetet 

utfördes av olika grupper av 

kandidater och andra intres-

serade som tog fram vad 

Centerpartiet skulle arbeta 

med. Resultatet blev 9 olika 

broschyrer, där även de lokala 

kandidaterna presenterade. 

Idén som kretsstyrelsen 

har är nu att samla dessa 

grupper för att dels stämma 

av vad som gjorts när det 

gäller de lokala frågorna. Dels 

planera för att driva på om 

det inte hänt något, samt att 

ta fram nya saker att jobba 

med inför nästa valkampanj. 

Detta ska göras i en studie-

cirkel med minst tre träffar 

under hösten, där även nya 

intresserade kan bjudas in att 

delta. Får vi tillsammans ge-

nomfört detta kommer vi ha 

ett fantastiskt utgångsläge när valkam-

panjen sätter igång.

Skrivarverkstad

Den 13 oktober kommer en efterlängtad 

skrivarverkstad att genomföras. Till hjälp 

har vi Eva Bergengren, som för inte så 

länge sedan jobbade på Hallands Nyhe-

ter. Med hennes hjälp ska vi lära oss om 

hur man når ut med ett budskap i da-

gens medialandskap. Lite om målgrupp 

och budskap och hur en framgångsrik 

opinionsbildning kan ske. Även om hur 

en debattartikel eller en insändare ska 

byggas upp. Missa inte detta tillfälle, 

utan anmäl er till Studieförbundet Vux-

enskolan senast den 6 oktober.

 Mediaträning i sociala medier

I planen för hösten finns också med en 

utbildning i hur vi ska använda sociala 

medier på bästa sätt. Inbjudan och pro-

gram är inte klart ännu, så håll ögonen 

öppna för denna kurs.

Samarbete med Studieförbundet 

Vuxenskolan

Till vår hjälp med att planera och an-

ordna dessa utbildningar har vi Gunvor 

Abrahamsson som jobbar på SV och har 

en del av sin tjänst avsatt för att stötta 

Centerpartiet i Halland. Det är till henne 

som vi anmäler oss till kurser 

och studiecirklar. Det går också att ringa 

till henne om man har några frågor an- 

gående vår utbildningsverksamhet. 

Hon har telefon: 0346-76 21 29 och 

e-post: gunvor.abrahamsson@sv.se

Erfarenheter som god man för ensamkommande barn
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Gruppledarens sen-
sommarfunderingar
I veckan ordnades för andra året konferensen 

” Livsplats Sverige”. Konferensen är ett initiativ 

från näringslivet i Varberg som hade ett önske-

mål om att spinna vidare på kurortstraditionen 

och skapa ett arrangemang där människors 

hälsa står i centrum. Tanken är också att Livs-

plats Sverige ska vara platsen där den politiska 

agendan sätts för folkhälsofrågor, ett folkhälsans 

Almedalen! 

Många intressanta seminarier avhandlades 

under drygt ett dygn på Kurorten. Väldigt för-

enklat så handlar det som jag ser det att barnen 

får med sig bra vanor, att rörelse blir en naturlig 

del av skoldagen, precis som det var förr och 

att de äter av skolmaten som är lagad av sunda 

och säkra livsmedel, så som den är i Varberg. 

Men självklart ligger det största ansvaret hos 

oss som individer att tänka på vår hälsa. 

Det är roligt att någon gång vara på kon-

ferens på hemmaplan. Det är många som är 

avundsjuka på hur fint vi har det i Varberg. Jag 

säger att det är en ynnest att vara förtroende-

vald i Varberg, även om vi naturligtvis har våra 

utmaningar. 

Utmaningar i form av att få fram bostä-

der, det byggs mycket nu och det behövs mer. 

Glädjande nog så är det nu äntligen dax för 

byggstart för lägenheterna i Kungsäter tack vare 

Centerpartiets förslag om dubbel markanvis-

ning. Nu kommer vi att gå vidare och driva på 

för dubbel markanvisning på fler platser. 

Det faktum att vi växer ger utmaningar i 

förskola och skola, nybyggda skolor och försko-

lor gör att lokalkostnaden tar en större del av 

skolpengen. Behovet av äldreomsorg ökar hela 

tiden i takt med att vi blir äldre, det som är alar-

merande är att vi har för få platser till särskilt 

boende. Något som våra ledamöter i social-

nämnden varnat för i flera år, nu har fler varsnat 

det och det är som bekant dyrt att ha hemtjänst 

när behovet är stort. Samtidigt finns här stora 

möjligheter med ny teknik och digitaliseringen. 

För att kunna ta del av den nya tekniken är det 

viktigt att alla hushåll ansluter sig när bred-

bandsutbyggnaden når byn!

Ur centerperspektiv kan vi i dagarna se 

ytterligare konkret resultat av vår politik när 

landsbygdssamordnaren Ulrika Rylin börjar sin 

anställning på kommunen. Lycka till Ulrika! 

Vi har en spännande höst framför oss, hopp-

as vi ses på våra möten! 

Harald Lagerstedt, gruppledare

Ja nu har det varit. Den stora händelsen för freden i Varberg, Halland, 

Sverige.

Under eftermiddagen var det Speakers Corner i Societetsparken med allt 

från körer, kända föreläsare, företagare och forskare. Själv talade jag om  

”Att skapa fred i det lilla perspektivet”. För visst är det där det börjar. Att 

vi är övertygade om att det måste börja med var och en av oss.  Att skapa 

samhörighet, närvaro, respekt och tolerans för och med varandra i varda-

gen.

Med 55 Musiker – 50 meter scen - vid södra Fästningshörnan under bar 

himmel samlades Stockholm Concert Orchestra under ledning av Anders 

Eljas och några av Sveriges bästa artister som Timbuktu, Ola Salo, Barbara 

Hendrix och Loreen med flera.

Artisterna var många, varierande och formidabla, konferenciern Mark 

Levengood utstrålade just den värme och närhet som behövs för en bättre 

värld.

En mötesplats och möjlighet för musik, kunskap och inspiration att ge 

människor ny energi och påminna om det goda, en plats att mötas utanför 

storstaden.

Under ledning av initiativtagarna Anna Linton och Tobias Larsson har det 

varit en unik sammansättning som byggt på samarbeten mellan massor av 

olika människor! Halland har verkligen möjlighet att bidra till en bättre värld 

med alla de människor som finns här och Notes for Peace har en enorm po-

tential att lyfta fram Hallands historia, koppla an nutid och framtid och växa 

ut ur stan - in mot världsarvet...

Vi var där och kände att vi var en del av något stort, skrev historia på 

plats.

Helén och Morgan Andersson

Notes for Peace är årets konsert 
i Varberg - en konsert för fred



När Du får tidningen i din hand har 
Hans Majestät Konungen nyligen 
öppnat riksdagsåret 2016/17 och när 
jag nu några veckor innan skriver 
detta har Centerpartiets riksdagsgrupp 
precis samlats för att sammanfatta det 
politiska läget, diskutera prioriteringar 
i budgetarbetet och vilka motioner vi 
ska lägga. 

Partimotioner tar upp partiets 
prioriterade frågor om jobb, företa-
gande, miljö och hela landet, dessa 
undertecknas av samtliga ledamöter. 
Kommittémotioner undertecknas 
av flera ledamöter tillsammans och 
lyfter fram olika politikområden, i mitt 
fall bostäder. Enskilda motioner kan 
också undertecknas tillsammans, men 
det är då upp till oss själva att lyfta 
egna frågor, förutsatt att de inte går 
stick i stäv med Centerpartiets politik 
eller spräcker de egna budgetramarna. 
Jag vill här och på detta sätt uppmana 
er att komma med förslag på enskilda 
motioner.

Vi ser en regering som har vi-
kande väljarstöd, som misslyckas med 
att skapa jobb, samtidigt som ekono-
min försvagas. Utanförskapet växer 
medan polisen tappar kontrollen i vissa 
stadsdelar. När Centerpartiet vill göra 

det möjligt att med enkla jobb minska 
bidragsberoendet kritiseras det av LO, 
som hellre ser att murarna består och 
skyddet ökar för de som befinner sig 
på insidan, än att fler blir delaktiga 
i samhällsgemenskapen. Så tänkte 
britterna när de röstade för att lämna 
EU och så tänker nog de amerikaner 
som kan tänka sig att rösta på Trump i 
presidentvalet. Rädsla styr våra val i en 
otrygg värld.

Det är precis halva mandatperio-
den kvar nu och hög tid att förbereda 
en valvinst med fler riksdagsmandat 
och stärkt ställning i region och kom-
muner. Så länge jag kan minnas (och 
det är lång tid) har Centerpartiet inte 
haft ett så starkt väljarstöd mellan 
valen. Det bådar gott! Vi ligger rätt i 
jobbfrågan, har en hög trovärdighet i 
miljö- och energipolitiken. Att vi ser till 
hela landet och småföretagens möjlig-
heter ger respekt också i storstäderna. 
Vi står upp för rätten att söka asyl som 
flykting undan krig och förföljelse. Vi 
förespråkar skärpta straff för de som 
attackerar blåljuspersonal och de som 
kränker kvinnor med hedersförtryck 
och sexuella övergrepp. Med fler po-
liser kan fler brott utredas och stölder 
på landsbygden motverkas. 

Vår största tillgång är ändå par-
tiledaren Annie Lööf. Vi måste alla 
hjälpas åt att förstärka den positiva 
bilden Centerpartiet har genom henne. 
Den ger oss potential att vinna val och 
den ger oss möjlighet att värva fler 
medlemmar. Med fler medlemmar får vi 
den bredd och mångfald som gör att vi 
på kommande valsedlar bättre speglar 
det samhälle vi lever och verkar i. Var 
därför inte rädda att få med människor 
med annan bakgrund och andra 
erfarenheter. Bristen på mångfald i 
medlemsledet är vår största akilleshäl. 
Detta kan vi göra något åt på den tid 
som återstår tills valberedningar och 
nomineringskommittéer sätts i arbete. 
Ingen plats är reserverad, inte ens min.

Ola Johansson

#halvvägs

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

KRÖNIKAOla ś

Centerrörelsen har gemensamt beslutat 

att vi går till val under namnet

NOMINERINGSGRUPPEN 
CENTERPARTIET 

till stift och kyrkomöte och helst 

lokalt också.

Vem tycker du ska representera Halland 

i Stiftsfullmäktige och Kyrkomöte?

Nu har du möjlighet att föreslå de per-

soner du tycker ska representera oss 

och fatta beslut i de kyrkliga frågorna.

Så här går det till

Skicka in namn och ort på en eller flera 

som du vill nominera som kandidater 

till Centerexpeditionen SENAST den 

15 oktober. Personerna behöver i 

inte vara tillfrågade. Det sker senare i 

valprocessen. 

Mejla dina nomineringar till…

halland@centerpartiet.se 

Eller skriv ett brev till… 

Centerpartiet, Distriktsexpedition, 

Möllegatan 11, 31134 Falkenberg.

Har du frågor kontakta…

Camilla Widepalm Heurén, 

Kyrkopol. Sektionen, 

tel. 070-7522008, 

camillaw.heuren@live.se 

Gunilla Franzén, Tölö Distrikts- 

valsamordnare, Stiftssamordnare, 

tel. 0300-686821, 

gunilla.franzen.kullen@tele2.se

Anne Kristensson 

på Centerexpeditionen, 

tel. 0346-10673

KYRKOVAL 2017-09-17 är det KYRKOVAL
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I Centerpartiet finns en lång tradition av 

engagemang inom Svenska kyrkan, och 

inför valet 2017 har Partistyrelsen beslu-

tat att Centerpartiet deltar som nomine-

ringsgrupp i Svenska Kyrkans val 2017 

under beteckningen ”Centerpartiet”.

Alla människors lika värde och rättig-

heter, frivilligt engagemang, mångfald, 

lokala lösningar och hållbarhet är några 

av de utgångspunkter och kärnvärden 

som präglar Centerpartiets politik.

Att vår nomineringsgrupp deltar i kyr-

kovalet under partibeteckning gör det 

tydligt för väljarna att det är Centerpar-

tiets värdegrund som våra kandidater 

utgår från.



Den 9 till 11 september går Falken-

bergs matdagar av stapeln. Det är 

Falkenbergs Skafferi och Destinations-

bolaget som med stöd av Falkenbergs 

Sparbank, Regionen och Lokalt Ledd 

Utveckling Halland fortsätter arbetet 

med att sätta Falkenberg på kartan som 

matdestination. 

Matdagarna riktar sig till både turister 

och Falkenbergare. Man försöker nå oss 

både som konsumenter och matproffs. 

Dagarna går i tre steg. 

Köksbesök, här kan du besöka någon 

av de professionella mataktörerna i 

Falkenbergs Skafferi. Det kan vara 

ystningskurs hos Monica Bondesson på 

Skrea Ost, bakkurs på Solhaga ste-

nugnsbageri eller chokladprovning hos 

Suseå choklad.

Skafferifesten, Rådhustorget i Falken-

berg förvandlas till ett myllrande mecka 

av mat, dryck, musik och ett förbaskat 

trevligt möte. Det erbjuds mat- och 

dryckesförsäljning, marknad, matlagan-

de gästkockar, festliga kvällskalas och 

mycket mer.

Den stora Matträffen, branschens egen 

dag. En seminariedag för engagerade 

aktörer inom mat och dryck i Halland 

med omnejd. Här ska man kunna inspi-

reras, hitta nya vänner och kanske finna 

möjligheter till nya samarbeten.

Allt finns utförligt beskrivet på 

www.falkenbergsskafferi.se/ 

falkenbergs-matdagar

Falkenbergs matdagar
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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

Skrivarverkstaden pågår varannan 

torsdag med start den 1/9, det är inte 

för sent att hoppa på.

Kommande måndagsmöten 19/9 och 

10/10 kommer att hållas på Mötesplats 

Mölle. Nu drar arbetet med budgeten 

igång. Ekonomi kommer därför att 

vara ett stående inslag på mötena.

Måndagsmöten

Utbildning

Det känns skönt att vara Center-

partist just nu. I opinionsundersök-

ningarna får vi betalt för att vi står 

stabilt vid våra ståndpunkter. När 

allt fler partier kapitulerar i flyk-

tingfrågan har vi fortsatt att visa på 

konstruktiva förslag för att kunna 

hjälpa dem som behöver vår hjälp. 

Detta uppmärksammas.

Jag är övertygad om att is i 

magen och ansvar för helheten 

kommer att löna sig även i vår 

kommun. När andra partier bryter 

ut populistiska delar som en skola 

med svagt underlag jobbar vi med 

helheten. Vi kommer med förslag 

på hur man får hela kommunen 

mer attraktiv. Senast har vi lyft 

vikten av att ha fler färdiga planer 

för byggnation i orterna i inlandet 

och att göra satsningar på att få 

Ullared som ett starkare nav där.

Med fokus på eleverna och ut-

bildningens kvalitet kommer vi att 

leda arbetet med att få en lösning 

som ger kommunala skolor i alla 

delar av kommunen. Även hos 

oss kommer det konsekventa och 

ansvarstagande Centerpartiet att 

göra skillnad.

Tore Holmefalk 

Kretsordförande 

ordföranden 
har ordet

KYRKOVAL – I Falkenbergs Pastorat
Våra 9 pastorat och församlingar bildar nu ett pastorat, Falkenbergs pastorat.

I detta ingår alla våra församlingar inom Falkenbergs kontrakt och vi ska nu föreslå 
kandidater från alla våra nuvarande områden till det nya beslutsorganet, Kyrko-
fullmäktige i Falkenbergs Pastorat, som senare har att välja kyrkoråd och andra 
utskott i pastoratet.

Nu satsar vi på EN Centerlista där vi ska ha en  bred representation från hela kret-
sen och med målet att få kandidater från alla våra församlingar och pastorat.

Din uppgift som medlem i Centerpartiet är att nominera kandidater till denna lista. 

I nästa Hallandsbygd får du rösta fram den Centerlista du vill ska vara med och 
besluta i Falkenbergs Pastorat.

Enade vi stå !!!!! 

Jag vill nominera följande personer till Kyrkofullmäktige i Falkenbergs pastorat, 
skriv namn och ort … 

________________________________ _______________________________

________________________________ _______________________________

________________________________ _______________________________

________________________________ ______________________________

Skicka in dina förslag före 15 okt. Använd talongen och skicka till … 

Centerpartiet, Falkenbergskretsen, Möllegatan 11, 31134 Falkenberg.

… eller mejla till halland@centerpartiet.se 

Har du frågor kontakta Anne på Centerexpeditionen tel. 0346-10673.



HALLANDSBYGDEN NR 3 2016   |   11
 FALKENBERG

Efter många års diskussioner och 

utredningar bestämde sig under 

2015 de 8 pastoraten/församling-

arna i Falkenbergs kommun samt 

Torups församling i Hylte kommun 

att gå samman i ett nytt storpasto-

rat 1.1.2017 

Indelningsdelegerade (kyrkofullmäktige) 

och indelningsstyrelse (kyrkoråd ) har 

under 2016 förberett sammanslagning-

en. Projektledare har varit Per Warn-

holtz, Falkenberg

Det nya pastoratet som skall heta 

Falkenbergs pastorat kommer att ha 

32.000 kyrkotillhöriga, 16 församlingar, 

150 anställda, 29 kyrkor, 3 kapell och 

29 församlingshem att förvalta.

Vid årsskiftet kommer de nuvaran-

de kyrkofullmäktigeförsamlingarna och 

kyrkoråden i de nio pastoraten/försam-

lingarna att upphöra.

Det högst beslutande organet i det 

nya pastoratet blir ett kyrkofullmäktige 

på 35 ordinarie ledamöter och 24 er-

sättare. Vidare kommer ett kyrkoråd på 

13 ordinarie ledamöter och 12 ersättare 

styra verksamheten.

I de 16 församlingarna kommer ett 

församlingsråd att finnas för var och 

en. Församlingsrådens uppgifter blir att 

fatta beslut som rör den nära verksam-

heten som t.ex. gudstjänstfirandet etc.

Indelningsstyrelsen har beslutat att 

utse Staffan Orrdal till kyrkoherde och 

högsta chef i det nya pastoratet.

Mycket återstår att göra under hös-

ten som t.ex att besluta om organisa-

tionen, geografiska områden, kansliort, 

expeditioner, bemanning, budget för 

2017 etc. Fem arbetsgrupper bereder 

ärende inom ekonomi, personal, fast-

ighet, begravnings och kyrkogård samt 

församlingsverksamheten.

Slutligen skall indelningsstyrelsen 

organisera kyrkovalet 2017.

Stig Agnåker

Indelningsstyrelsens ordförande

Nio pastorat/församlingar blir ett

– Falkenbergs pastorat- 1.1.2017.

Samgående pastorat/församlingar
Fagered | Falkenberg-Skrea | Gunnarp | Morup | Stafsinge | Susedalen | Torup | Vessige | Vinberg-Ljungby

Indelningsstyrelsen
 Ordinarier Ersättare
 Stig Agnåker, Falkenberg-Skrea, ordf Agneta Åkerberg, Falkenberg-Skrea

 Siv Nyman, Stafsinge, v.ordf Rune Niserius, Stafsinge

 Göran Karlsson, Falkenberg-Skrea Yen Gunnarsson, Falkenberg-Skrea

 Angela Malmgren, Falkenberg-Skrea Håkan Nylander, Falkenberg-Skrea

 Mikael Palmblad, Falkenberg-Skrea Kjell Johansson, Falkenberg-Skrea

 Kent Dahlqvist, Fagered Gunnar Eriksson, Fagered

 Ingrid Dahlberg, Gunnarp Solveig Andersson, Gunnarp

 Barbro Laurén, Morup Kristin Espeby, Morup

 Lars Raning, Susedalen Gerd Stenström, Susedalen

 Monica Larsson, Torup Desirée Hultberg, Torup

 Ulla Rickardsson, Vessige Nils-Åke Nilsson, Vessige

 Kjell Eriksson, Vinberg-Ljungby Hans-Erik Karlsson, Vinberg-Ljungby

Organisationen 1.1.2017
Kyrkofullmäktige (Indelningsdelegerade) 35+24

Kyrkoråd (Indelningsstyrelsen) 13+12
Ev. ett eller flera utskott

Valberedning 9+9
Valnämnd 9+9



Hyltenämnden 
– vad har hänt och vad är på gång?
Under våren har Regionens lokala 

nämnder haft i uppdrag att föra dialog 

kring Hallands hälso- och sjukvårds-

strategi. Upplägget var att alla nämnder 

skulle träffa grupper som represen-

terade yngre, mitt i livet och äldre. 

Vi träffade alla målgrupperna i olika 

sammanhang; i samband med en 

föreläsning, på Guldkanten, Treklövern 

(brukare inom socialpsykiatrin), öppen 

inbjudan till alla invånare till dialog för-

lagd i Unnaryd och via de enkäter som 

delades ut på Öppna förskolan och via 

Facebook. Alla dialoger var bra och gav 

samstämmiga svar kring vad som är 

viktigt för att känna sig trygg i kontak-

terna med vården. På Guldkanten och 

Treklövern delade deltagarna generöst 

och öppet med sig av sina erfarenheter 

av hälso- och sjukvården, både som 

patienter och anhöriga.  Det kändes 

extra viktigt och bra att samtala med 

dessa båda målgrupper som annars har 

svårt att orka göra sina röster hörda 

och strida för sina frågor.

Hyltenämnden har under en läng-

re tid haft en önskan om att Hyltes 

elever ska få ta del av skolsatsningen 

Välmående ger resultat. Välmående 

ger resultat är en utbildningssatsning 

i samarbete mellan Region Halland 

och Bättre skolor med syfte att öka 

både lärares och elevers välmående 

samt elevers prestation i skolan, läs 

mer på http://www.regionhalland.se/

utveckling-och-tillvaxt/omrade/folk-

halsa/regionalt-arbete/barn-och-unga/

valmaende-ger-resultat/. I år ska två 

värdegrundspedagoger få utbildning i 

konceptet och vi hoppas och tror att 

Hyltes lärare och elever kommer att 

skapa en bättre skolmiljö och bättre 

självkänsla, relationer och framtidstro. 

En annan satsning Hyltenämnden 

vill se tillsammans med Hylte kommun 

är en satsning på små barns språkut-

veckling, som kallas språkstart Halland. 

Språkutveckling och språkinlärning är 

nyckeln till kommande skolresultat, 

ett rikt språk är hälsofrämjande och 

förebygger utanförskap. I Halmstad-

nämnden har man arbetat i mindre 

skala med språkväskor med böcker och 

spel på asylboenden. Hyltenämnden 

önskar att anpassa metoden utifrån 

Hyltes förhållanden. Diskussioner om 

detta pågår.

Det är mycket som är spännande 

och ett begrepp som följt mig senaste 

året är social hållbarhet. Vi har länge 

pratat om att beslut ska vara ekono-

miskt och även ekologiskt hållbara. 

Nu lyfts även en tredje komponent – 

Social hållbarhet. Centerpartiet i Hylte 

kommun har skrivit en motion om att 

större beslut/investeringar ska belysas 

utifrån alla tre hållbarhetsfaktorerna. 

Majoriteten ville att det ska köras ett 

pilotärende kring detta innan det kan 

bli ett arbetssätt att vara överens om. 

Det arbete vi gör i Region Halland och 

Hylte kommun blir så mycket större om 

vi sätter in det i de globala hållbarhets-

målen som FN satt upp i Agenda 2030. 

Agenda 2030 innehåller 17 Globala mål 

om hållbar utveckling. OM alla beslut 

skulle stämmas av mot dessa mål och 

OM vi politiker och våra tjänstemän 

skulle ha målen i bakhuvudet skulle det 

bli en mer hållbar och lite bättre värld. 

Känslan av att det vi beslutar om, i 

vår lilla del av världen, påverkar hela 

världen är svindlande. Vi är en del av 

det stora sammanhanget och behöver 

ta ansvar för vår del!

Anna Roos, ordf i Hyltenämnden 

Kontakta oss
Centerpartiet i Hylte

Håkan Bengtsson 
ordförande 070-576 58 12

hakan.bengtsson@interconsult.se

Anna Roos 
Vikarierande kommunråd 070-6623552

anna.roos@hylte.se
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Unnaryds 
torg 13 juli
Det blir ingen sommar utan Julitorget 

i Unnaryd – ja så är det för många 

människor och självklart var Centerpar-

tiet på plats! Många ville smaka på våra 

utsökta karameller, av företrädare för 

(S) utsedda till det godaste politiker-

godiset, och dryfta en och annan tanke 

och åsikt med oss. Många vi pratade 

med var bekymrade över böndernas 

situation och låga mjölkpriser, andra 

ville komma fram och småprata om 

lite av varje en stund. Barnen var mest 

intresserade av våra gröna och vita bal-

longer.  Det är viktigt att synas – även 

mellan valen-  utan någon speciell ag-

enda, småprata lite om stort och smått 

och bjuda på en karamell eller två! Jag 

tycker de med Hallon/lakritssmak är 

bäst vilken gillar du?

HYLTE



Måndagen den 27 juni hade Långaryds 

Centeravdelning inbjudit till en med-

lemskväll. Drygt 20-talet medlemmar 

och andra intresserade samlades i 

Ekhult för att gå en del av ”länsmans-

leden”. Hela leden är cirka 5,7 km 

lång, men en del av oss ”genade” lite. 

Namnet ”Länsmansleden ” kommer av  

att stamfadern för Långarydssläkten, 

länsman Anders Jönsson levde i Höl-

jeryd, en av de intressanta platserna 

längs leden. På plats berättade Bertil 

Holmén om vattenkraftverket och de 

tidigare ”industrierna”, kvarn, såg och 

handpappersbruk. 

På vägen från Ekhult till Höljeryd 

tog vi ”genvägen” förbi Karlslund, en 

torpruin från mitten av 1800-talet. 

Där finns en minnessten med inskrip-

tion ”I N.G.N.1830.33.” 

Väl tillbaka i Ekhult blev vi serve-

rade grönsallad och en utsökt paj på 

”Cecilias skafferi” och Cecilia berättade 

om det relativt nystartade företaget 

och framtidsplanerna. Vi avslutade en 

trevlig kväll med kaffe och kaka. 

Om du är intresserad av att gå 

”Länsmansleden” kan du hitta mera 

information på www.langaryd.se. Det 

finns en utmärkt informationsskrift 

Lennart Ohlsson ordf Långaryds C
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Vandring på länsmansleden



Rapport från

halmstad krets
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Den parlamentariska situation i 

Halmstad är osäker inför framti-

den. Budgeten, som är antagen 

är Socialdemokraternas och inget 

vi vill regera efter, såklart. Be-

skedet är dock att de partier som 

tillsammans bildade en majoritet 

i budgetbeslutet inte är bered-

da att tillsammans ta ansvar och 

styra kommunen efter det. Det var 

Socialdemokraterna, Sverigedemo-

kraterna, Vänsterpartiet och Spi 

Välfärden , som bildade majoritet.

Jag tycker att det är oerhört ansvars-

löst att rösta genom något som man 

sedan inte är beredd att ta ansvar för. 

Hur detta ska lösas vet jag inte i skri-

vande stund. Socialdemokraternas bud-

get analyseras och ett flertal elemen-

tära saker saknas i den och en hel del 

ofinansierade önskelistor också. Den är 

alltså inte komplett. Ur ett landsbygds-

perspektiv är den dessutom förödande. 

Vi hade fått igenom satsning på en ny 

skola i Getinge, som inte finns med. Fi-

nansiering av Steningeskolan finns inte 

med och satsningarna genom utveck-

lingsprogramen i orterna runtomkring i 

kommunen finns inte med mm.  Hur Sd 

och V kunde stödja en sådan utveck-

ling är för mig en gåta, men det ska vi 

ställa dem till svars för. 

Jag har tänkt att vi ska gå tillväga 

på följande sätta att när femklöverns 

tolkning av (S) budget är klar håller vi 

ett medlemsgruppsmöte och bestäm-

mer om och på vilket sätt vi ska ta 

ansvar för denna kommun. 

Skollokalssituationen i kommunen 

är allt annat än bra. Det är snart mer 

tillfälliga lösningar än permanenta lös-

ningar i denna kommun. Detta förutsåg 

visserligen vi Centerpartister, men det 

känns extra bittert att nedlagda skolor 

nu står tomma i denna situation.

Positivt är att vi fortsätter driva 

på utvecklingen av hela kommunen. I 

skrivande stund har vi precis satt igång 

nya planärende i Simlångsdalen, Kvibil-

le och Gullbranna. De två förstnämnda 

avser nya bostäder och är tänkt att 

både innehålla flerfamiljshus och villor. 

Gullbranna för att utveckla campingen, 

som faktiskt redan är en av Hallands 

största och omåttligt populär.

Till sist hoppas jag ni haft en skön 

sommar och att ni är sugna att gå ut 

och berätta om vad vi hittills lyckats 

genomföra av det vi sade i valet. Vi har 

en hel del att vara stolta över,  vilket 

du kan läsa vidare på Centerpartiet i 

Halmstads hemsida. Höstens viktigaste 

utåtriktade aktiviteter blir att berätta 

för människor om vad vi åstadkommit 

och inte lyckats med – det är så vi ska-

par förtroende.

Kommunråd, Henrik Oretorp

HALMSTAD

Krets info

Medlemsgruppmöten för 
politisk diskussion: 

Alla är hjärtligt välkomna, 
ta gärna med någon som är 
nyfiken på centerpartiet, det 

finns inget krav på 
medlemskap. 

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. 

Glöm inte att titta in till oss på hem-
sidan! Där hittar du en längre pre-
sentation 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 mobil-
nummer, så missar du inget. 

Facebook sida: 
Gå in och gilla oss på

”Centerpartiet i Halmstad”

Två lyckade aktiviteter i försomras i 

Halmstad kommun var de två C-snack-

isarna i Holm respektive Slättåkra. 

En C-snackis är när man träffas och 

diskuterar fritt utifrån ett tema. I Holm 

diskuterade 25 deltagare bland annat 

utveckling av Holms Centrum och en 

eventuell ansökan om ett utvecklings-

program. I Slättåkra i sin tur diskute-

rade 10-talet deltagare bland annat 

byggande av fler bostäder och ökad 

användning av idrottshallen.

C-snackis



Intressant höst följer på lugn Halmstad-sommar
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Efter en omväxlande och avkopplan-

de sommar blir det nu med största 

sannolikhet en både spännande och 

intensiv höst i Halmstadkretsen. Det 

första medlemsgruppsmötet ägde 

rum i i slutet av augusti och det för-

sta kretsstyrelsemötet blev i början 

på september.  

På de förtroendevaldas agenda står 

bland annat att  få in Centerpartiets 

viktiga frågor i de kommunala nämn-

dernas och bolagens verksamhetsplaner 

respektive affärsplaner. 

För Centerpartiet i Halmstad, alltså 

för medlemsorganisationen och där-

med för kretsstyrelsen är årets tema 

mångfald. Varför har vi då detta tema? 

Jo, bakgrunden är att vi  har relativt få 

medlemmar med utländskt ursprung. 

Vad har vi då gjort i Halmstad kommun 

och vad ska vi göra framöver? Tidigare 

i år så har kretsstyrelsen exempelvis 

förlagt styrelsemöten i invandrartä-

ta områden där vi bland annat träffat 

representanter för olika föreningar som 

har verksamhet just där. Det har skapat 

både god inblick och personliga kontak-

I Halmstad laddar vi för en intres-

sant politisk höst, mot bakgrund 

av att oppositionens budget vann 

gehör i fullmäktige i våras. Mer om 

detta finns i andra texter i Hal-

landsbygden.  

ter för framtiden. Många invandrare har 

exempelvis stor vana av egen företag-

samhet och är mycket intresserade av 

vår framgångsrika politik på det områ-

det. Kretsstyrelsen har även besökt de 

som verkligen är nyanlända, det vill säga 

asylsökande på flyktingförläggningar och 

fått en inblick i deras behov och förvänt-

ningar. Ett eget boende står exempelvis 

mycket högt upp på deras önskelista. Att 

få nya svenskar att bli nyfikna på politik 

i Sverige är nästa utmaning eftersom de 

ofta har med sig negativa erfarenheter 

av politik från sina hemländer. För att 

försöka råda bot på detta kommer vi 

bland annat att erbjuda en studiecirkel 

”Nyfiken på politik” i samarbete med 

Vuxenskolan med tolkning till arabiska. 

Vi kommer även att fortsätta prata med 

och bjuda in människor med utländskt 

ursprung till våra möten av olika slag, 

bland annat våra populära öppna med-

lemsgruppmöten.  

Vi vet att många människor över-

huvudtaget är nyfikna på Centerpolitik 

lokalt, regionalt, nationellt och inter-

nationellt. Samtidigt vill vi gärna ha 

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: 072 - 018 00 97

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

Sommaren har varit ganska lugn vad 

gäller lokala arrangemang. Vi deltog 

vid Hjärndagen i Eldsberga, ett ar-

rangemang som har C-märkte Christer 

Meuller som primus motor. Det kan väl 

konstateras att det inte alltid är lätt 

att få genomslag i dessa stora som 

små arrangemang i bygderna, så tips 

fler aktiva medlemmar och som ibland 

också,  även är intresserade av förtro-

endeuppdrag inom vårt växande parti. 

Hur gör vi då med denna fråga gällande 

”tillgång och efterfrågan? Det allra första 

är att helt enkelt ställa frågan till en 

person som man tror kan vara intres-

serad. Är du intresserad av politik? I 

de allra flesta fall så blir den tillfrågade 

väldigt glad över att få denna fråga som 

ingen överhuvudtaget ställt förut. Den 

naturliga följden är att berätta om Cen-

terpartiet och framförallt om varför du 

själv är Centerpartist. Därefter följer ofta 

ett väldigt intressant samtal, direkt eller 

vid ett annat tillfälle när det finns mer 

tid, om olika sakfrågor. Efter ett positivt 

samtal är en inbjudan att följa med till 

ett av centerpartiets möten ett logiskt 

nästa steg. För att verkligen fullfölja att 

det blir ett nytt medlemskap kan man 

slutligen vara behjälplig med hur enkelt 

det är att skriva in sig. 

Vad händer då i kretsen i övrigt? 

Det sedvanliga höstmötet är exempelvis 

den 3 oktober så skriv gärna in detta 

i din kalender redan nu. Datum, plats, 

tid samt vilket intressant tema det blir 

återkommer vi med i inbjudan. För öv-

rigt håller vi i skrivandets stund på med 

att planera inför det viktiga kyrkovalet 

2017. Detta gör vi även tillsammans 

med Laholms kommunkrets.

Henrik Andersson, Kretsordförande 

för Centerpartiet i Halmstad
på lyckade sådana satsningar mottas 

tacksamt.

Ett antal personer från Halmstad 

fanns också med under Almedalsveck-

an. Bl.a. var Victor Rundqvist med i 

några olika arrangemang. Victor som 

sitter i kretsstyrelsen och Teknik- och 

fritidsnämnden är relativt ny i CUF:s 

förbundsstyrelse och i den egenska-

pen deltog han bl.a. i ”Miljömål leder 

till bättre miljö och konkurrenskraft 

– sant eller falskt?”. Ett seminarium 

som arrangerades av Jernkontoret och 

Skogsindustrierna med flera. Deltog 

gjorde bl.a. Miljöminister Karolina 

Skog, Miljömålsrådets ordförande Maria 

Wetterstrand och SSU:s ordförande Phi-

lip Botström. 

Inför hösten jobbar Halmstadkret-

sen bl.a. med att förnya hemsidan. 

Lennart Bodén
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TILLGÄNGLIGHET OCH SÄKERHET STÅR HÖGT I KURS I LAHOLM.

Händer i Laholm

Bra lagarbete får saker att hända.

 Centerpartiets miljögrupp i Laholm 

prioriterar givetvis miljöarbetet men ser 

även tillgänglighet och trygghet som en 

viktig del i hållbarhetsperspektivet.

Efter studiebesök på Halmstads 

Handikappbad 2012 med bl.a. HSO 

Laholms ordförande Kane Bengtsson 

påbörjades arbetet med att få fart på 

tillgängliga Havsbad för alla i Laholm 

bl.a.  genom olika medborgarförslag.

När vi nu  sommaren 2016 fick 

deltaga vid invigningen av Skummes-

lövs Havsvattenpools Bassänglyft och 

Badräcken känns det riktigt bra. 

Ekonomisk hjälp från Laholms 

kommun, Stiftelsen Nordenborgs dona-

tionsfond, flera sponsorer och mycket 

ideellt arbete i föreningen har gett bra 

resultat. Detta ger nu fler möjlighet till 

bad i denna uppvärmda havspool.

Tidigare insatser för tillgängliga 

havsbad för alla som initierats av Cen-

terpartiets miljögrupp i Laholm är bl.a.

Badräcke Mellbystrand  2010-2016.

Badräcke Skummeslöv på försök 

2015.

Badrullstol Mellbystrand Skummes-

löv 2012-2016

Strandvärdar för assistans. 

Kusten 2014-2016 

Glänninge 2016 

Handikapporganisationens ordförande 

Kane Bengtsson uttrycker i Laholms 

Tidning att det händer mycket med 

tillgänglighetsanpassning i Laholm och 

visst är det så.

Nu pågår: Hängbro med tillgängliga 

stigar i Knäred. 

Nyligen invigd: Entré Hökafältet med 

WC och stigar tillgänglighetsanpassat.

Såghuslund, Naturreservat i Laholm, 

funktionsanpassad. 

Det är lätt att tro efter sommarns 

skriverier att inget positivt utveck-

lingsarbete sker i kommunen. Jag 

tänker här kort beskriva de planer, 

idéer och visioner som finns i kom-

munen:

• I Laholms centrum kommer det att 

byggas på kvarteret Hästen, hyres-

rätter med möjlighet till butiker mm.

• Humlan i närheten av stadshuset 

finns planer på flerbostadshus.

• Ett nytt landmärke kan Laholmshems 

bygge på Klarabäcksområdet bli med 

6-8 våningar.

• En helt ny stadsdel planeras i Laholm, 

Östra Nyby, en stadsdel för 700 per-

soner med cykelavstånd till centrum 

och tågstationen.

• Vid Glänninge sjö byggs en ny skola 

med idrottshall. I området planeras 

nu också 20 nya tomter för villabe-

byggelse.

• En stor investering i Ängstorps 

reningsverk kommer att göras av 

Ulf Altinius Havsbadets ordf. Majvor Persson Soc vice ordf. Kane Bengtsson HSO ordf

Laholmsbuktens VA. Tillsammans 

med vattenverket i Skottorp är det en 

investering på ca 200 mkr

• Ny scen i Stadsparken skall byggas. 

Scenen planeras byggas till största 

delen i trä och formgivas med tanke 

på akustiken.

• Stationsområdet skall utvecklas med 

fler parkeringsplatser, laddstolpar 

bättre belysning och mer grönska.

• En husbils- husvagnsparkering och 

promenadstråk längs Lagan med 

trevlig belysning och en bro över La-

gan är en trevlig idé som jag hoppas 

kna bli verklighet.

• Shellmacken är tänkt att förvandlas 

till ett modernt bostadskvarter med 

handel och annan verksamhet i gatu-

plan.

• Allarp, Laholms nya bostadsområde 

för närmare 1000 personer växer just 

nu fram i södra Skummeslövsstrand. 

Det har varit lite trögt i starten men 

nu byggs det för fullt.

• Med närhet till bra kommunikationer 

och olika fritidsaktiviteter gör detta 

Allarp till en av västkustens mest 

attraktiva livsmiljöer.

• Det händer spännande saker i vårt 

inland också, tågstopp i Veinge 

och Knäred kommer att ge dessa 

orter ny attraktionskraft. Med en 

ny hängbro över Krokån och med 

handikappslinga ges det möjlighet 

för många att njuta av den vackra 

naturen vid Kvarnfallet.

• Det planeras för bryggor både i Mell-

bystrand och i Skummeslövsstrand. 

I Mellbystrand kommer bryggan i 

anslutning till ett hotell, om allt går 

som planerat.

• Campus Laholm ett dynamiskt områ-

de som vilar på tre ben,  Lagaholms-

skolan, Osbeck och Folhälsocentrum 

som nu fylls med spännande verk-

samheter.

Som ni ser är det mycket spännan-

de på gång i kommunen.

Erling Cronqvist

Kommunråd

centerpartiets miljögrupp i laholm
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En sommar går fort och hösten gör 

sig sakta sin entré. Jag hoppas att 

ni har njutit av den fina sommar 

vi haft. Något torr kanske men vi 

behöver både sol och värme för 

att vi ska klara den något kallare 

årstiden. 

Sitter i skrivande stund och planerar 

vårt första kretsstyrelsemöte inför hös-

tens aktiviteter som kommer att handla 

en del om hur vi lägger upp strategin 

inför valet 2018. I somras hade vi en 

sedvanlig pressträff hemma hos Lorenz 

Pucher där vi bjöd in Laholms tidning 

och Hallandsposten. Vi talade bland 

annat om vikten av att se en utveckling 

av Veinge och Knäred/Hishult i samband 

med Markaryds banans öppnande för 

persontrafik. Vi talade även om Campus 

Laholm, Osbecksgymnasiet, där man 

ska jobba vidare i en ny fas för att knyta 

till sig högre utbildningar. Det är en bra 

tid och en möjlighet för oss att visa hur 

vi arbetar vidare med olika frågor i kom-

munen. Det har blivit en tradition som 

vi har för avsikt att hålla varje sommar 

och det är inte svårt att få dit pressen. 

Det brukar råda en viss nyhetstorka på 

sommaren. 

Apropå nyhetstorka kan jag inte 

låta bli att nämna en del ord om den 

turbulens som har rått både kring Björn 

Jingblad och också Moderaternas intri-

ger. Tyvärr är det inte bara Moderaterna 

som får sina fiska varma utan det slår 

även mot alla oss politiker och kommu-

nen blir lidande.  När det gäller Björn så 

kan man alltid i eftertanke konstatera 

att man kunde ha gjort annorlunda, 

men då är det oftast för sent. Men nu 

är det som det är och jag hoppas att vi 

alla kan lägga detta bakom oss och ta 

lärdom av vad denna process har gett. 

En annan personprocess har sedan 

ett tag varit aktuell hos Moderaterna, 

som många av er redan känner till. Det 

är naturligtvis en Moderat fråga som 

de måste lösa, men tyvärr drabbar det 

även oss andra i alliansen och kommu-

nen. Det är naturligtvis ett stort problem 

när en person, som tillika är ordförande 

i en nämnd, inte har förtroende i sin 

grupp. Det är ohållbart på många sätt, 

bl.a. med att sätta budgetar, styra och 

få inblick i verksamheten från ordfö-

rande till övriga partier. Det blir totalt 

omöjligt att föra vettiga kommunikatio-

ner inom politiken. Tyvärr händer det 

allt för ofta i den moderata gruppen där 

maktstrider tar över det sunda förnuftet. 

Vi i Centerpartiet har för avsikt att föra 

diskussioner om den uppkomna situa-

tionen med Moderaterna och hoppas att 

det ska leda till något. I skrivande stund 

har vi inte hunnit av att ha något möte, 

men när du läser detta så hoppas jag 

att det har skett förändringar. För nu 

behövs det skärpning!

Ove Bengtsson

Kretsordförande

Bilden visar vår pressträff från vänster: Erling Cronqvist, Hans Bengtsson, Henrik Williamsson och 
Lorenz Pucher. Ove Bengtsson tar bilden!

Räddningstjänstens service med strandvärdar o badrullstol.

Förhoppningsvis kan vi nu 

arbeta vidare med tillgänglig-

hetsanpassade badbryggor i 

Skummeslöv och Mellbystrand.

Bo Brink
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Lyckad informationskväll i Ränneslöv
Det har varit många frågor om 

utbyggnaden av förskolan Vallmon 

i Ränneslöv. Det är brist på försko-

leplatser i området och många vill 

veta vad som ska hända.

Centerpartiet har gjort många lyckade 

träffar ute i tätorterna i Laholms kom-

mun och mött väljarna, så Ränneslövs 

Centeravdelning ordnade tillsammans 

med Centerkvinnorna i Ränneslöv och 

Laholms kretsen ett informationsmöte 

mitt i byn i Ölunds galleria och bjöd på 

grillad korv och fika. 

Maria Bronelius, ordförande i barn 

och ungdomsnämnden informerade om 

kommunens planer på tillbyggnaden 

och visade ritningar tillsammans med 

Per Jangen, utbildningschef i Laholm. 

Cirka 45 personer deltog och det gavs 

tillfälle till att fråga och diskutera skol-

situationen.

Senare på kommunfullmäktige i juni 

beslutades att Vallmons förskola ska 

renoveras och byggas  till med en av-

delning. Den planeras vara klar augusti 

2017 och kommer då att bestå av tre 

avdelningar. Under byggtiden  kommer 

barnen att evakueras och vara i en 

paviljong på Vallberga skola.

Majvor Persson

Mat, miljö och landsbygdsutveckling

I Centerkvinnornas distriktsstyrelse 

har vi fastlagt vilka politiska mål-

områden vi skall jobba aktivt med 

fram till nästa val.

Styrelsen samlades på Toften för en 

kväll med strategisk planering för att 

vaska fram tre prioriterade områden.

Gunvor Abrahamsson från Vuxensko-

lan ledde processen, vi delade in oss i 

grupper och jobbade aktivt tillsammans 

där vi slutligen enades om områdena 

Mat, miljö och landsbygdsutveckling.

Arbetsgrupper med sammankallande 

valdes, tidplan fastslogs, avrapportering 

sker på första styrelsemötet i höst.

Det känns som en bra och tydlig 

struktur att arbeta efter, målområden 

som är högst aktuella och speglar cen-

terpolitiken.

”Matgruppen” som jag själv ingår i 

har haft första mötet, det finns mycket 

att inrymma i detta, tanken är att vi 

skall jobba utåtriktat, få fler intressera-

de, värva medlemmar och visa på vikten 

av centerpolitik.

Processen är igång, vi återkommer 

med konkreta förslag hur vi når ut med 

vårt budskap

Monica Hansson

Centerkvinno- 
distriktet bjuder in 
till trivselkväll

Onsdag 12 oktober 
kl. 18.30 på

Värö Gästgivaregård

Föreläsning
Maria Åkerberg startade 

företaget DERMANORD som 
erbjuder helt naturliga hud-

produkter och kosmetika med 
ekologiskt innehåll. 

Med rena, genuina och 
svensktillverkade produkter 

vill MARIA ÅKERBERG vara en 
del i resan mot det hållbara 

samhället.

Det är tid att fler börjar 
agera och tänka på vad 

som konsumeras.

Musikunderhållning
Lätt förtäring till subven- 

tionerat pris 100 kr

Välkomna!

Meddela om du vill ha 
specialkost

Anmälan senast den 5/10 
till Anne Kristensson

halland@centerpartiet.se
Tel. 070-641 06 73

Kvällens gäst Maria Åkerberg

Information om förskolan i Ränneslöv en vack-
er junikväll då Ränneslövs Centeravdelning och 
Ränneslövs Centerkvinnor bjöd på grillad korv 
blev lyckad. Längst till höger Maria Bronelius, 
ordförande i barn och ungdomsnämnden.



Sommaren är förmodligen inne på de 

sista varma dagarna för i år och jag 

kan se tillbaka på en sommar som 

varit stundtals hektisk men mest har 

den varit lugn och underbar.  

På vårt första förbundsstyrelsemöte i 

Maj togs det ett beslut om att vi, Cen-

terkvinnorna, skulle försöka få ihop ett 

kort program till Almedalsveckan. Jag, 

som aldrig varit där förut, fick möjlighe-

ten att besöka Visby under fyra dagar. 

Det skulle bli ett äventyr med många 

intryck och upprinnelsen till många idéer 

för framtiden.

Att boka sovplats och resa till Al-

medalsveckan i maj är inte det lättaste, 

men efter några undersökningar och lite 

tur fick jag så resa och boende. Jag kom 

fram på lördagen och min taxichaufför in 

till Visby undrade om jag råkat komma 

fel dag. Efter en kort promenad innanför 

ringmuren förstod jag varför han fråga-

de. Visby låg tyst och fridfull. Mina steg 

ekade i gränderna och jag var ensam 

med tid att se alla fantastiska byggna-

der och blommor.

Lite naivt funderade jag på varför 

det var sånt ståhej kring denna vecka. 

Här fanns ju inte en kotte. 

Söndagen var en abrupt uppvak-

nade. Hela Visby var på fötter och det 

myllrade av människor som sprang fram 

och tillbaka. När hände detta? Byggdes 

Almedalsveckan på en natt? - Tydligen. 

Nu gällde det att hänga med. Jag 

hade förberett mig med en ny app till 
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Kvinnifest
Centerkvinnorna i Halland har tagit 

fram ytterligare ett Kvinnifest där vi 

presenterar kvinnor i Centerpartiet från 

hela Halland och deras politiska upp-

drag. Genom detta vill vi visa att det i 

Centerpartiet finns många kompetenta 

kvinnor på ledande poster och vi hopp-

as att detta ska inspirera och locka fler 

kvinnor att engagera sig politiskt och 

gå med i Centerkvinnorna.

Centerkvinnorna rivstartar veckan i Visby med 
mingel på 5050-klubben (http://5050klubben.
se/) - Annie Lööf var deras första talare för 
kvällen - tätt följd av jämställdhetsminister 
Åsa Regner, Gudrun Schyman, Birgitta 
Ohlsson, Gulan Avci med flera.

kvinnifest

I HALLAND

frihet 
från våld i 
nära rela-

tioner 
En  

jämställd 
arbets- 
marknad

mat, som 
du inte 

bara blir 
mätt av 

Mari-Louise Wernersson
Ledamot i Centerpartiets partistyrelseKommunråd i Falkenberg, 0706-66 11 05  mari-louise.wernersson@falkenberg.se

fler 
kvinnliga  

företagare
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mobilen och en katalog tjock som Hal-

lands gamla telefonkatalog. Här skulle 

inga seminarier missas. 

Jag studerade hur seminarier var 

uppbyggda, hur och med vad de lockade 

besökare, vem som kom och vad som 

sades. Samma sak med kvällsminglet. 

Här gäller det att antingen har föranmält 

sig eller fått en inbjudan. Det verkar 

finnas en slags hierarki i vem som får 

vilken inbjudan och den mest åtråvärda. 

Enligt Dagens Industri är förmodligen 

inbjudan till USAs ambassad och 4 juli 

firandet den hetaste, men det får stå för 

dem. Personligen skulle jag helst varit 

på Computer Sweden mingel. 

Med tanke på min oerfarenhet av 

detta spektakel och den begränsade 

tiden jag var där, valde jag seminarier 

utifrån vad jag idag redan vet någonting 

om. Till nästa gång ska jag kasta mig ut 

i ämnen jag inte tidigare stött på. Med 

mer än 3800 seminarier att välja mellan 

bör inte detta bli ett problem. 

Centerkvinnornas förbundsstyrelse 

genomförde två mycket lyckade semi-

narier. 

Nollvision för prostitution och män-

niskohandel

 mini-seminarium imorgon med 

Kriminalinspektör Simon Häggström från 

Prostitutionsgruppen

Där Sofia Jarl modererar: Hur upp-

når vi en nollvision för prostitution? Hur 

arbetar polisens prostitutionsgrupp? Hur 

förhindrar vi unga mäns sexköp? Kan 

sexköpslagen utvecklas?

Retoriken i politiken, för fler kvinnor 

på ledande positioner.

Med Elaine Eksvärd, retorikexpert 

och författare

Det räcker inte att bemästra politi-

ken, du måste behärska retoriken. Vi 

vill se fler kvinnor med makt - lyssna till 

Elaine från ”snacka snyggt”! 

Båda seminarierna var välbesökta 

och fick många människor att stanna till 

och lyssna. Inför 2017 har vi mer tid att 

planera och förhoppningsvis ännu fler 

bra idéer. 

När jag nu smält alla mina in-

tryck och tänker tillbaka så ser jag att 

Almedalen verkligen är en plats där 

förändring kan ske. Den arena för att 

bygga ett nätverk som Almedalen er-

bjuder är helt unik i Sverige. Jag är glad 

över att jag fick chansen att vara en del 

av det och jag återkommer gärna

Ann-Sophie Cordes

Vi är Sveriges största politiska 

kvinnoförbund och har funnits i över 80 

år. Vi tror att jämställt samhälle är en 

förutsättning såväl för frihet som för 

social och ekonomisk hållbarhet.

Vi kommer att kampanja på mark-

nader och torg under sommaren och 

hösten och dela ut Kvinnifest i alla  

Hallands kommuner.

För dig som inte fått något 

Kvinnifest så finns den på Hallands 

Centerkvinnors Facebooksida och på 

Centerpartiet Hallands hemsida: 

www.centerpartiet.se/halland 

under CK-fliken.

Majvor Persson, ordförande för 

Centerkvinnorna i Halland.



Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

    
De rätta svaren i förra numrets tävling,

Sänd in ditt svar, helst på vykort, till: 
Hallandsbygden, Möllegatan 11, 311 34  Falkenberg.

Vi vill ha svaren före den 31oktober 2016. 
Glöm inte att skriva ditt namn och din adress. Vinnarna och de rätta 
svaren kommer i nästa nummer av Hallandsbygden. Lycka till. 

Tävling! 1. Johannes Antonsson
2. Karin Söder
3. Lena Ek
4. Lennart Daleus
5. Ivar Franzen
6.  Gerda Svensson

7. Torbjörn Fälldin
8. Gunnar Hedlund
9. Maud Olofsson
10. Rolf Kenneryd
11. Olof Johansson
12. Stefan Bengtsson  

I nedanstående tolv namn på svenska däggdjur är vokalerna bort-
tagna, övriga bokstäver är omkastade, men första bokstaven är rätt. 
T.ex. blir Hr, Hare. Vilka är däggdjuren?

1. Mdr 2.  Rrdj 3.   Ggnrvl 4.  Bnrj

5. Brv 6.   Kjtrhrn 7.  Hdn 8  Jvr 

9. Hnrlm 10.  Gsr 11. Vgr 12. Mvldl

Grattis!

Vinnare blev:
Nils-Johan Strömberg, 
Göstorp 231, Laholm

Monica Carlsson, 
Violvägen 1, Falkenberg

Emil Ericson, 
Tallåsen, Väröbacka

GILLA OSS  
PÅ FACEBOOK
Att vi är proaktiva med att driva Centerpolitik i Halland  
vet du säkert. Nu behöver vi din hjälp att sprida det.  
Därför uppmanar vi dig att göra följande:

Såja, tack:-) Nu kommer du kunna;  
följa, läsa, kommentera och dela närodlad politik!  
Nu ska vi växa och sprida bra Centerpolitik tillsammans!

1. 2. Skriv in ”Centerpartiet Halland” 
i sökfältet

Gå in på  
Facebook.com 3. TRYCK PÅ

KNAPPEN!
Centerpartiet Halland Gillar
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