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LEDARE

Svårt att skriva en text som man vet 
blir publicerad några veckor efter att 
den är skriven i en tid när händelser 
och förutsättningar i Sverige dagligen 
förändras. Det som gällde igår gäller 
inte idag. I skrivande stund har precis 
attentatet i Paris skett.

Jag tror vi ser ett Europa och Sverige i 

stor förändring. En förändring som nu 

kan kännas alarmerande och lite skräm-

mande, eftersom det inte går att förutse 

vad som ska och kommer hända i vår 

närhet, men som med största sannolikhet 

kommer bli en vardag för oss. Jag är helt 

övertygad om att vi människor kommer 

reda ut detta också, som så många gånger 

förr i historien. Åtgärder som nu måste 

vidtas för att öka tryggheten att leva får 

inte på några omständigheter påver-

ka möjligheten att leva tillsammans i 

framtiden över nationsgränser, kulturella 

skillnader eller olika religioner. Vi är alla 

bara människor. Därför är Centerpartiets 

val den enda riktiga att vara fokuserad på 

snabba, enkla och effektiva reformer som 

förbättrar vår mottagning. Med tre stora 

reformer för att minska kostnaderna, 

öka kapaciteten, korta vägen till jobb och 

värna asylrätten tar vi oss an utmaningen 

på bästa sätt.

Nu till vardagen i distriktsstyrelse-

arbetet med att göra Hallands regionval 

och riksdagsval till en succé för oss i 

Centerpartiet. Målen är satta till att i 

valet nå två riksdagsledamöter och elva 

regionfullmäktigeledamöter. Målen är 

högt satta, men vi tror på dem. Nu håller 

vi på att ta fram strategier för att nå dessa 

mål. Kartläggning av vilka nätverk vi ska 

finnas i är klar. En politisk strategigrupp 

är tillsatt. Rekrytering till framtida 

region- och riksdagspolitiker pågår. En 

kommunikationsplan ska arbetas fram 

under början av 2016. Ett nytt avtal 

mellan kretsar och distrikt är dessutom 

på plats och förtydligar ansvarsområdena 

mellan oss, men också vilka områden 

som vi tillsammans ska utveckla. Vi 

kommer ta fram en långsiktig budget 

som sträcker sig till 2018. Likaså ska en 

verksamhetsplan fram som sträcker sig 

till 2018. En verksamhetsplan som gör oss 

rustade inför valkampanjandet 2018.

Jag drivs av att ta fram långsiktiga 

planer som tar fram färdriktningen för 

vart vi ska. Planer som vi ska följa och 

ständigt stämma av mot för att veta att 

vi är på rätt väg, men också förfina och 

förbättra under resans gång.

Henrik Oretorp 
Distriktsordförande Halland
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ÅRSSTÄMMa 
med Centerpartiet i Halland

Lördagen den 9 april 2016
Dagens gäst: 

EU parlamentariker och 
2:e vice partiledare

Fredrick Federley

Alla medlemmar i
Centerrörelsen

hälsas välkomna!
(Plats och program kommer i nästa

nummer av Hallandsbygden)

NYÅRSTRÄFF
Nu är det åter dags för Centerpartiet 

i Hallands traditionella Nyårsträff.

Lördag 9 januari 2016
Kl. 9.30-12.00

Vinbergs församlingshem

Dagens gäst: 
Riksdagsledamot och 

utrikespolitiska talesperson

Kerstin Lundgren
Värld i förändring – Hållbart?

Anmälan senast den 4 januari till 
halland@centerpartiet.se

Välkomna!
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Världen är orolig. Sverige och Hal-
land står mitt upp i en stor och svår 
uppgift att kunna hjälpa människor 
som lämnar sina hem och sina länder 
för att fly från krig och terror. 

De söker en tryggare framtid i Sverige. 

Vi ska vara otroligt glada och tacksamma 

för att vi bor i ett land som människor 

flyr till och inte ifrån. Faktum är att 

Sverige behöver fler invånare för att 

klara välfärden långsiktigt, även om 

situationen just nu är väldigt ansträngd. 

Många av de som nu kommer till Sverige 

har kunskap och erfarenhet som är till 

stor nytta för Sverige. Det är läkare, 

sjuksköterskor, ingenjörer, hantverkare, 

egenföretagare, entreprenörer och så 

vidare. Det största problemet är att våra 

regelverk är så krångliga och byråkra-

tiska att det ofta tar år innan människor 

som kommer hit får möjlighet att börja 

ett arbete och bidra till samhället. 

För att klara läget vi befinner oss i 

just nu har det bildats ett Integrationsråd 

i Halland. Region Halland, länsstyrelsen, 

kommunerna, flera myndigheter, kyrkan 

och organisationer från civilsamhället 

möts och bygger en gemensam bild av 

vad som görs och måste göras på kort och 

lite längre sikt. Enklast är alltid att peka 

på någon annan med åsikter om vad de 

borde göra. Poängen med Integrations-

rådet är att samordna arbetet så mycket 

som möjligt så alla vet vem som gör vad 

och när. Region Halland och Länsstyrel-

sen håller ihop arbetet. Som ansvarig för 

sjukvård ansvarar Region Halland för 

hälsoundersökningar av de som kommer 

hit och det görs inom ett par veckor från 

ankomst till Sverige. Nyligen omorgani-

serades det arbetet till 4 team med sjuk-

sköterskor som åker till de olika asylbo-

endena och gör hälsoundersökningar på 

plats. Teamen utgår från Fjärås, Tvååker, 

Halland behöver samordnas
för en bättre integration

Ullared och Andersberg. Region Halland 

har också ansvaret att ge akut sjukvård 

och tandvård som inte kan vänta. Tidiga-

re har det behovet varit väldigt litet, men 

vi ser att flera av de som kommit under 

november har behov av sjukvård. Många 

har varit på flykt länge och inte fått den 

vård eller medicin som de behöver och då 

blir läget akut för dem. 

I samband med att hälsoundersök-

ningarna görs, kommer vi nu även fråga 

de nyanlända om tidigare arbete, utbild-

ning och kunskaper. Anledningen är att 

underlätta och skynda på arbetet med att 

bedöma och värdera tidigare utbildning-

ar och kunskaper och kunna komplet-

tera för motsvarande krav i Sverige, sk 

validering. På flera ställen i Sverige har 

detta redan påbörjats, snabb-spår för t 

ex läkare och sjuksköterskor där man 

snabbt får lära sig svenska och får prak-

tik inom vård och omsorg. Onekligen är 

det så att människokroppen ser likadan 

ut i hela världen och latin och engelska 

låter också likadant. Det jag menar är 

att skillnaderna inte är så stora, men 

möjligheterna är enorma. För människor 

med andra utbildningar och kunskaper 

så kommer informationen lämnas vidare 

för att komma till nytta. 

Vi måste se möjligheterna med att 

många människor kommer till Sverige. 

De allra flesta är vanligt hyggligt folk 

som både vill och kan och kommer att bi-

dra till vårt gemensamma samhälle. Kan 

vi som redan har Sverige som vårt hem 

hjälpa till och välkomna dem som kom-

mer nu så har vi allt att vinna. Då och då 

när jag kör hem till Skällinge erbjuder 

jag skjuts till boende på asylboendet som 

ligger utanför Skällinge. Det är fantas-

tiska möten med människor från olika 

delar av världen och de är så tacksamma 

för att vara i Sverige. När inte engelskan 

räcker till för att kommunicera så finns 

Google Translate i mobiltelefonen och 

snabbt översätts världens språk så alla 

kan prata med varandra. På många av 

asylboendena i Halland ordnas språk-

café och andra möten. Min varma och 

innerliga rekommendation är att alla som 

har möjlighet tar chansen att delta och 

ni kommer att få upplevelser och möten 

för livet! 

Stefan Bengtsson
Regionråd 

 REGION
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Partistämma i Falun 
24-27 september
Vilken fantastisk partistämma vi varit på i Falun! 
Det har varit intensiva dagar, men otroligt givande! 
Den 24-27 september hölls Centerpartiet 
partistämma i Falun. Vi var en stor delega-
tion från Halland med 18 ombud utav 521 
som åkte för att debattera inte mindre än 
11 olika program och 356 motioner under 
fyra intensiva dagar. Det var även många 
medlemmar från Halland som hade sökt 
sig till Falun för att lyssna på debatterna. 

Centerpartiet i Hallands ombud agerade i 
ett flertal fall och fick också flera fram-
gångar i debatterna. 

Det var även avtackningar och utdel-
ning av Bramstorpsplaketten, i år var 
det inte mindre än två mottagare utav 
Bramstorpsplaketten från Halland. Vi 
hallänningar var så stolta när Gunnel 

Bengtsson, Eldsberga och Göran Johans-
son, Varberg fick mottaga Centerpartiet 
högsta utmärkelse. 

Har ni möjlighet att åka på en partistäm-
ma i framtiden så ta chansen, det ger en 
otrolig kick!  
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En livsmedels- 
strategi för ökad 
konkurrenskraft 
Yrkesfisket är en viktig del i den svenska 
matproduktionen och vi måste skapa ett 
hållbart fiske. Det svenska yrkesfisket är 
en del av EU:s gemensamma fiske som 
syftar till att stärka hav i balans och Sve-
rige är skyldig att följa den gemensamma 
fiskeripolitiken (GFP). En gemensam fiske-
ripolitik utgör grunden för ett hållbart 
fiske och därmed också ett hållbart hav. 
Insjöfisket har dessutom bieffekter inom 
turistnäringen. Vi vill ha en fiskepolitik 
som är långsiktig och som både bevarar 
och utvecklar fiskenäringen och gör den 
lönsam. Målet är ett långsiktigt hållbart 
och uthålligt fiske.
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Ja det är faktiskt en del av vad jag 
kommer skriva om. Kommer nämligen 
skriva om min upplevelse av hur det 
var att som ny medlem få vara med på 
något som kallades Agenda 2025. 

Lite kort först om vad det är innan jag 

går in mer på galningarna jag var med. 

Runt om i Sverige tar Centerpartiet just 

nu och samlar alla regioner för en liten 

konferens där politiken för åren fram 

till 2025 skall diskuteras. Detta gjorde 

att Centermedlemmar i Västra Göta-

land, samt Hallands region träffades en 

fredag eftermiddag och umgicks fram 

till lördag eftermiddag för att diskutera 

denna agenda. Vi fick även en hel del 

information om vad som händer i dag i 

Sverige, samt hur partistyrelsen ser på 

olika frågor. Men fokus låg på framtiden, 

på migrationen samt på ny rekrytering av 

medlemmar. Med fokus på att få Center-

partiets medlemmar att spegla Sveriges 

befolkning.

Bara där förstår ni nog att vi måste 

vara ett gäng galningar. Hur kan man ens 

släppa Tv:n en fredag kväll för dessa äm-

nen? Ja, det är kanske en bra fråga. För 

mig som ny medlem, är medlem i Cen-

terpartiet sen i somras, tog jag chansen 

och frågade om jag fick vara med. Inte 

trodde jag att de skulle säga ja till mig 

när det var begränsat med platser. Men 

väldigt glad blev jag när de lät mig följa 

med. Då dök tankarna upp, varför skall 

jag med? Jag är ny, jag kan väl inget? Är 

de galna eller har de tagit fel på namnen?

Självklart var det lite nervöst att få 

vara med om en workshop, där vi var 

indelade i grupper med 10-15 personer i 

varje rum. Några i rummet var väldigt 

erfarna. Gruppledare, Kommunfullmäk-

tige även riksdagsledamöter var med 

under helgen. Vad gjorde jag där? Men 

jag var faktiskt inte ens den nyaste med-

lemmen, vilket var riktigt roligt att se.

Men så drog vi i gång och all prestige 

var som bortflugen. Där satt vi som ett 

gäng gamla vänner, trots att de flesta inte 

kände varandra, och diskuterade frågor 

som partistyrelsen satt på agendan. För 

mig är detta ett underbart tecken på de-

mokrati, när även den lille rösten är lika 

värd som den stora. Till min förvåning 

tog vår ordförande i gruppen, en av de 

mer erfarna och frågade mig om hur jag 

som ny medlem tänker. Att få göra sin 

röst hörd, och att få den respekterad, det 

är en för mig underbar känsla. Min tilltro 

till partiet och partiets tankar om att vara 

ett demokratiskt parti, ja de tankarna de 

växte den här helgen i Skövde. Jag vet 

inte om alla partier arbetar på detta sätt, 

men det är helt klart säkert att inom Cen-

terpartiet, där kan en ny liten medlem 

ändra hela partiets politiska inställning i 

en fråga om den har bra argument för sitt 

förslag.

Var det en samling galningar? Ja det 

får faktiskt ni själva avgöra. Jag vet dock 

att oavsett vad ni gör om fredagskvällar-

na, så kommer jag välja att få göra min 

röst hörd varje fredag kväll om jag får 

chansen att göra det. För som världen är 

idag, så är kampen för demokratin och 

ett bra Sverige något jag är stolt över att 

få vara med om.

Anders Eriksson, Kungsbacka

En fredagskväll i Skövde 
med en samling galningar
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Riks har startat upp en medlemsvärvarkampanj för 
kretsarna under sista kvartalet 2015. 
När man värvat fyra medlemmar så får man en lott, 
värvar man 8 medlemmarfår man 2 lotter o s v. 

Alla kretsar som har en lott har chansen att vinna fina priser.

Vinstplan:

1:a pris - Dygnskryssning med konferens på Viking Grace för 20 personer.

2:a pris - Dygnskryssning med konferens på Viking Grace för 10 personer.

3:e pris - Dagskryssning med konferens på Viking Grace till Åland för 10 personer.

4:e-10:e pris - Överraskningspriser!

Centerpartiet i Halland medlemsvärvningskampanj 
Upptill riks kampanj har distriktet också en medlemsvärvarkampanj. Den krets som 
värvat flest medlemmar procentuellt sett till nuvarande medlemsantal vinner ett 
framträdande från Dramalogen i Halmstad med musikunderhållning eller sketch på er 
kretsstämma. 

Så här kan du anmäla nya medlemmar: Swish, skriv ditt personnr, mejladress och 
swisha 150 kr till 123 421 85 33, eller gå in på hemsidan centerpartiet.se/bli medlem, 
eller ring 08-617 38 80. Går även bra att kontakta Anne på 070-641 06 73.

Vinn även fina priser i Centerkvinnornas 
medlemsvärvartävling under hösten
Nya medlemmar som värvas nu får medlemskapet för 2016 inkluderat 
i ordinarie medlemsavgift.

1:a pris Den avdelning som fram till årsskiftet har värvat flest betalande medlemmar 
till Centerkvinnorna vinner ett presentkort på en dagsresa för sex Centerkvinnomed-
lemmar till Stockholm med besök på Sveriges riksdag och Centerkvinnornas riksorga-
nisation. I priset ingår resa, rundvandring på riksdagen, lunch, eftermiddagsfika och 
besök på riksorganisationen.

2:a pris Presentkort på resa och konferensavgift (inklusive kost och logi) för 
deltagande på Centerkvinnornas förbundsstämma för fyra medlemmar från din 
Centerkvinnoavdelning.

3:e pris Presentkort på dagsresa för två Centerkvinnomedlemmar till Stockholm med 
besök på Sveriges riksdag och Centerkvinnornas riksorganisation. I priset ingår resa, 
rundvandring på riksdagen, lunch, eftermiddagsfika och besök på riksorganisationen.

4:e pris Presentkort på resa och konferensavgift (ink kost och logi) för deltagande 
på Centerkvinnornas förbundsstämma 2016 i Umeå för två medlemmar från din 
Centerkvinnoavdelning.

Så här anmäler du nya medlemmar till Centerkvinnorna: Gå in centerkvinnorna.se 
swisha, sms till 75501 eller ring 070-617 38 72. Även här går det bra att kontakta Anne.

Observera: Med en ny medlem menas en person som blir betalande medlem i Centerpartiet el-
ler Centerkvinnorna och som tidigare inte har ett medlemskap i någon del av centerrörelsen. 

MedlemsvärvningskampanjerMänniskor på 
flykt vårt ansvar

att ta ansvar för människor som tvingas 
fly från sina hemländer.  Vi vill ersätta 
Dublinförordningen med ett gemensamt 
asylsystem där asylsökande kan placeras i 
alla EU:s stater för att få sitt ärende prövat. 
Asyl ska sedan gälla för hela EU.

Följ utvecklingen på  
www.centerpartiet.se/var-politik/ 
alla-fragor/migration-och-integration/

Att människor från olika delar av 
världen kommer till Sverige är något 
som är bra. Det bidrar till att utveckla 
vårt samhälle på många olika plan. Just 
nu kommer fler människor än någonsin 
tidigare till Sverige, vilket ställer stora 
krav på att mottagande, integration, 
arbetsmarknad och bostadsmarknad ska 
fungera. Alla ska ha en god chans att 
få ett jobb, en bostad, utbildning eller 
starta ett företag.

Sverige ska vara ett attraktivt land. Det 
blir vi genom att skapa bra system med 
exempelvis lägre skatter, enklare regler 
och frihet för individen att bestämma mer 
själv. För att människor ska vilja komma 
hit måste vi också erbjuda en bra arbets-
marknad, bra utbildning och bra bostäder. 
Vi tror att snabba insatser är det bästa för 
integrationen, som exempelvis obligatorisk 
grundutbildning i samhällskunskap, svens-
ka och inventering av kompetenser.

En nyckel för att integrationen lyckas 
finns hos Sveriges kommuner.  De kan 
göra mycket för att skapa ett bättre före-
tagsklimat och på så sätt locka till sig nya 
invånare. Sveriges kommuner har ett stort 
ansvar för flyktingmottagandet. Vi vill se 
ekonomiska incitament till ett jämnare 
mottagande mellan Sveriges kommuner. Vi 
vill också att kommunerna ska få ekono-
misk kompensation för sitt flyktingmottag-
ande och ge dem mycket större makt över 
etableringen och mottagandet.

Människor som kommer hit för att 
jobba i Sverige bidrar till välfärden. Fortfa-
rande finns det regler som krånglar till det 
i onödan, både för den som vill jobba och 
för företagen som vill anställa. Det är både 
onödigt och dumt. Det är viktigt att snabbt 
få ett jobb under den första tiden i Sverige. 
Med mer rörlighet blir arbetsmarknaden 
mer rättvis för alla och det blir lättare att få 
ett nytt jobb.

Krig och förföljelse tvingar miljontals 
människor på flykt. Några kommer till 
Sverige. Det är vår plikt att ge dem skydd, 
både som stat och som medmänniskor. 
Enligt FN:s flyktingkonvention som 
Sverige och många andra länder har skrivit 
under ska alla människor som förföljs på 
grund av ras, religion, nationalitet, etnicitet, 
sexuell läggning eller politisk åsikt få asyl. 
Vi värnar asylrätten.

Vi vill se en gemensam flyktingpolitik 
i Europa där alla länder måste hjälpas åt 

Johanna Jönsson
Riksdagsledamot,
talesperson för
integration- och
migrationsfrågor
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Centerpartiet ser positivt på planförslaget 
över Annebergs Centrum och välkomnar 
en tydligare centrumbildning. Med god 
tillgång till kollektivtrafik och närhet till 
skola och förskola är förutsättningarna 
goda för att skapa ett attraktivt bostads-
område. Vi stöder förslaget med att minst 
en tredjedel ska upplåtas som hyresrätter 
och understryker behovet av framförallt 
små lägenheter.

En viktig parameter för att lyckas 
med en god boendemiljö är att minimera 
konflikter mellan boende och Anne-

bergs Snickerifabrik AB. Vi föreslår att 
kommunen och fastighetsägaren snarast 
startar diskussioner för en omlokalisering 
av företaget inom Kungsbacka kommun. 

Vid anpassning av Älvsåkersvägen 
till en mer stadslik gata är det viktigt att 
ta hänsyn till framkomligheten för den 
tunga trafiken som mycket frekvent tra-
fikerar vägen på väg till Annebergs Hus 
AB och Annebergssågen AB.

Vi välkomnar nya GC-vägar både 
genom och intill planområdet och som 
vidare ansluter till angränsande bostads-

områden. De är en förutsättning för att 
fler ska välja cykeln som ett alternativ till 
bilen. Befintlig cykelparkering vid Anne-
bergs station är i dagsläget fullbelagd och 
försök till en utbyggnad har tyvärr inte 
lyckats i förhandlingar med Trafikverket 
som är markägare. Vi vill att man i sam-
band med planarbetet jobbar aktivt för 
att tillskapa ytterligare cykelparkeringar 
i närheten av stationen.

I arbetet med utformningen av de 
nya byggnaderna, vill vi framhålla vikten 
av att behålla känslan och koppla an till 
den befintliga bebyggelsens kultur och 
arkitektur i Anneberg/Älvsåker.

Vi tycker att Annebergs Centrum 
skulle vara en utmärkt plats för ett nytt 
äldreboende. Frågan har diskuterats i 
många år och när vi nu ser att behoven 
av äldreboendeplatser ökar inom några 
år, vore det utmärkt att på denna centralt 
belägna kommunägda marken bygga ett 
nytt äldreboende. Kopplat till äldrebo-
endet vill vi även gärna se en mindre 
vårdcentralsfilial som till stor del skulle 
kunna tillgodose de närboendes vårdbe-
hov. 

Fredrik Hansson (C)
Kommunalråd

Härmed kallas alla medlemmar 
i Centerpartiet, Centerkvinnorna 

och CUF till

Årsstämma!
i Hanhalsgården onsdag
den 24 februari kl.18:30

Riksdagsman Fredrik 
Christensson (C) gästar stämman 

och pratar aktuell politik.

Årsmötesförhandlingar

Fika

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Remissvar över planprogram
för Annebergs Centrum
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Kontakta oss 
Centerpartiet,

Box 102 44, 434 23 Kungsbacka
Besöksadress: Tölögården

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

Hemsida
www. centerpartiet.se/kungsbacka

Expeditionen är inte bemannad!

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

Gruppmöten kl 18.30- 21.30 
i Särörummet, stadshuset:

14 december, 18 januari och 22 februari

Bostadsbyggnation i Gällinge 

Hunehals Borg

Kommunstyrelsen godkände vid sitt se-
naste möte en förfrågan om planläggning 
av 25-30 villor längs med Skärsjövägen 
i Gällinge. Fastighetsägaren har många 
intresseanmälningar från familjer som 
gärna skulle vilja etablera sitt drömbo-
ende nära naturen i Gällinge. Det är 
viktigt att kommunen ställer sig positiv 
till byggnation i Gällinge för en fortsatt 
utveckling av orten. Det kommer innebä-
ra fler som kan handla i lanthandeln, fler 
barn som går i förskolan och skolan samt 
fler fastigheter som kan vara med och 

bära kostnaderna för VA- och fiberfören-
ingarna som nu jobbar aktivt med att lösa 
VA-frågan i Gällinge. Enligt förfrågan är 
byggnationen tänkt att ske i etapper om 
sex villor i varje och med tomtstorlekar 
om cirka 1200 kvm. Undertecknad och 
Centerpartiet har aktivt drivit frågan om 
fler bostäder i Gällinge en längre tid och 
är nu mycket glada att vi fått majoritet 
för förslaget.

Fredrik Hansson (C)
Kommunalråd

Kommunstyrelsen beviljade 2012-11-
20 föreningen Hunehals Borg offentlig 
medfinansiering för projektet, utöver 
redan beviljade EU-medel, upp till 
värdet av summan enligt ansökan på 
totalt      795 060 kronor. Då ansökan 
kom att behandlas efter att EU:s pro-
gramperiod tagit slut, bidrog det bla till 
att det tog längre tid att betala ut bidraget 
och föreningen såg sig tvungna att under 
tiden ta ett banklån för att kunna sköta 
löpande betalningar. Föreningen ansökte 
hos kommunstyrelsen om bidrag med 
24 991 kronor för extra kostnader för 
bankräntor som föreningen har fått vid 
genomförandet av projektet I grevens 
tid. EU-projekt får inte ta upp kostna-
der för räntor i sin redovisning, enligt 
EU:s regelverk. Undertecknad lyckades 
få majoritet för ansökan i kommunsty-
relsens arbetsutskott men när ärendet 
behandlades i kommunstyrelsen röstades 
det ner av Moderaterna med stöd av 
Sverigedemokraterna. Bidragssumman 
är i kommunala sammanhang mycket 

blygsam men för föreningen avgöran-
de för att få verksamheten att gå ihop. 
Centerpartiet tycker att kommunen ska 
stödja initiativ från föreningslivet som 
utvecklar turism- och besöksnäringen 
i Kungsbacka, en verksamhet som alla 
partier säger sig vilja utveckla. Men när 
man har chans att konkret göra skillnad, 
röstar man istället emot!

Fredrik Hansson (C)
Kommunalråd

Aktuellt från kommunstyrelsen
Du kan vinna 
en måltid på 
restaurang 
Esters!
Riksorganisationen har utlyst en 
medlemsvärvartävling under sista 
kvartalet 2015. För var 4:e nyvär-
vad medlem erhålls en lott och 
man deltar senare i dragningen. 
Det är fina priser bl.a. chans att 
vinna en kryssning till Finland för 
20 personer.

Kretsstyrelsen har beslutat att, paral-
lellt med riksorganisationens tävling, 
anordna en egen, lokal tävling i 
Kungsbacka. Den som värvar flest 
nya medlemmar fram till årsskiftet 
vinner en trerätters middag på res-
taurang Esters för 2 personer, till ett 
värde av 1000 kronor.

När du värvat en medlem ska du an-
mäla detta till Inger Offneby. (inger.
offneby@telia.com eller 0300-15647). 
Resultatet av tävlingen kommer att 
redovisas vid gruppmötet i januari.

Opinionsläget för vårt parti är just 
nu positivt och vi har goda förutsätt-
ningar att värva fler medlemmar.

Så – Sätt igång och slå tre flugor i 
en smäll: Tävla om middagen, öka 
chansen för Centerpartiet i Kungs-
backa att vinna en resa till Finland 
samtidigt som du gör en insats för 
ditt parti! Lycka till!

Maria Andersson 
Kretsordförande
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Inspirationsdagar 
på Björkängs vandrarhem
Den 6-7 november samlades Varbergs 
förtroendevalda centerpartister till inspira-
tionsdagar på Björkängs vandrarhem för 
att stärka banden och politiken. Tema för 
helgen var landsbygdsutveckling och det 
diskuterades flitigt hur vi kan flytta fram 
positionerna ytterligare i Varberg.

Först ut att inspirera var kommunsty-
relsens ordförande i Värnamo, Hans-Gö-
ran Johansson, som berättade om deras 
arbete med att utveckla landsbygden, men 
även om deras framgångsrika arbete kring 
integrationsfrågor.

Fredagskvällen avslutades med gemen-
sam middag, som deltagarna även gemen-

samt fick tillreda. Så går det nämligen till 
när centern är på kurs!

Helene Andersson, regionchef på LRF 
Halland, pratade på lördagsmorgonen 
om bilden av de gröna näringarna, om 
lantbruksföretagens möjligheter och utma-
ningar, samt hur vi i politiken kan bidra till 
en positiv utveckling för branschen.

Vidare på lördagen berättade Ulrika 
Rylin och Sven-Anders Svensson om den 
nya strategin för Lokalt ledd utveckling 
Halland och ledde sedan en workshop där 
helgens intryck kring landsbygdsutveck-
ling konkretiserades i förslag att jobba 
vidare med framöver. Även om centerpar-

tiet gör mycket – och nu äntligen lyckats få 
igenom inrättandet av en landsbygdssam-
ordnare i kommunen – så finns det alltid 
mer att göra.

Den intressanta helgen avslutades 
med att kretsordförande Stefan Bengtsson 
pratade valrörelse och tiden fram till 2018. 
Vad ska vi göra? Vilka grupper ska vi prio-
ritera? Hur ska vi nå ut? Frågorna behöver 
diskuteras för det är nämligen dags att 
börja arbeta nu!

Christofer Bergenblock  

Asylboendet i Himle

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

Den 14:e oktober hade vi medlemsmöte 

på asylboendet i Himle. Röda Korset 

berättade om sin verksamhet där med 

bl.a. svenskundervisning, som vi också 

blev delaktiga i under kvällen. Otroligt 

intressant och givande! På bilden berättar 

Salah om hur han flytt kriget i Syrien 

för att han inte ville döda eller bli dödad. 

Han är maskiningenjör, pratar bra svens-

ka efter ett år. Han är en resurs som vill 

ut och jobba, men han väntar fortfarande 

på asyl. !

Harald Lagerstedt
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Miniseminarium om 
fossilfria transporter

Föreläsare: Niklas Gustafsson, Hållbar-

hetschef Volvo AB  | Martina Wettin, 

Miljötekniker | Ulf Come, Industriella 

projekt | Anders Berntsson, Trafikver-

ket | Sofia Lundberg, Statens väg- och 

transportforskningsinstitut | Anders 

Lindskog, Forskare på Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut 

Harald Lagerstedt, Varberg och Kristina 
Jonäng, Göteborg stod som värdar och 
Lars-Owe Grudeborn, Göteborg som 
idégenererare för detta seminarium 
kring fossilfria transporter i Göteborg. 
Seminariet, samlade ett 50-tal deltagare, 
flera långväga gäster bl.a. från Norge. 

Seminariet visade på vikten av sys-
temtänkande och gemensamma mål för 
politik, industri och forskning. I Sverige 
är vi väl igång med att utveckla både 
system, teknik och produkter. Hur kan 

Kallelse till 
 årsstämma centerpartiet varberg  

Måndagen den 15 februari 2016  kl 18.30 hos Derome AB på Bjurumsvägen 14 i Derome

 y Peter Mossbrant VD Derome Förvaltning och Derome Hus berättar  
om Deromekoncernen och 
      Bostadsbyggandets problem och möjligheter 

 y Årsmötesförhandlingar
 y Fika    

Alla medlemmar hälsas välkomna!

välkomna

årsstämma2016-HB1.indd   1 2015-11-14   13:17:39

Sverige dra nytta av sina internatio-
nella företag, Volvo, Ericsson, IKEA 
m.fl.? Vad kan Sverige erbjuda i breda 
lösningar för t.ex. kommunikationer, 
transporter, parker, boende? Nedan 
beskrivs några av tankarna som uppkom 
under seminariet!

Det räcker inte att framtidens el är 
”fossiloberoende”, den ska vara förnybar, 
”fossilfri”. Sol, våg, vind varierar i effekt 
och stora krav kommer därför att ställas 
på ett kunna hantera effektfrågan. I det 
förnybara kan smarta nät vara en del av 
lösningen, i kombination med batterier i 
hemmen.  

Eldrivna bussar är tysta och avgasfria, 
vilket gör att man kan bygga bostäder 
närmare busslinjestråk och bussar kan 
hämta upp passagerare inomhus. I Göte-
borg trafikeras ”Trygga Rundan” av en 
elektrisk ”handikappbuss”. Västsverige 

bör kunna visa upp ett ”regionalt erbju-
dande”: ” Se hur vi kan planera hållbara 
stadslösningar!”  I Lund har en studie 
genomförts om vad som händer om man 
elektrifierar kollektivtrafiken. Eftersom 
de flesta resor är relativt korta visade det 
sig vara bäst att ladda ofta och kombinera 
med batteri. För att driva Lunds kollek-
tivtrafik behövs ett vindkraftverk eller 
700 000 m² solcellspaneler. 

Volvo AB är globalt med ca 100 000 
anställda och produktion i 18 länder. 
Man är världsledande i fråga om tra-
fiksäkerhet och vill också vara det för 
hållbara transportlösningar, där FN:s 
generalsekreterare har kontaktat Volvo 
om medverkan i en FN-panel. 

Elvägar utnyttjar befintlig infrastruk-
tur och medför lägre driftskostnader, 
mindre underhåll, minskad energian-
vändning och minskade CO2-utsläpp. 
Trafikverket arbetar med ett kunskaps-
underlag om tekniker för överföring av 
ström till vägfordon. Tre tekniklösningar 
finns: 1. Induktiv överföring för stads-
bussar. 2. Konduktiv överföring med 
hängande tråd (2 km demonstrationsan-
läggning i Storvik, Gävle). 3. Konduktiv 
överföring med markskena för godstrafik 
på landsväg (2 km demonstrationsan-
läggning i Arlanda). Bilar, bussar och 
lastbilar kan laddas konduktivt från väg 
till hjulmotorer, som kan installeras på 
befintliga fordon. En arm från bilen går 
ner i en skena på vägen. Skenarbetena 
gör väldigt lite ingrepp. Spår fräses upp, 
skenan läggs i och förseglas. 

Vi har billig energi i Sverige, kanske 
får vi acceptera lite dyrare, så vi får råd 
att investera. Men det är alltid billigare 
att spara energi än att bygga ut. 

Ulla Öhman
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Den 24 november klubbades budget 
för 2016 i Falkenbergs kommunfull-
mäktige. När detta skrivs är det fort-
farande en vecka kvar till beslutsda-
gen. Under arbetet med budgeten har 
som vanligt ett tungt ansvar vilat på 
Centerpartiet. Vår ledande position 
i Falkenberg ger oss stora möjlighe-
ter att leda vägen men ställer också 
stora krav på att ta ansvar för helhet 
och att budgeten kan samla stöd i 
fullmäktige. 

 FALKENBERG

Den 24 november klubbades budget för 

2016 i Falkenbergs kommunfullmäktige. 

När detta skrivs är det fortfarande en 

vecka kvar till beslutsdagen. Under arbetet 

med budgeten har som vanligt ett tungt 

ansvar vilat på Centerpartiet. Vår ledande 

position i Falkenberg ger oss stora möj-

ligheter att leda vägen men ställer också 

stora krav på att ta ansvar för helhet och att 

budgeten kan samla stöd i fullmäktige. 

I majoritetens förslag är vi särskilt 

nöjda med att vi fortsätter vår satsning 

på att stödja bredbandsutbyggnad i hela 

kommunen. Vi fortsätter också satsningen 

på att öka personaltätheten i förskolan, 

en satsning som inleddes under andra 

halvåret 2015. 

Många har poängterat behovet av att 

öka underhållet på vägar och byggnader i 

kommunens ägo. Här handlar det främst 

om anläggningar i centralorten. Självklart 

är det viktigt att vårda de resurser vi 

har men det gäller att veta vad man gör. 

Därför inleder vi arbetet med en ordentlig 

inventering för att få ett korrekt underlag 

för de extra satsningar på underhåll som 

vi också ger utrymme för.

Inom omsorgen gör vi en satsning för 

psykiskt funktionsnedsatta både genom 

ett boende enligt trapphusmodellen 

och i form av utökad sysselsättning för 

gruppen.

Ett stort och viktigt inslag i budgeten 

är de investeringar som vi planerar. Den 

största är vårt nya Kunskaps och kultur-

centrum. En satsning som är den största 

genom tiderna i kommunen. 360 miljoner 

finns avsatta för att genomföra projektet. 

Enligt planen skall det stå klart 2018. Just 

i dagarna har den utlysta arkitekttävling-

en avgjorts. Det vinnande förslaget heter 

Utsikt-Insikt och är framställt av FOJAB 

arkitekter AB.

Ytterligare investeringar som vi 

planerar är två nya idrottshallar, en som 

ersätter Falkenbergs Idrottshall vid Tull-

broskolan och en vid Långavekaskolan i 

Glommen. Hallen vid Tullbroskolan har 

på Centerpartiets initiativ höjts två meter 

för att ge internationella mått för volley-

boll, viktigt i den stad som har Sveriges 

bästa klubblag!

På utbildningsområdet gör vi också 

ytterligare investeringar i Förskolor. 

Tre nya etableringar tillkommer under 

perioden, det är paviljonger i Stafsinge, 

Tallkottens förskola vid Tallgläntan och 

Dals ängars förskola.

Budgetarbetet har som vanligt varit 

intensivt. Det finns alltid förväntningar 

och önskemål om mycket. För den period 

som budgeten täcker är de ekonomiska 

förutsättningarna tuffa. Vi såg redan från 

början att ökade behov inom framförallt 

äldreomsorgen kommer att öka kostna-

derna. I en växande kommun är det tufft 

att få inkomsterna att räcka till utökade 

behov. Tillväxten kräver ju även att vi 

investerar i utökad kapacitet vilket vi 

nu ser tydligt. De stora investeringar vi 

behöver leder till att avskrivningar och 

finansnetto ökar med 40 miljoner kronor 

under perioden. 

Den tuffa ekonomiska verkligheten 

har gjort att alla tvingats hålla igen på sina 

förväntningar. Därför blev besvikelsen 

stor i gruppen när Folkpartiet i sista stund 

bestämde sig för att lämna samarbetet 

då vi inte kunde ta med deras förslag om 

fria bussresor för pensionärer under 2016. 

Hur Folkpartiet har tänkt sig fortsätta 

samarbetet är okänt. För oss i Center-

partiet är det självklart att vårt Allian-

sen+samarbete bygger på att vi lägger ett 

gemensamt budgetförslag. Att tro att man 

kan ha ett plockande av favoritförslag 

fungerar inte.

Kontakta oss
Centerpartiet i Falkenberg, 

Möllegatan 11 A, 311 34 Falkenberg
E-post: falkenberg@centerpartiet.se  

www.centerpartiet.se/falkenberg
Ordförande Tore Holmefalk 

0708-960 666  
tore@holmefalk.net

Precis som det gångna året kommer vi i 
Falkenbergskretsen att hålla Måndags-
möten för att diskutera och forma vår 
politik i Falkenberg. Målsättningen är 
att alla som har kommunala förtroende-
uppdrag för Centerpartiet i kommunen 
skall delta på mötena, detta är våra 
”gruppmöten”. Vi håller möten ungefär 
var fjortonde dag. Inför varje Kommun-
styrelsemöte har vi ett avstämningsmöte 
där vi ser till att alla är uppdaterade på 
besluten i KS. Detta är en viktig förbe-

redelse även inför det följande fullmäk-
tigemötet.

De möten som inte ansluter till KS 
använder vi för att diskutera kommande 
frågor och andra politiska teman.

Vårens möten börjar den 11 januari och 
sker sedan ungefär varannan vecka. 
Mötena finns i kalendern på vår hemsida 
www.centerpartiet.se/falkenberg och 
läggs ut på vår Facebook ”Centerpartiet 
Falkenberg”.

Måndagsmöten



HALLANDSBYGDEN NR 4 2015   |   13
 FALKENBERG

Ett spännande detaljplanearbete pågår just 

nu kring Glommens hamn. Sedan flera år 

önskar både Glommens samhällsförening 

och kommunen att modernisera detaljpla-

nen för Glommens hamn. Den nu gällande 

planen är från 1961 och ger inte på långt 

när de förutsättningar som orten kräver. 

För att hitta fram till ett framåtsyftande 

förslag togs redan nu i starten ett nytt 

grepp. Med en ordentlig ortsanalys som 

grund fick konsultföretaget Norconsult 

AB ta fram tre idéskisser som underlag 

för vidare diskussion. Dessa användes vid 

ett öppet hus i Glommens bygdegård dit 

hela samhället bjudits in för att ge sina 

synpunkter och tankar. Efter en lite tre-

vande start kom diskussionen igång. Det 

framgick tydligt att Glommenborna vill ha 

utveckling men att man även vill bevara 

möjlighet och karaktär av fiskeläge med 

aktivt yrkesfiske.

Förhoppningsvis skall det inledande 

arbetet med ortsanalys och öppet sam-

råd göra att Stadsbyggnadskontoret kan 

presentera ett detaljplaneförslag som både 

ortsbor och kommunen trivs med. Att 

Glommen har möjligheter att fortsätta 

utvecklas som både boendeort och turist-

destination är vi alla överens om. För oss 

i Centerpartiet är detta exempel på hur vi 

utvecklar både destination och landsbygd 

genom lokalt engagemang.

När man ska genomföra den största in-

vesteringen någonsin i sin kommun gäller 

det att hamna rätt. I Falkenberg kommer 

centrum under de närmaste åren att domi-

neras av byggnationen av ny byggnad för 

Gymnasieskolan, Kulturskolan och Bib-

lioteket, Kunskaps- och Kulturcentrum. 

Orsaken till satsningen är att den byggnad 

där verksamheterna funnits i, ett garveri, 

på sjuttiotalet ombyggt till Gymnasium, 

tjänat ut och måste rivas.

För att få utformningen av hela kvarte-

ret rätt har en arkitekttävling genomförts. 

Under hösten har vi med spänning väntat 

på tävlingsförslagen. Fyra arkitektkontor 

har deltagit och lagt fram fyra spännande 

förslag. Efter idogt juryarbete kom i början 

på november utslaget. Det blir förslaget 

Utsikt-Insikt av FOJAB Arkitekter AB 

som vinner. Deras förslag knyter ihop 

skolområdet med centrum och skapar 

dessutom en ny stadspark mitt i kvarteret. 

Bland oss politiker i Falkenberg fanns 

en viss nervositet under tävlingens gång. 

Skulle det vinnande förslaget falla oss 

i smaken? När det vinnande förslaget 

presenterades kunde man nästan höra hur 

stenar föll från hjärtan. Det var nog så att 

Utsikt-Insikt fanns med bland de flestas 

möjliga alternativ och kanske till och med 

som mångas favorit.

Nu vidtar arbetet med att omsätta för-

slaget i fullskalig detaljplan för kvarteret 

och fullt anpassad lösning för Kunskap och 

Kultur i Falkenberg.

Tore Holmefalk
Kretsordförande

Detaljplan 
för Glommens 
hamn

Kunskaps- och kulturcentrum

KRETSSTÄMMA!
Centerpartiet i Falkenberg 

kallar till Kretsstämma
8 februari 2016 klockan 19:00

Glommens Bygdegård
Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!

Kallelse till årsmöte 
Centerpartiet Falkenberg, Södra avdelning 

torsdag 21 jan 2016 kl. 19 Hebergs Bygdegård 

Årsmöte sedvanliga ärenden
Stefan Bengtsson, regionråd, pratar om regionpolitik och koppling 
mellan kommunal och regional politik. Lars Claesson, revypappa, 

regissör och manusförfattare medverkar.

Avdelningen bjuder på mat och vill därför ha din 
anmälan om deltagande till…

Shlomo Gavie tfn. 070-2652330, e-post shlomo.gavie@bredband.net 
Agneta Åkerberg tfn.  070-9851493, e-post agneta@nib.se

Meddela din mejladress så skickar vi ut handlingarna.



Hylte kommun håller flaggan högt när 

det gäller integrationsfrågorna. I projek-

tet Integration Hylte har det samverkats 

med andra aktörer, det har tagits fram 

konkreta åtgärder och arbetssättet har 

varit grund för den stora ansökan till Eu-

ropeiska socialfonden. Något som ledde 

fram till Integration Halland, som drivs 

från Hylte. Men mer om det i kommande 

nummer.

Integration Hylte är inte formellt 

utvärderat ännu och delar av projektet 

kommer under nästa år att ingå i den 

vanliga verksamheten, förutsatt att majo-

riteten anslår pengar.

Integrationsfrågorna kommer att vara 

stora även framöver och vi behöver jobba 

med det på flera nivåer. Vid ett temamöte 

med de politiska partierna kom det fram 

flera förslag på mer vardagsnära integra-

tion, de flesta från C. Vad just du har för 

möjligheter får du naturligtvis avgöra 

själv, men det finns mycket att välja på: 

gå till språkcafé (finns i Hyltebruk genom 

kyrkan, i Landeryd och i Kinnared). Du 

kan  anmäla dig till Invitationsdeparte-

mentet Hyltebruk där man kan bjuda  en 

eller flera nyanlända på middag, eller det 

är kanske du som  blir bjuden. Man kan 

bli god man till ensamkommande barn 

och ungdomar, just nu har vi ett drygt 70-

tal ensamkommande barn så det behovet 

är stort!

Vi gör mycket i Hylte, och vill fortsätta 

med det!

Henrik Erlingson

besök på Livsnytergården
i Fagerhult, Långaryd
Marcus Renders och Frieda Daelman 
har det senaste åren byggt upp ekologisk 
grönsaks- och fruktodling. Paret har sina 
rötter i Belgien och har drivit företag i 
Norge. Marcus förevisade odlingarna 
och berättade om deras upplevelser av att 
starta företag i Hylte kommun. Delika-
tessgrönsaker har varit Marcus specialitet 
tidigare och på fälten och i växthusen 
växer många olika sorters grönsaker. 
Blomkål, kålrabbi, grönkål, rödkål, en 
mångfald av salladssorter, tomater, mo-
rötter och rödbetor – ja listan kan göras 
lång. I Fagerhult har ca 900 fruktträd, 

bärbuskar och ytterligare rabarberplantor 
planterats, när de vuxit till sig finns planer 
på att erbjuda självplockning. På gården 
finns hönor, kaniner, duvor, gäss och till 
och med odling av ätbara sniglar – Belgis-
ka delikatesser.

Det gården producerar säljs på marknader 
och även i en av livsmedelsaffärerna i Hyl-
tebruk. Besökarna fick sedan äta sig mätta 
på grönsaker och närproducerad mat.

Mer närodlat än så här blir det inte!

Anna Roos

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
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Vi jobbar hårt med integration! 
HYLTE
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Rapport från ett tacksamt ombud som varit på stämman i Falun 

Företagsbesök

Kroppen värker. Skavsåren värker. 

Sömnbristen gör en mosig. Längtan efter 

familjen börjar ta överhanden fullstän-

digt. Men jag mår gott och allt är själv-

förvållat och valt. Omtumlande dagar 

och det skulle kunna bli en hel hög med 

inlägg efter alla händelser. Anna-Karins 

tal, Anders W Jonssons tal, firandet av 

gamla hjältar, Alirezas berättelse om 

flyktinghjälpen är några. 

Många bra beslut har fattats. Känslan av 

sammanhang och glädje blandas. Och 

vilken fest det blev! Har du sett något 

från stämman och lyckas vi förmedla 

våra förslag och glädje i den respektfulla 

debatten? Välkommen du också, vi blir 

gärna fler!

Och rent medialt var Natofrågan störst. 

Beslutet att säga ja känner ni säkert till. 

Det blev en tydlig majoritet för ett ja. 

Men många tycker att frågan är stor och 

svår och för oss som röstade ja finns det 

en förståelse för de som gjort en annan 

bedömning.

Henrik Erlingson

Måndagen den 9 november bjöd 
Långaryds Centeravdelning till 
Företagsbesök.
Vi startade hos Olanders Blommor 
& Ting i Hyltebruk. Där berättade 
Ann-Louise Carlsson om hur företa-
get utvecklats under de 10 år som hon 
drivit det. Från att nästan enbart ha sålt 
krukväxter och snittblommor har man 
nu också en inriktning på inredning. En 
viktig grund för företaget är fortfarande 
blommor och buketter i samband med 
begravningar. Satsning på kvalité och 
service gör att verksamhetsområdet har 
utvidgats och omfattar nu inte bara Hylte 
kommun. 5 personer arbetar heltid i 
företaget och inför vissa högtider behövs 
det även 3-4 timanställda. Årsomsätt-
ningen är nu cirka 5,7 miljoner kr.

Efter informationen visade Ann-Louise 
prov på både hur man binder en bukett 
och hur man gör en vacker dekoration. 
Det är en hel del att tänka på om man 

Kallelse 

Årsmöte
Måndagen den 15 febr kl 18,30

Plats: Somaliska föreningen 
(Hyltebruk gamla station)

Emma Gröndahl, projektledare 
informerar om Integration 

Halland.
Välkomna!

skall få en produkt som håller under lite 
längre tid. En minnesregel är att blom-
mor med hårda stjälkar, t.ex rosor, skall 
sättas i varmt vatten, medan blommor 
med mjuka stjälkar, t.ex tulpaner, håller 
bättre om de placeras i kallt vatten. Sedan 
fick de deltagare som önskade själva 
prova på att binda en bukett.

Vi fortsatte till Viltboden Deli i Skärs-
hult. Där tog ägarna Lena Andersson och 
Kim Karlsson emot. Lena berättade om 
utvecklingen sedan starten i maj månad 
i år. Sommarvädret har ju inte varit det 
bästa, vilket lett till att campingdelen inte 
varit så hårt belastad. Det har inneburit 
att man kunnat ägna mer tid år utveck-
ling av matserveringen och försäljningen 
av viltdelikatesser. Fokus ligger på lokalt 
producerade produkter och en utmaning 
är att få t.ex tillräcklig tillgång till råva-
ran vildsvin. 

Kvällen avslutades med att vi fick en 
”bräda” med olika sorters delikatesser 
från sortimentet. Där bjöds tranbärsbröd, 
ölkorv av älg, älgsalami, fransyska av 

älg, bresola på älg, lufttorkad vildsvins-
skinka, vildsvinsskinka och brieost med 
lingonsalsa. 

Deltagarna lät sig väl smaka och var 
mycket nöjda med kvällen som visat prov 
på entreprenörskap när det är som bäst.

Lennart Ohlsson



rapport från kommunen
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Nu prövas den offentliga verksamheten i 
grunden! På kort tid har antalet asylsö-
kande till Sverige ökat kraftigt och visst 
är mottagandet ansträngt, men vi klarar 
det och kommer klara det. I kommunen 
har vi arbetat fram en organisation för 
att göra mottagandet så bra som möjligt. 
Samarbetet med de ideella krafterna är 
ovärderliga och det är många som vill 
hjälpa till. Det som är de största utma-
ningarna är ”robusta” myndighetskrav 
och den ”fyrkantighet” som finns och att 
asylprövningstiden nu börjar sticka iväg. 
Centerpartiets förslag att det behövs snab-
ba, enkla och effektiva reformer är därför 
mycket välkommet. Ett stort mottagande 
idag kräver att det genomförs struktur-
reformer så att de nyanlända kan ta sina 
första steg ut på den svenska arbets- och 
bostadsmarknaden snabbast möjligt. Re-
former som givetvis alla skulle ha glädje 
av – även vi som redan bor här. Det är 
dock ytterst tveksamt om regeringen har 
den handlingskraft som behövs – hittills 
har de inte visat det i alla fall.

Angående den framtida skolorganisa-
tionen, som jag nämnde sist, har Center-
partiet bestämt sig. Vi menar att för Kvi-

billeskolan finns det goda förutsättningar 
för att bedriva en F-6 skola. Den ligger i 
en serviceort i översiktsplanen och där-
med utgör den en naturlig del av offentlig 
service. Det finns i elevprognoserna ett 
bra underlag och det finns fortsatta planer 
på byggnation och möjlighet till inflytt-
ning, vilket ytterligare bidrar till underlag 
för förskola och skola.

I Slättåkra förordar vi en F-6-skola. 
Centerpartiet menar att mot bakgrund till 
ortens kommande generationsskifte, om-
byggnation av gamla affären till bostäder, 
kommunens utmaning för en bättre inte-
gration med anledning av Spenshult och 
att det finns förskoleverksamhet på orten 
så finns det en god möjlighet att fortsätta 
att bedriva och utveckla undervisning på 
Slättåkraskolan. Det finns också en aktiv 
bygdeförening som tagit fram en lokal 
utvecklingsplan för orten.

Angående Holms skola så anser Cen-
terpartiet att det är av största vikt att man 
fortsätter att utveckla skolan F-3 i Holm 
genom att man bygger en ny förskola 
och att de yngre barnen har tillgång till 
skola i sitt närområde. De flesta barn går 
och cyklar till skolan och har även en 

säker skolväg. Vi ser också att det redan 
pågående samverkansarbetet mellan 
skolorna inom verksamhetsområdet är 
gynnsamt och att det finns intressanta 
projekt mellan grundskola och högskolan 
i Halmstad som möjliggör ett forsknings-
baserat lärande. 

Angående Skavbökeskolan är det vår 
bedömning att man i nuvarande skola 
inte kan bedriva en likvärdig undervis-
ning. Det finns ingen förskola och inga 
byggplaner inom upptagningsområdet 
som skulle kunna påverka underlaget och 
därför stödjer vi avvecklingen av denna 
skola.

Det har varit en tuff och svår process, 
men våra ledamöter i Barn- och ung-
domsnämnden Camilla och Henrik har 
hanterat det på ett fantastiskt bra sätt. Jag 
tycker vi har landat i ett beslut som stäm-
mer överens med det vi gick till val på 
nämligen – Olika, men likvärdiga skolor!

 

Henrik Oretorp
Ert kommunråd

HALMSTAD

Kallelse till ÅRSSTÄMMA
Styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan 

och budget samt besök av.

ANDERS W Jonsson
Lättare förtäring för 80 kr.

Onsdagen 10 februari 18:30
Enslövs församlingshem

Anmälan senast 1/2 till Staffan Svensson
staffan.svensson@centerpartiet.se eller 070 574 44 37

Handlingarna skickas ut via mail i vecka 5.



Rapport från

halmstad krets

HALLANDSBYGDEN NR 4 2015   |   17

I Halmstad kan man säga att vi har två 
organisationer som jobbar parallellt men 
integrerat. Det är kretsstyrelsen och för-
troendemannaorganisationen.
Detta år har kretsstyrelsen till att börja 
med lagt tid på att organisera sig. Det har 
kommit in flera nya i styrelsen och arbets-
fördelningen är förändrad. Vi känner att 
vi har hittat en bra organisering där alla 
fått ansvarsområden. Vi har även bett om 
att få komma på studiebesök hos andra 
kretsstyrelser runt om i Halland för att 
lära oss mer hur andra jobbar. Hitintills 
har vi varit och besökt Laholm, men ännu 
inte stått värd för någon annan.

Det är Kretsstyrelsen som ordnar 
kampanjer och till dessa tar hjälp av 
förtroendemannaorganisationen. Vi 
vill gärna kampanja mellan valen, men 
försöker att hålla hårt om plånboken för 
att spara upp pengar inför nästa val. Utan 
större utgifter har vi bl.a. arrangerat: två 
pendlarkampanjer från riks, deltagit i 
Pride tåget, varit med på Eldsbergadagen, 
Heart Beat, Oskarströmsdagarna och 
Enslövsdagarna. 

I år har kretsstyrelsen också infört det 
vi kallar för C-nackis (uttalas snackis). 
Det ska vara ett forum där medlemmar 
utan större styrd agenda kan få prata fritt 
om ett bestämt ämne. Vi har hitintills haft 
C-nackis om Pride, partistämmans motio-
ner och integration. Efter medlemsgrupp-
mötet den 26/11 kommer vi prova på en 
C-nackis på puben utan att bestämma 
diskussionsämnet. 

Kretsstyrelsen har också ordnat en 
studiecirkelel i närodlad politik som nyli-
gen har haft 3 träffar med ca 5 deltagare. 
Vi har också haft en Organisationsträff 
med avdelningarna samt ett Höstmöte 
där vi förde samtal om Halland som 
region.

Förtroendemannagorganisationen 
håller Medlemsgruppmöte som leds av 
Henrik Oretorp, Jenny Axelsson, Camilla 
Heurén, Kjell Helgesson och Henrik An-
dersson. Det är möte 8ggr/år; 4 vardera 
vår och hösttermin. Alla medlemmar som 
har lämnat in sin e-post blir kallade via 
mail. Här diskuteras politik och aktuella 
frågor från kommunfullmäktige och 
nämnder för att på så sätt ge våra förtro-
endevalda input till kommande nämnds- 

och kommunfullmäktige-möte. Vi kallar 
det ett forum för dagsaktuella politiska 
frågor. På medlemsgruppmötena har det 
också tillsatts flera olika arbetsgrupper 
som tar fram rapporter i olika ämne. Vi 
har bland annat i år haft arbetsgrupper 
om integration, kommunikation/reklam, 
skolfrågor, översiktsplan samt en ny 
grupp om mat. Efter varje medlems-
gruppmöte kommer ett bra sammanfattat 
mötesreferat med kort information om 
de ämnen som diskuterades så att även 
de som inte är närvarande känner sig 
delaktiga. Detta skickas också ut till alla 
medlemmar och till media, vilket gör 
att vi är intressanta och uppfattas som 
öppna. Under ledning av Jenny Axels-
son och Henrik Oretorp samlas också 
Kommunfullmäktigegruppen inför varje 
kommunfullmäktige för att prata ihop 
sig och planera hur C tar plats och syns i 
talarstolen.

Tveka inte att ta kontakt med 
styrelsen om du har tankar, idéer eller 
frågor, se kontaktrutan.

God Jul & Gott Nytt År
önskar Kretsstyrelsen,
genom Jessica Skog

HALMSTAD

Krets info

Medlemsgruppmöten för 
politisk diskussion: 

Alla är hjärtligt välkomna, 
ta gärna med någon som är ny-
fiken på centerpartiet, det finns 

inget krav på medlemskap. Sista 
mötet för i år var den 26/11 och 
efterföljdes av en Pub C-nackis.

Nästa år startar vi igen: 
16/2, 14/3, 13/4, 19/5, 25/8, 

19/9, 18/10, 21/11

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 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”

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



Centerpartiets miljögrupp i Laholm
Laholmcenterns miljögrupp bildades janu-
ari 2013. Idag består den av Majvor Pers-
son, Gudrun Pettersson, Lena Olofsdotter, 
Gunnar Gullander och Bo Brink.

Vad gör vi? 
VISST GÅR DET ATT PÅVERKA
Vi försöker driva på i olika miljöfrågor och 
lyfta dem i politiken o pressen. Vi bjuder 
in oss till olika tjänstemän, grupper, skolor 
och föreningar för att lyfta och diskutera 
miljö och hållbarhets frågor.

Hållbarhet och miljö ingår i all verksam-
het. Vi försöker öka kunskapen i hela 
samhället.

Var får vi bäst effekt, tidningsannons 
eller skolteckningar? Eller varför inte 
kombinera.

Mellbystrandskolans teckningar från 1995 
då Laholmsbukten var i fokus är lika 
aktuella i dag.

Vi har lämnat flera motioner och med-
borgarförslag som nu blivit genomförda. 
Allmänhetens frågestund är också en bra 
möjlighet.
Nu testar vi att lyfta förslagen direkt i 
respektive nämnd för att slippa administra-
tionskostnaderna och korta handläggnings-
tiden för medborgarförslag och motioner.
Till Laholms stadsfest och Våxtorps mark-
nad har vi bidragit med att visa Elbilar, 
soltak, elcyklar och energifakta.

Vi lämnar förslag till Laholms kommuns 
miljöpris och Offensiva Hållbarhetspris 
med EMC.
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Uppföljning av resultat
 •  Allmänhetens frågestund. Plocka skräp.
 Besöka miljöarbetet i skolorna. Når alla
 i KF och press.

Medborgarförslag
• Miljö o Teckningstävling i Skolan, 2014.
 Beslut: Vallbergaskolans pris 7 000 kr.
• Badrullstol, 2012. Medborgförslag i
 mars och invigning i juli.
•  Badräcke Mellbystrand, 2010.
 På plats i Juli 2012.
•  Badräcke Skummeslöv 2015.

Motioner
• Elcyklar- Uthyrdes på Gateway
 Laholm 2014

• Laddstolpe - På gång efter livlig
 debatt 2014. Årets laddstolpe 2015.
• Elbil - Laholms kommun, SHK.
 Suveräne Miljöpristagaren 2014
 Wekudata.
• Ekobygg Haga.
• Soltak, rabatt på bygglov?
 Prislapp nybygge. Drift. LCC.
• Giftfri Förskola. Avslag. Lyfts i
 nämnder, BUN och MOB.
• Badräcke Mellbystrand,
 Skummeslöv - Badrullstol.
• Motion Haga Ekoby

Bo Brink

Att vara fritidspolitiker
Det är roligt att vara med och påverka och ibland få bestämma.
Dagarna kan ibland vara mycket duschande, 
som idag måndagen den 16 nov. Först ut i 
stallet och laga läckande vattenledningsrör 
och prat med drängen. In i duschen och 
kl. 8.30 var det ordförandeträff, där jag 
som Kommunfullmäktiges ordförande är 
sammankallande och har lite ansvar för 
dagordningen. Detta möte brukar hålla på 
till kl 10. Idag var flyktingfrågan och hän-
delsen i Paris de stora frågorna, de flesta 
ordförandena från våra nämnder och KS 
presidie var där och kommunchefen. Ett 
bra möte tycker jag. Fika i stadshuset, 
hem och jobba lite med djuren innan en 
enkel lunch och en ny dusch. För kl 13.00 
idag hade jag ett ”Hedersuppdrag”, jag är 

nämligen också vigselförrättare och denna 
gång skulle det vara på engelska. Detta 
var första gången för mig, under de 25 år 
som jag har varit vigselförrättare. Men det 
gick nog bra, de svarade i alla fall ”Yes”. 
Det var nere vid Laholms laxodling och 
vid foten av Lagaholms slottsruin. Tyvärr 
var inte vädret lika fint som när vigsel-
paret hade varit här och sett ut platsen en 
solig höstdag, för idag regnade det dock 
inte under själva vigselakten.

      När jag ända var vid Svenska Statkrafts 
kontor vid Laxodlingen passade jag på att 
växla några ord med chefen där, Jarl An-
dersson, om Lagans framtid som en viktig 
elproducent i Sydsverige när all vindkraft-

sel skall balanseras i våra elnät. Jarl och 
jag har många gemensamma intressen i 
Laholms Laxfiske och Lagans Vattenråd. 
Frågorna är många runt lax, dess vandring, 
laxodlingen, vattenflöden, lekplatser för 
fisk, vattenkvalitet, turismfrågor mm. 

      Sedan hem och jobba igen, utfodra am-
korna.  Denna dag höll vägverket/NCC 
på att laga brunnar och rör i vägkanterna 
inför den kommande nyasfalteringen av 
vår väg mellan Ysby och Skogaby. Så det 
gällde att byta några ord med dessa per-
soner om rörledningar och brunnar. Dags 
för ny dusch för ikväll är det styrelsemöte 
i Centerkretsen och vi skall diskutera avtal 
mellan kretsarna och distriktet.

När Kristina Yngwe besökte Laholm passade vi på att titta på snabbladdningsstationen som 
vi också fått pris för.
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Ordförande har ordet
Julen står för dörren och brådskan är total! 
”Det som inte blivit gjort innan jul blir ald-
rig av” brukar det heta, för ibland undrar 
man om det finns en tid efter jul. Nu vet jag 
att ni kära läsare alltid behåller lugnet och 
tar vara på den tiden som alltid är den bästa. 

Den bästa tiden kan man undra var den 
finns för alla våra nyanlända gäster från 
framförallt Syrien. Att sätta livet på spel 
med så stora risker som när man tar sig över 
till Europa på en undermålig båt, och som 
dessutom knappt flyter med tanke på alla 
människor ombord. Då är nog den bästa 
tiden när man kommer helskinnad iland. 
Det är naturligtvis en tragedi att så många 
människor flyr sitt hemland och inte ser nå-
gon framtid där. Bara tanken att man själv 
skulle ge upp hus, hem, släkt och vänner för 
att bege sig ut i det okända, får en att rysa i 
hela kroppen. 

För oss i kommunen innebär det na-
turligtvis en hel del där vårt system sätts 
på prov. Framför allt är det skolorna som 
kommer att behöva extra resurser, men även 
plats för boenden med mera. Men jag är sä-
ker på att vi kommer att klara det. 

Tyvärr blir jag både bekymrad och för-
vånad när vissa nyanlända säger att här ute 
på landet vill vi inte bo och stannar kvar i 
bussen i protest. Detta är både skamligt och 
ohyfsat när de anländer till en kommun som 
har lagt ner massor av jobb för att hitta bo-
ende åt dem.

Kallelse

ÅrsSTÄMMA
centerpartiet i laholm

Alla medlemmar hälsas 
välkomna till årsstämma 2016

Årsstämman äger rum i 
Ysbys Bygdegård onsdagen 

den 17 februari kl.18:30

Välkomna!
Kretsstyrelsen

Gudjun Halldorsson som äger Expendo, Allarps projektet.

Jag trodde i min enfald att det var en 
lugn och fridfylld plats man eftersträvade 
när man gav upp sitt fosterland där krig 
och elände är vardag, men ack vad man kan 
ha fel. Här måste myndigheterna sätta ner 
foten ordentligt och visa bestämt att det är 
detta vi har att erbjuda annars får man själv 
bekosta sin tillvaro. Gör man inte det så 
kommer tyvärr fientligheten att öka än mer 
i vårt land.

I förra numret skrev jag att vi skulle ha 
ett möte i Skottorp med anledning av öpp-
nandet av tågtunnlarna. Det har gått 25 år 
sedan man startade detta stora och svåra 
projekt så därför kunde vi tänka oss att det 
skulle vara ett visst intresse för ett informa-
tionsmöte.

Och nog fanns det ett intresse, ca hund-
ra personer kom till församlingshemmet 
där det blev väldigt trångt om platsen. Vi 
inledde med Lisa Rönnberg från Samhälls-
byggnadskontoret i Båstads kommun som 
visade sina planer på och omkring tågsta-
tionen. När deras planer är fullt utbyggda 
handlar det om många tusen fler invånare i 
Hemmeslövs området. Därefter visade Hal-
landstrafikens VD, Bruno Andersson hur 
trafiken kommer att bli efter den 13 decem-
ber. Vi kommer även att få Pågatågen att 
rulla till Halmstad som kommer att inne-
bära en bättre turtäthet. Men tyvärr kunde 
han också konstatera att Hallandstrafikens 
kort kontra Skånetrafikens inte fungerar 
så bra mellan länen. En ekonomiskt sinnad 
person åker billigast från Båstad när det bär 
i väg söder ut och från Laholm i den andra 
riktningen. Detta är en utmaning som både 
Skånetrafiken och Hallandstrafiken mås-
te lösa. Gudjun Halldorsson är ägaren till 
Allarps området och han talade om vilka 
byggen som är på gång. Laholmhems VD, 
Stefan Lundström bekräftade att de ska 
bygga lägenheter i området. Det rör på sig 
sakta men säkert i Allarps området, själv 
tror jag att öppnandet av den inre kustvä-

gen till Båstad kommer att göra området än 
mer attraktivt. Så den 13 december kommer 
att bli en historisk dag där startskottet för 
framtiden både för infrastrukturen men 
även befolkningsmässigt kommer att för-
ändras över tiden. 

Till sist vill jag önska er alla en riktig 
God Jul och ett Gott Nytt År! 

Ove Bengtsson
Kretsordförande

        Så är inte alla dagar långt ifrån som 
tur är. Vissa dagar är helt utan möten, då 
är det bra att ha Collie hunden Betty att 
umgås med. Hon är snäll och säger inte 
mycket. Går eller ligger mest i trädgården 
och följer med in då det är frukost och 
lunch. 

     Det stora problemet just nu är att 
mobiltäckningen från Telia är kass. Det 
fungerar inte inomhus hos oss med dagens 
telefoner. Det är många som tror att alla 
har bra täckning och ringer enbart på mo-
bilen. Så därför är jag ibland lite svår att 
få tag på. Blir väl lite bättre när vi någon 
gång får Bredband som vi nu jobbat med i 
vårt Bygdelag i två år och ännu inte har vi 
fått in någon ansökan till länsstyrelsen. Jag 
hoppas verkligen den snart blir inskickad.

Roland Gottfridsson, Ordförande 
Kommunfullmäktige Laholm 
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Boverket ser ett behov de närmaste åren 
av över 70 000 bostäder. Fram till målåret 
2020 skulle det snarare behövas närma-
re en halv än en kvarts miljon som är 
regeringens mål. Den ende som inte tycks 
bekymra sig över det är bostadsminis-
tern Mehmet Kaplan (Mp). Han är så till 
den grad övertygad om att subventioner 
kommer att ordna detta att han vägrar 
diskutera några andra lösningar. ”Det är 
slutsnackat” sade han vid ett seminarie 
som Sveriges Byggindustrier ordnade för 
någon månad sedan. Självklart fick han 
kritik för det, som han likt en våt hund 
skakar av sig. 

Jag är Centerpartiets bostadspolitiske 
talesperson och därmed den som förväntas 
kunna förklara och ge förslag. Så som 
situationen ser ut nu är det ett stort ansvar. 
På annan plats i tidningen kan man 
läsa om vad vi vill göra när vi får chans 
att påverka migrationspolitiken. Om 
lösningen är eget boende i kommunerna, 
behövs det en politik som ger möjlighet 
till det. Inte heller under Alliansens tid vid 
makten kunde det förutses att behovet av 
bostäder skulle öka så, inte ens när vi hade 
vår stämma i Falun vill jag påstå. Därför 

behöver vi gå vidare med nya förslag så 
vi får fram bostäder också för de som inte 
har råd att vare sig köpa, eller hyra en 
nybyggd lägenhet.

Centerpartiet står fast vid att det är kom-
munerna som ska ha ansvaret för att det 
tas fram planer och byggs för att tillgodose 
behoven. Tänk er motsatsen – en stat-
lig bostadspolitik. Men om kommuner 
utmanas av byggföretag som själva tar 
fram planer, avlastas plankontoren och 
vi får fler aktörer som driver på. Friare 
hyressättning är inte samma sak som 
marknadshyror. Skyddet och tryggheten 
för hyresgästen mot vräkning och plöts-
liga hyreshöjningar ska vara starkt. Men 
hyresgästföreningen dikterar villkoren för 
bostadsbyggandet idag. Det är många som 
hellre väljer att bygga bostadsrätter som 
de kan få betalt för, än dyra hyresrätter 
med låg vinstmarginal.

Det kommer att behövas nya bostadslös-
ningar ”så att det byggs för de hushåll och 
grupper som har de lägsta inkomsterna, 
vilket i praktiken betyder en modell för 
bostadsbyggande som riktar sig mot speci-
fika målgrupper och inte till alla hushåll”, 

Inte ett miljon program till

KRÖNIKAOla ś

Budgetarbetet avslutat
Nu är budgetarbetet för oss i beredningen 
avslutat och nästa anhalt är kommunsty-
relsen och kommunfullmäktige. Det är inte 
helt enkelt att få pengarna att räcka till, 
jag ska lite kort försöka berätta huvuddra-
gen i det förslag som vi lagt.

Vi i den styrande femklövern är överens 
om att det är oförändrad skatt som gäller 
för år 2016 (20.58) Med det som utgångs-
punkt så har vi följande förslag:

När det gäller Driftbudgeten så är det i hu-
vudsak kompensation för volymökningar, 
som de stora pengarna ligger. 

Förstärkning av föreningsstödet till kom-
munens föreningar, med speciell inriktning 
på arbete för att motverka utanförskap 
+500tkr från år 2017. 

Aktivitetshus för unga på Campus Laholm, 
för tillkommande verksamhetskostnader 
1.200tkr från år 2017.

För volymökningar inom såväl förskola, skol- 
barnomsorg och grundskola tillförs Barn-och 
ungdomsnämnden 12.500tkr från 2016.

Inom Socialnämndens område avsätts från 
år 2017, 3.000tkr för kostnadsökningar och 

ökad vårdtyngd inom LSS-verksamheten

Genom att nedsättningen av arbetsgivarav-
giften för unga avskaffas under 2016 ökar 
kostnaderna för feriearbete, vi kompense-
rar detta med 225tkr.

Kommunen får också en ökad kostnad på 
ca 1.200tkr för alla unga under 26år som 
jobbar i kommunen på grund av höjningen 
av arbetsgivaravgiften.

Marknadsföringsbudgeten höjs för att öka 
och förbättra informationen till kommu-
nens innevånare med 500tkr per år från 
2016

För ökade kostnader i licenskostnader och 
kapitalkostnader för utbyte av IT-infra-
struktur utökas budgeten med 1.260tkr

För kompensation för avtalsmässiga löne-
ökningar under 2016 avsätts 20.500tkr

Investeringar:

När det gäller investeringar så är det stora 
belopp under kommande 3 år ca 440 mkr.

I dag har kommunen ingen låneskuld 
vilket är ganska ovanligt för en kommun, 
men de stora investeringar som ligger i 

planen är behovet av upplåning om ca 200 
mkr ett måste under de kommande åren.

Här redogör jag för de största investering-
arna under planperioden.

Utveckling av kustorådet, stranden mm, 
2.000tkr.

Centrumbildning Skummeslöv, 4.000tkr.

Naturslinga Krokån, 1.400tkr.

Anläggande av bryggor vid kusten, 
4.800tkr.

Kommunstyrelsens VA-verksamhet 
272.600tkr. Här är den största investeringen 
utbyggnad av Ängstorps reningsverk.

Konstgräsplan 5.000tkr, år 2017.

Inköp av sopkärl i samband med införande 
av nytt insamlingssystem 20.000tkr, år 2018.

Uppförande av scen i Stadsparken 1.500tkr, 
år 2016.

Det finns många andra investeringar stort 
och smått som jag valt att inte redovisa här.

Erling Cronqvist
Kommunråd

LAHOLM

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

skriver Boverket och menar att kommu-
nerna och de allmännyttiga bostadsföreta-
gen måste ta kontrollen över bostadsköer-
na. De menar också att eget boende under 
asylprocessen inte ska tillåtas i kommuner 
där bostadssituationen redan är ansträngd. 
Vi måste lyssna och lägga fram en politik, 
där bostäder, utbildning, jobb och del-
aktighet bidrar till att det som av media 
betecknas som en ”kris” blir en möjlighet 
att förverkliga. Tyvärr ges sådana lösning-
ar gamla etiketter och därmed en felaktig 
innehållsdeklaration. Det handlar inte om 
ett nytt miljonprogram. Så mycket har vi 
lärt oss att social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet måste vara en del av visionen 
om bostäder för alla.

Ola Johansson



KYRKOMÖTET STIFTS- 
AKTUELLT
Som i många andra sammanhang inom 
Svenska kyrkan ägnas hösten åt målfor-
mulering, resursfördelning och budget-
arbete. Nyheten för innevarande och 
kommande år är att stiftet ser över sin 
organisation och upparbetar en gemen-
sam funktion för stöd till församlingar 
gällande bl.a. lön, ekonomi, personal 
och fastighetsfrågor. En servicebyrå som 
vill erbjuda kvalitativ service med hög 
kompetens inom olika specialfunktioner. 
I nuläget är redan den första byrån upp-
startad i Uddevalla. Förhoppningen är 
att nästa etablering sker i Göteborg och 
ytterligare en verksamhet i Halland eller 
i dess närhet.

På nästkommande stiftsfullmäktige 
behandlas också två Hallands motioner. 
En gäller ”Drop in dop” som är ett sam-
lingsnamn för att öka tillgängligheten 
och under enklare former erbjuda till-
fällen och möjligheter till dop. Motionen 
vill hitta nya former för att stimulera och 
inspirera så att fler ska förstår vikten av 
ett av kyrkans viktigaste uppdrag.

Den andra motionen handlar om 
barn och ungdomar. Det är viktigt att 
man samordnar insatser och sprider 
verksamhetsexempel mellan försam-
lingar och stift. Motionen föreslår en 
kartläggning av innovativa idéer för att 
få en långsiktig, hållbar strategi som 
aktivt medverkar till att fler barn och 
ungdomar får möjlighet att stärka sin tro 
enskilt och i gemenskap med andra.

KYRKOPOLITISKA GRUPPEN

Camilla W Heurén

Vid inledningen av kyrkomötet upp-
märksammandes av ärkebiskop och 
ordförande det terrorattentat som 
drabbat Paris och vi deltog i den tys-
ta minut som hölls i landet. Attenta-
tet och flyktingsituationen återkom 
i varje andakt som alltid inleder och 
avslutar varje dag. Bl a en god berät-
telse från Halmstad Pastorat. 

Det är motioner och skrivelser som 
beslutas om i kyrkomötets andra session. 
Några exempel…

Flyktingfrågan har en tydlig plats på 
KM och 75 miljoner avsätts för att hjälpa 
församlingar som ofta drar ett tungt lass 
genom sitt diakonala arbete. Man räknar 
helt enkelt med att kyrkan ska hjälpa till. 
Så ni som jobbar med frågan i församling-
en sök medel via stiftet för att täcka något 
av kostnaderna.

När miljöpartiet skriver orealistiska 
motioner om skogsbruk visar det sig 
att det är i vår nomineringsgrupp som 
kunskapen sitter och man kan gå in i den 
diskussionen. MP:s motioner kan reta 
gallfeber på kunniga delegater i kyrko-
mötet. T o m en V-partist från Stockholm 
kom och berömde våra talesmän. CUF:s 
förbundsordförande Magnus Ek var en av 
dem som var i talarstolen.

HALLANDSBYGDEN NR 4 2015   |   21KYRKSIDA

Kyrkopolitiska sektionen vill 
tacka Hallandsbygd för att vi nu 
har en kyrksida.

Det största och viktigaste arbetet i 
Svenska Kyrkan sker i församling-
arna och vi ska försöka få fram goda 
exempel till vår spalt. Jag hoppas att 
ni i församlingar och pastorat svarat 
på remiss om fastighetsutredningen 
och utjämningssystemet.

Karin Perers, centerpartist innehar 
Kyrkomötets högsta post som ordförande 
i Kyrkomötet.

Jag var uppe i några ärenden bla i en 
motion, skriven av en centerpartist, som 
handlade om att en dag under kyrkoåret 
ska manifesteras som kyrkans miljödag. 
Biskoparna har skrivit biskopsbrev, semi-
narium med kyrkoledare från hela världen 
har hållits, nu måste det gå vidare som en 
miljödag. Motionen gick inte igenom, den 
var lite tunt skriven, men vi går vidare.

108 motioner behandlades inom en 
mängd områden. Kyrkomötesdelegaterna 
är alltifrån mycket konservativa till myck-
et liberala. Spänningar finns som håller 
debatten igång i 3 dagar.

En kyrkoopera under arbete fick 
kulturstipendium. Operan har teman från 
Uppenbarelseboken.

Vi löste också en svårhanterad fråga 
om begravningsverksamheten i Göteborg 
men den kanske inte är så intressant för 
hallänningarna.

Nu önskar vi en välsignad jul och 
välkomnar till de gudstjänster som hålls 
runt om i församlingarna i advents- och 

juletider.

Ulla Rickardsson
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Ljusstöpning i 
Gällared med 
Centerkvinnorna
En onsdagskväll i november åkte Cen-
terkvinnorna upp till Gällared i Falken-
bergs inland och besökte ”Ljusverkstan 
– skapande nära Ullared” som Gunnel 
skriver på sin hemsida. Gunell Kullander 
driver här i Gällared en ljusverkstad med 
kurser och försäljning av ljus i alla de 
former. Och tänk … vi skapade vi med så 
det stod härliga till. Ingen av oss kunde 
väl tro att lite tråd, stålnät och ljusmassa 
kunde bli till sådana skapelser. Det här 
smakar mer.

Agneta Åkerberg 

Ett glatt gäng C-kvinnor från Halland 
tog morgontåget till Uppsala för att 
bevista maktdagarn 16-17 oktober. 
Temat för dagarna som varade från 
fredag lunch till lördag lunch var 
kvinnligt ledarskap, jämställdhet 
med inriktning centerpolitik.

Föreläsare var kvinnor med olika 
kunskap och bakgrund.

Välkomsthälsningen hölls dock av 
vice partiordförande Anders W Jonsson, 
som gjorde en tillbakablick från stämman 
i Falun, samt tackade C-kvinnorna för 
styrka och engagemang.

Ulrika Sedell författare till boken 
”Bakom glastaket” talade inspirerat om 

ledarskap som skapar energi.

En annan av föreläsarna som satte 
avtryck, var Lotta Lundgren Matkre-
atör känd från TV programmet His-
torieätarna. Hennes ämne var mat och 
jämställdhet ur ett historiskt perspektiv. 
Att det genom åren varit kvinnorna som 
haft makt över mat och skafferi framstod 
tydligt, en lärorik och roande föreläsning.

Två duktiga C-kvinnor, som beskrev 

sin framgång vid förra valet var Theresa 
Flatmo och Madelaine Jacobsson, för 
båda som fått många kryss i valet har det 
inneburit makt och helt nya positioner 
som oppositionsråd respektive kommun-
råd.

Vår egen förbundsordförande Gunil-
la Hjelm, var som vanligt engagerande 
och inspirerande.

Centerkvinnornas symaskinsprojekt 
kommer att utökas till ytterligare något 
land i Afrika under kommande år, något 
som vi får höra mer om.

Vi Halländskor var överens om att 
det var fantastiskt att få delta, att få ta 
del av all kunskap som Centerkvinnor 
i ledande ställning har, men också att 
träffa kvinnor från hela landet och utbyta 
erfarenhet med.

Monica Hansson
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Lyckad trivselkväll med 
Centerkvinnorna i Halland

CK Kurs i att 
hantera en 
surfplatta. 
I höst har Falkenbergs centerkvinnor 
erbjudit sina medlemmar en kurs i att 
hantera surfplatta. Kursen var i samar-
bete med Studieförbundet Vuxenskolan 
och det var 5 medlemmar som deltog. 
Kerstin Angel var en utmärkt ledare som 
tog det i deltagarnas takt. Hon kunde 
tipsa om lite olika knep beroende på vad 
vi var intresserade av. Nu gäller det bara 
att träna. 

Monica Carlsson

Det blev en lyckad trivselkväll i okto-
ber på Rit och Målerigården, Utterås 
utanför Tvååker. Inbjuden gäst var 
förbundsstyrelseledamot Inger Fre-
driksson, Katrineholm.

Hon rapporterade om hur det gick för 
Centerkvinnornas förslag på partistäm-
man samt om aktuell information från 
förbundsstyrelsen. Det har bildats tre 
arbetsgrupper i förbundet. En ska utreda 
surrogatmödraskap samt ta fram ett 
kunskapsmaterial runt detta som ska gå 
ut till avdelningarna. Grupp två arbetar 
med miljöfrågor i det jämställdhetspo-
litiska programmet. Just nu fokuserar 
man på problemet med läkemedelsrester 
i dricksvattnet. Den tredje gruppen arbe-
tar med Centerkvinnornas organisation.

 Vi informerades om Centerkvinnornas 
medlemsvärvarkampanj och alla uppma-
nandes att gå ut och värva nya medlem-
mar. Vi behöver många nya medlemmar 
och avdelningarna kan vinna fina priser.

Efter gott fika berättade Lena Petersson 
om sitt företag på Rit och Målerigården 
samt underhöll oss med vacker sång. 
Hon hade även öppet i butiken för dem 
som ville handla.

Majvor Persson



Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

    

De rätta svaren i förra numrets tävling, Hallandsbygden Nr 3, 
2015, där det gällde att få fram namnen på vilka orter.

Sänd in ditt svar, 
helst på vykort, till: 
Hallandsbygden, 
Möllegatan 11,
311 34  Falkenberg.
 
Vi vill ha svaren före 
den 10 januari 2016. 
Glöm inte att skriva ditt namn 
och din adress. Vinnarna och de 
rätta svaren kommer i nästa
nummer av Hallandsbygden. 
Lycka till. 

Vet du vilka städerna är?

Tävling!

1. Kramfors - En omfamning, usch, fy katten, mitt upp i strömmande vatten

2. Trosa - Denna är kort-kort och ganska trång, kan sägas vara vår minsta kalsong.

3. Malmö - Ett feminint flygfä, ogift och liten, passa din päls så den inte blir biten.

4. Trollhättan - Bland tomtar John Bauer ritade så, en sagofigur med hatten på.

5. Östersund - Ej i väster, syd eller nord, resten ’är ett friskhetsord.

6. Ystad - Verb som i ostprocessen, tillsätt d – det är finessen.

7. Ängelholm - En sådan i himlen man lär kunna se. Resten är en ö utan e.

8. Åmål - Efter ett vattendrag det korta ordet, från bollspel eller mat på bordet.

9. Örebro - En brygga av småslantar är, namnet på staden här.

10. Ljungby - På hösten den blommar vackert lila, i sådan liten ort får man lugn och vila.

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

1. Behövs på brevet

2. Det dånar när han 
 lagar mat 

3. Dubbelfruset

4. Fängelse för magen

5. Fråga om Bertil kan 

6. Fult sädesslag

7. Med ”Knuff” för grisar

8. Råd till en med 
 många båtar

9. Bättre än kungarna

10. Är förmögna skåningar

Grattis!
Vinnare blev: 

Hjördis Olsson, Laholm | A-L Carlsson, Varberg | Ing-Britt Johansson, Glommen


