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LEDARE
Till en början vill jag verkligen rikta
ett stort tack för att ha fått förtroendet att leda Centerpartiet i Halland.
Jag tycker att det här skall bli riktigt roligt att tillsammans med alla er medlemmar få fortsätta utveckla distriktet. Jag
kommer ha ett oerhört fokus på att bli en
valvinnare i Halland i regionvalet och i
riksdagsvalet. En valvinnare i mina ögon
är när man infriat sina mål med råge
och gjort något som sticker ut i Centersverige. Det är min ambition och det är
därför jag också vill axla ledarskapet som
distriktsordförande. Vägen till att bli
en valvinnare har jag inte svar på idag,
mer än att jag vet att lösningen ligger i
ett starkt lagarbete mellan centermedlemmarna i allmänhet och mellan våra
riks- och regionpolitiker och distriktsstyrelsen i synnerhet. Vi behöver och ska
bli många som vill bära ett ledarskap i
utvecklingsarbetet för att bli ett ännu
starkare Centerlän. Vi har det också väl
förspänt med tre systerorganisationer
som jag ser fram emot att få arbeta nära
med.
Efter valet i höstas tillsatte partistyrelsen en valanalysgrupp, som jag har haft
förmånen att få vara en del av. I den
finns en rad rekommendationer för att
lyckas i valet och de skall vi noggrant gå
igenom och analysera för att se vilka som
kan appliceras på vårt distrikt. Oavsett
vilken väg vi i distriktsstyrelsen väljer
måste arbetet genomsyras av delaktighet,
långsiktighet och framförhållning. Allt
för att lyckas. Det är bara tillsammans vi
är starka och kan förändra på riktigt.
Jag har också uppfattat det som att jag
fått ett starkt mandat av valberedningen
att göra nödvändiga förändringar för
att förbättra valresultatet till region och
riksdag. Självklart är min ambition att

driva på förändringsarbete som leder
till förbättringar, men samtidigt vill jag
vara tydlig med att bara för att man gjort
en sak på ett visst sätt förr, räcker inte
det som argument för att hålla kvar den
traditionen.
Ni som inte känner mig, så har jag varit
aktiv i kommunpolitiken sedan mitten
av 90-talet och innan dess distriktsordförande för CUF i Halland. Idag är jag
kommunråd i Halmstad sedan 2010, med
ett särskilt ansvar för områdena bygga
och bo, resor och trafik samt miljö och
energi. Jag är gift med Kristin och har
tre döttrar på 5, 6 och 8 år. På fritiden
gillar jag att motionera genom att spela
squash och cykla mountainbike. Just nu
har jag engagerat mig i Team Rynkeby
för att den 3-10 juli cykla till Paris. Det
är ett välgörenhetsprojekt som samlar
pengar till barncancerfonden under ett
års tid. Det innebär att jag sitter mycket
på landsvägscykel nu, eftersom jag ska
ha hunnit cykla minst 250 mil innan det
bär av till Paris. Tack förresten till alla
er som på stämman skänkte pengar till
Team Rynkeby.
Och tack än en gång för förtroendet!

Henrik Oretorp
Distriktsordförande Halland

Centervänner!
Jag vill tacka för det förtroende jag
haft från er att leda Centerparitet
i Halland under de senaste 6 åren!
Jag kände efter valet i höstas att det
var dags att lämna över till nya
krafter. De får då möjlighet att i lugn
och ro lägga upp planen och jobba
för ett framgångsrikt val 2018. Det är
naturligtvis med ett visst vemod
jag skriver dessa rader, dagen efter
jag lämnade över klubban till
Henrik. Men samtidigt känner jag
en skön känsla av att jag är färdig
med detta uppdraget, lite samma
känsla som när jag var lantbrukare
och vårbruket
var avklarat eller skörden var bärgad.
Jag vill tacka alla jag jobbat ihop
med under dessa år för ett gott
samarbete. Särskilt er som jag jobbat
nära i arbetsutskottet och Anne som
fixat och donat så att det vi beslutat
blivit gjort.
Det finns en god mylla för den nya
styrelsen att bereda och så i, som
leder till att Centerpartiet i Halland
kan skörda stora valframgångar
2018!
Grattis och lycka till Henrik Oretorp!

/Harald Lagerstedt

Kontaktuppgifter
Centerpartiet och
Centerkvinnorna i Halland
Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg
Telefon: 0346-106 73
E-post: halland@centerpartiet.se
Hemsida: www.centerpartiet.se/halland
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Annie Lööf i SVT:s ”Partiledaren”:

Ny jobbpakt med småföretagen
29 april, 2015
I kväll medverkade Annie Lööf i ”Partiledaren” i SVT2, där hon intervjuades
om Centerpartiets politik, inriktning och
värderingar. I programmet berättade hon
om en satsning i Centerpartiets kommande vårbudgetmotion.
Det handlar om de så kallade YA-jobben,
alltså lärlingsjobb, som ger unga möjlighet att jobba som lärlingar och samtidigt
utbilda sig. Reformen var ett steg i rätt
riktning, men har inte skapat tillräckligt
många nya jobb. Centerpartiet anser därför att lärlingsjobben måste byggas ut.
I dag är det väldigt många småföretag
som inte kan anställa lärlingar, eftersom
det krävs kollektivavtal. Kravet på kollektivavtal måste slopas, så att fler kan ta
del av möjligheten. Det handlar om att
skapa en ny jobbpakt med småföretagen.

men, så att de som skapar jobben är med
på tåget, säger Annie Lööf.
Många arbetssökande är dessutom exkluderade, eftersom lärlingsjobben endast
riktar sig till personer mellan 15 och 24
år. Centerpartiet vill därför bredda lärlingsjobben även på denna punkt.
– Vi vill att också långtidsarbetslösa och
nyanlända som är över 24 år ska kunna
få ett lärlingsjobb, säger Annie Lööf i
”Partiledaren”.
De nya lärlingsjobben ska rikta till hela
arbetsmarknaden. Privata som offentliga
arbetsgivare ska behandlas lika, men
småföretagen ska prioriteras. Dessutom
vill Centerpartiet stärka utbildningsdelen. Den ska kunna äga rum på arbetsplatsen, till exempel som en yrkesutbildning på gymnasial nivå.

– 60 procent av småföretagen, ungefär
180 000 företag, har inte kollektivavtal.
De utesluts i dag från lärlingsjobben.
Centerpartiets svar är att bredda refor-

Centerpartiet vill inte ha
skatt på förnybar el
30 april, 2015
Centerpartiet ger regeringen bakläxa
på deras förslag om att införa skatt på
förnybar energi. Regeringen har presenterat en proposition om en höjd ambition
för förnybar energi. Centerpartiet vill ha
mer förnybar energi och kommer därför
att rösta ja till de delar av propositionen
som ger just detta. Däremot kommer vi
att rösta nej till regeringens förslag om
att införa skatt på förnybar el.
– Regeringen får en tydlig bakläxa – gör
om och gör rätt. Lägger regeringen fram
en ren ambitionshöjning av elcertifikaten på riksdagens bord, utan en skatt
på förnybar energi, kommer vi tveklöst

att rösta ja till den, säger Centerpartiets
partiledare Annie Lööf.
I propositionen som regeringen presenterat ingår ett avtal med Norge om en
utökad gemensam elmarknad mellan
våra två länder. I detta avtal har den
svenska regeringen lagt sig platt för
Norges krav på att vi ska införa en skatt
på el från sol, vågor och vindkraft. Den
delen av regeringens proposition säger nu
Centerpartiet nej till.
– Regeringen har i sin första förhandling med Norge lagt sig platt för deras
krav. Under vår tid i regering lyckades
Centerpartiet hålla emot Norges påtryckningar om att lägga skatt på det förny-

bara, vilket vi nu tyvärr kan konstatera
att regeringen misslyckats med, säger
Centerpartiets energipolitiska talesperson
Rickard Nordin.
– Centerpartiet kan inte rösta ja till en
skatt på det vi vill se mer av. Vi vill ha
ett samhälle som på sikt helt drivs av
förnybar energi och då är det självklart
för oss att säga stopp när vi nu ser hur
Socialdemokraterna och Miljöpartiet
föreslår att vi ska beskatta den förnybara
elen, avslutar Rickard Nordin.
I och med att Centerpartiet säger nej till
regeringens förslag om att beskatta förnybar el kommer regeringens proposition
inte att gå igenom i riksdagen.

REGION
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Håll halland helt
Efter flera års arbete och stor förankring fick Halland för drygt 4 år
sedan ett större ansvar för den regionala utvecklingen och tillväxten av
regeringen.
Den riktiga Region Halland bildades.
Centerpartiet var mycket drivande i
arbetet med att få detta ökade ansvar
och vi är fortfarande övertygade om att
Halland är en bra och funktionell region.
Alternativet, som en del från nationell
nivå förespråkar, var att Halland skulle
bli en del av Västra Götalandsregionen
eller Region Skåne eller delas mellan
dessa regioner.

Vi gjorde ett gediget arbete där vi oxå
lyckades övertyga regeringen om att den
geografiska storleken på en region inte är
avgörande för att nå framgång. I Europa
finns både stora och små regioner som
är framgångsrika och andra som inte
fungerar så bra. Det är inte storleken
som är avgörande. Centerpartiet ser att
många frågor som är viktiga för oss som
lever och verkar i Halland får sina bästa
lösningar om vi tar ansvar för frågorna
själva. Närheten mellan vad som ska
lösas och de som tar besluten är viktig,
liksom gemensamma målbilder och nära
samarbete med näringslivet och civilsamhället. I en region som Halland är avstånden korta i de flesta perspektiv. För att
ge bästa förutsättningar för tillväxt och
utveckling i Halland är samarbetet och
närheten mellan regionen, kommunerna,
näringslivet, civilsamhället, högskolan
mm mycket viktigt. Gemensamt hittar
vi vägar som är viktiga för framtiden i
Halland. Samtidigt är det mycket viktigt
med fungerande samarbeten med våra
grannar. Inom såväl vård som kollektivtrafik och infrastruktur skapar vi
framgång och nytta tillsammans med
andra. Ibland behöver vi söka samarbete
med hela Sverige eller Öresundsregionen
eller nordvästra Europa. Det är bra och
till nytta för alla.

Regeringen har nyligen gjort känt att de
vill rita om kartan över Sveriges regioner.
Centerpartiet tycker att de i stora delar
har fel fokus. Att ändra administrativa
gränser på kartan löser inga problem och
skapar inte den tillväxt och utveckling
som Sverige behöver. Regeringen måste
tänka om och istället fokusera på innehållet i regionernas ansvar. Vi tycker oxå
att det vore bra om alla delar i Sverige
blir regioner, istället för som idag när
det finns regioner i vissa delar av landet,
kommunalförbund i andra och länsstyrelser med ansvar för den regionala
tillväxten på andra håll. Denna blandning ger inte optimala förutsättningar för
utveckling och tillväxt och det är angeläget att regionalisera hela Sverige, liksom
vi redan fått göra i bla Halland. Då kan
oxå regionerna ta mer ansvar regionalt
och avlasta staten. Arbetsmarknadsfrågor
är ett område som vi anser är mycket
lämpligt att öka det regionala ansvaret
och påverkan. Regeringen måste ändra
fokus från att rita nya gränser på kartan
till att låta regionerna ägna sig åt tillväxt
och utveckling.

Stefan Bengtsson
Regionråd

Hallandsbygdens
tidningsförening kallar till
ordinarie Årsstämma
tisdagen den 2 juni kl. 18.00
på Studieförbundet Vuxenskolan,
Möllegatan 11, Falkenberg.
Stadgeenliga ärenden.
Styrelsen
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Distriktsstämma
Det är lite högtidligt att komma till
Katrinebergs Folkhögskola för att
delta vid distriktsstämman. Jag ser
många glada ansikten, goda vänner
som kramar om varandra och jag
påminns om att jag har lärt känna
många nya människor genom centerrörelsen.
Harald Lagerstedt inleder stämman med
att tacka för en god insats under supervalåret 2014. De frågor som vi lyfte upp
kring mat, miljö och djurhållning var
också frågor som var viktiga för väljarna.
Framgången i EU-valet var en stor hjälp
inför valen i September, men utan
engagemanget från valarbetare ute i
kretsar och lokala avdelningar hade det
inte gått så väl som det gick.
Emil Källström lyckas få ljudet av sin röst
att nå högtalarna och bjuder på sig själv så
att publiken skrattar. Tänk att det är

Emil Källström bjöd mycket på sig själv
och lyckades fånga publikens intresse.

möjligt att åka till månen men omöjligt
att uppfinna ett fungerande högtalarsystem! Så har han allas fulla uppmärksamhet när han bestämt fastslår att
Centerpartiet är fullt kapabelt att ta ett
betydligt större ansvar för Sveriges
politik. Det har varit en händelserik
vecka och regeringens budgetförslag
innehåller mest besvikelser och brutna
löften. Bland annat pratar Emil om hur
viktigt det är att få in foten någonstans
där man kan växa och att den nya
regeringens bostadspolitik leder till sämre
förutsättningar för en levande landsbygd.
Därför behövs en stark opposition från
Centerpartiet.
Årsmötesförhandlingarna inleds och
vi kommer raskt till punkt 17. Henrik
Oretorp väljs enhälligt till ny distriktsordförande och håller ett kort tacktal.
Valberedningen har gjort ett bra jobb

och stämman beslutar enligt deras förslag
även i övriga punkter.
Efter utdelning av förtjänsttecken blir det
lunch och mingel. Ett bra tillfälle att prata
med vänner man inte har sett på länge
eller varför inte, sätta sig någonstans där
man inte känner igen någon och träffa
nya centervänner.
Motionsbehandlingen bjuder på väl
förberedda och engagerade talare och
ordföranden konstaterar att detta är värre
än kommunfullmäktige i Hylte!
De avgående styrelseledamöterna
avtackas med blombuketter och Harald
får stå där ganska länge med klubban i
handen innan det är dags att lämna över
den till Henrik.

Foto och text, Gudrun Pettersson
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Den nya styrelsen.

Klubban byter hand.

President för dagen.

Lunchbiljetter och ombudsanmälan
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Valberedningen har talan

Rapport från SV

Asta Berg från Laholm tar emot sitt förtjänsttecken

Lizzie Nilsson från Holm, tackar för sig.

CUF, Erik Nilsson Nordahl

Majvor Persson från CK

Sven Gustafsson, Åsa

Karin Åkesson fick Guldnålen
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Listan på rödgröna svek kan göras
lång. För min egen del så är väl
ROT-tricket det värsta. För att
kunna dela ut generella subventioner riktat till små lägenheter i storstadsområden tar man ifrån vanliga
medborgare deras möjlighet att göra
fullt ROT-avdrag och få tillbaka
50 % av arbetskostnaden på skatten
för den lilla tillbyggnaden, renoveringen eller målningsarbetet. För de
flesta byggföretag av normalstorlek
är denna möjlighet ”bröd och smör”
i avvaktan på att större beställningar
kommer in. I många av Sveriges
kommuner är inte det sådant som
händer varje månad, eller ens varje
år. Att hjälpa folk att underhålla
sina hem har förvandlats från svartjobb till en tjänstesektor att räkna
med. Ett sätt att övervintra och
introducera unga i yrkeskunskap.
För att få det att verka som en
fördelningspolitisk åtgärd påstår
regeringens företrädare att det är
höginkomsttagare som står för de
största och mesta avdragen. Det är
om man räknar i reda pengar, eftersom de utnyttjar avdragsmöjligheten i större grad, för att de har råd.
Neddragningen i procent däremot
drabbar alla lika. Därför blir det ett
hårdare slag för dig och mig än det
är för den som betalar mer. Precis
som med en procentuell skattesänkning som är förmånligare för en person med normala inkomster, så är en
skattehöjning som denna tuffare ju
lägre inkomst man har.

Det finns svek som vi har anledning att vara desto gladare över. Jag
tänker då på den omtalade kilometerskatten. Som det verkar kommer
regeringen inte kunna genomföra
den, p.g.a. tekniska svårigheter.
”Det är ju ingen rocket science – det
finns ju GPS” svarade Stefan Löfven
självsäkert i debatt med Alliansen.
Det visade sig vara just det!
Helst skulle man vilja använda
raket-vetenskapen till att skicka upp
Löfven, Romson och Fridolin i en
omloppsbana runt jorden, om inte
annat för att de ska se att Sverige är
stort – större än storstaden och att
staten behöver se hela landet.

Ola´s

KRÖNIKA

vikarierande partiledning, var också
ett meddelande till hela Sverige: ”Give
them hell” – Ge dem ett helvete! För
att inte den parlamentariska situatioUnder veckan som gått har Center- nen i landet ska vara kaotisk och leda
partiet tagit initiativ till och deltagit i Sverige in i ett än värre helvete, både
en särskild debatt om statens närva- internt och i relationen med omvärlro. Det gjorde man med anledning
den, behöver politiken vara förutsägav Skatteverkets stängning av ett
bar (även om den är felaktig enligt vårt
antal kontor och att Arbetsförmedsätt att se). Att vi nu väljer att gå fram
lingen lägger ner ett 100-tal kontor
med egna partimotioner om budgeten
(en tredjedel). Detta sker med S/
och därmed inte utmana överenskomMp-regeringens vetskap och goda
melsen får ses som ett uttryck för att
minne. Följdeffekterna av detta blir det för en tid gäller att utveckla och
ett minskat intresse från
profilera den egna politiken och Cenföretagen att verka på de orter där
terpartiets prioriteringar. I god tid före
staten inte är närvarande, eftersom
valet 2018 ska vi åter vara en Allians
de inte har tillgång till skatterådgiv- men med en ny kostym, ett starkare
ning eller hjälp med matchning av
Centerparti och ett antal nya ledare i
kompetens mot den lokala efterfråandra partier, med nya idéer för hur
gan på jobb.
Sverige kan bli bättre för de som valt
att leva här.
Ja, vänner listan kan så klart göras
längre ändå. DecemberöverenskomOla Johanssom
melsen var nödvändig. Det Jimmie
Åkesson uttryckte i ett sms till sin
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Hallå där…
Stämmer det att Telia skall stänga ADSL
stationen i Förlanda?
Telia Sonera har i skrivelse den 12
februari informerat kommunen om den
planerade nedläggningen av ADSL-stationer i kommunen, som nu kommer att
drabba Förlanda och delar av Gällinge
med 0300-nummer.
Vad gör kommunen?
I Kungsbacka kommun pågår en utbyggnad av fiberbredband för att nå upp till
de nationella målen om att minst 90 % av
invånarna ska ha tillgång till fiber senast
2020. För att kunna bo och driva företag i
hela kommunen är det viktigt att utbyggnaden har en hög utbyggnadstakt.
Tills fiberutbyggnaden är klar, är det av
yttersta vikt att behålla befintligt ADSL

Fredrik Hansson

nät, så att företagare ges möjlighet att
fortsätta bedriva verksamhet.
Ett konkret exempel på detta är i Gällinge och Förlanda där fiberutbyggnaden
beräknas vara klar 2016 och en förtida
avveckling av ADSL-nätet bla skulle
omöjliggöra betalningar med betalkort,
då det trådlösa nätet har mycket dålig
täckning och kapacitet. Vidare så kräver
Skatteverket att kassaterminaler och
bokföring hanteras via en fast förbindelse.

Vad har Du gjort?
Som företrädare för Kungsbacka kommun har Hans Forsberg och jag skickat
en skrivelse och bett Telia att beakta
ovanstående synpunkter och avvakta
med nedläggning av ADSL-nätet i kommunen tills ersättning med fiber finns.

Dialog i den politiska vardagen
- Så bygger vi framtiden
Nu är politiken tillbaka i den politiska
vardagen och en ny mandatperiod. Valåret
är intensivt, med kampanjer och mängder
med samtal med väljare. Intensiteten i
valkampanjen ger energi speciellt när väljarna ger ökat stöd. Centerpartiet ökade
med två mandat i kommunfullmäktige från 5 till 7 mandat.
Vi är flera som har fått nya uppdrag. Och
jag har också fått möjlighet att axla rollen

som ordförande för Centerpartiet i Kungsbacka. Det är ett hedersamt, men också
ansvarsfullt uppdrag, att vara den främsta
företrädaren för Centerpartiet lokalt.
Det är lätt att den politiska vardagen
helt tar överhand, att vi sjunker in i den
vanliga lunken med sena kvällsmöten,
budgetar, propositioner, yrkanden och
voteringar. Det demokratiska, politiska
hantverket är viktigt, men i centerpartiet i
Kungsbacka har vi bestämt oss för att vara
tillgängliga och inbjudande i den politiska
diskussionen.

Vi ska fortsätta att utveckla vårt arbete.
Det är nu vi lägger grunden för kommande valrörelser. Arbetet i Centerpartiet ska
inriktas på tre områden; politisk förnyelse,
fler medlemmar, öppenhet och kommunikation med invånarna. Våra gruppmöten
är öppna. Vi befinner oss ofta på torg och
pendeltågstationer och vi ordnar politiska
möten i alla delar av kommunen. Men vi
behöver också blir fler medlemmar. Fråga
din granne, bekant och vän om medlemskap och om att vara med i arbetet. Så
bygger vi för framtiden.

Maria andersson
- Nyvald kretsordförande i Kungsbacka
- Bor i Särö, född i Morup
- Marknadsekonom och personalvetare
- Politisk sekreterare i Västra Götalandsregionen
- Varit engagerad i Centerpartiet på alla nivåer i många år.
- Nuvarande politiskt uppdrag: ordförande i Kultur&Turism

KUNGSBACKA
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Samarbete mellan Teknikcollege
och Vård och Omsorgscollege

I veckan fick fyra centerpartister
från såväl riksdag, region som kommun en information av Pernilla
Öhberg från Lindälvsskolan och Ulrika Borgvall från Aranässkolan om
utveckling och samarbete mellan
olika program inom gymnasieutbildningen.
College konceptet är en samverkan
mellan kommuner, utbildningssamordnare och företag inom gymnasie- och
eftergymnasial utbildning. Målet är att
morgondagens medarbetade skall ha rätt
kompetens. Utbildningen leder till jobb
direkt eller förbereder för vidare studier
vid högskolan.

Vård och omsorgsprogrammet har
länge brottats med ett lägre söktryck och
behöver profilera sig som en utbildning
med många dörrar ut. Man kan bli allt
ifrån ambulansförare till undersköterska.
Redan idag har man möjlighet att lägga
sin APL (arbetsplatsförlagt lärande)
utomlands. Bl.a. med SOS-barnbyar i
Zanzibar. Detta genom ett EU-finansierat
projekt Atlas.
Skolorna besöker grundskolor och
presenterar utbildningarna. Eleverna
behöver tidigt få insikt om att ett yrkesprogram inte är en återvändsgränd utan
en möjlighet. Med Vård och Omsorgs
College kommande internationella

Det händer i Kungsbacka…
I samarbete med SV, Studieförbundet Vuxenskolan
Gruppmöten kl 18.30- 21.30 i Särörummet, stadshuset:
25 maj, 15 juni och 17 augusti

Pendelkampanjer:
Kontakta fredrik om du vill hjälpa till!
5 maj och 21 maj 6.30-8.30

Möt oss på marknaderna på torget!
7 maj, 4 juni, 2 juli och 6 augusti

samverkan kommer eleverna att möta
kulturer och nya världar och yrket kan
leda till mycket mer! Pernilla pratade om
Teknikcollege internationella samverkan,
Euriac, ”Europeisk klass” där elever har
möjlighet att göra en del av utbildningen
utomlands. Skolan har samarbete med
Holland, Finland och så småningom
även med Turkiet. Vid vårt besök fanns
elever på plats från Holland och Finland.
Eleverna får kunskap om hur utbildning
genomförs i andra länder, men framför
allt får de ett kontaktnät. Värdefullt i sitt
kommande yrkesliv.

Annika Hedman

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!

KUNGSBACKA
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Guldklöver till Hundtöntarna
Kungsbackabygdens Centerkvinnor firar
årligen internationella kvinnodagen med
att lyfta en kvinnlig vardagshjältinna,
en kvinna som bidrar till att stärka vårt
lokalsamhälle, som möjliggör ett socialt
hållbart samhälle som arbetar utan
vinning för att göra skillnad för sina
medmänniskor.
Årets kvinna är Vanja Elsilä, grundare
och initiativtagare till ”Hundtöntarna”,
en modern förening, som startade som en
Facebookgrupp.
Hundkonflikt blev en facebooksida som
blev en förening. Hundtöntarna organiserar varje vecka hundpromenader, som
samlar upp till hundratalet personer.
Möte mellan människor, både i verkligheten och på nätet. En människa kan
göra skillnad.
Centerkvinnorna hyllade Vanja med ett
guldklöverdiplom och en prinsesstårta.

Marie Andersson

VARBERG
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2015 Styrelses
kontaktuppgifter
Stefan Bengtsson, Skällinge
0702-02 60 15
stefan.bengtsson@centerpartiet.se
ordförande
medlemsvårdsgrupp
Christian Persson, Tvååker
0702-56 48 45
christian.persson@lrfkonsult.se
vice ordförande
hemsida/facebooksida
valstrategigrupp 2018
Camilla Bengtsson, Skällinge
0721-90 80 99
camilla.bengtsson123@gmail.com
kassör
Olof Helmersson, Trönninge
0707-88 36 01
olof.helmersson21@gmail.com
valstrategigrupp 2018
Mikael Karlsson, Åskloster
0703-27 58 45
mikaelvispen@gmail.com
valstrategigrupp 2018
Ulrika Rylin, Tvååker
0708-72 29 44
ulrika.rylin@hotmail.se
ansvarig Hallandsbygden
valstrategigrupp 2018
Lena Språng, Karl Gustav
0735-05 86 32
lena.sprang@varberg.se
medlemsvårdsgrupp
Sven-Anders Svensson, Tvååker
0705-51 70 20
sven-anders@arves.se
utbildningsansvarig, kontaktman SV
hemsida/facebooksida
Ulla Öhman, Varberg
0708-79 15 23
uk@varbergstad.se
sekreterare, annonsansvarig

Årsstämma
Varbergskretsen hade sin årsstämma den 11 februari i Träslövsläges Båtklubbs lokaler
vid Träslövsläges småbåtshamn. Stämman valde kretsstyrelse (se faktaruta) med Stefan
Bengtsson, Skällinge som ordförande. Stämman antog ett uttalande under rubriken
”Ställ upp på Mjölklöftet”. Uttalandet hade formen av ett upprop till konsumenter och
handlare i Varbergs kommun.

HENRIK ORETORP
från Centerpartiets Halmstadskrets gästade
och berättade om arbetet bakom deras framgångsrika valresultat.
Henrik betonade faktorer som framförhållning, delaktighet och prioritering. Det är
viktigt med en effektiv verksamhet, eftersom
medlemmarna jobbar ideellt och på sin fritid.
Bredda ledarskapet, skapa arbetsgrupper som
jobbar med olika uppdragsområden, strukturera medlemsmöten med i förväg fastställd
dagordning. Följ upp valprogrammet för att
visa vad som genomförts. Var snabb med att
svara på frågor från allmänhet, föreningar
och företag. Visa intresse och kontakta även
under mandatperioden.

VERKSAMHET UNDER
VALÅRET 2014
Supervalåret präglade det mesta av årets
verksamhet. Vi ökade röstetalet men det
räckte inte till fler mandat. Några lämnade
fullmäktigegruppen och några nya kom in.
Centerrörelsen genomförde ett entusiastiskt
valarbete, som under året. Valkommittén
startade sitt arbete i 22 januari under ledning

av Olof Helmerson. Som valorganisatör
utförde Agneta Åkerberg, Falkenberg ett
mycket värdefullt arbete för oss.
Centerkretsens dialogmöten, öppna för
allmänheten, ordnas på olika platser i kommunen en gång per månad. Varje möte
har något tema och. Varbergskretsen stod
aktivt bakom Hallandsdistriktets minimässa
om förnybar energiproduktion på Öströö
Fårfarm i augusti, där energiminister AnnaKarin Hatt invigde en demonstrationsanläggning för solkraft.

AVTACKNING m.m.
Stefan Bengtsson tackade avgående styrelseledamöter Stefan Stenberg och Louise BlixtModée , valorganisatör Agneta Åkerberg,
valkommitténs ordförande Olof Helmersson
och sekreterare Ulla Öhman samt stämmoordföranden Christofer Bergenblock.
Stefan Stenberg kom med i kretsstyrelsen
första gången 1989 och har sedan dess tjänat
kretsen som styrelseledamot, kassör och
ombudsman.
Eva Pehrsson-Karlsson uppmärksammades
särskilt för hennes omfattande arbete och
betydelsefulla insats inom skolpolitiken i
Varbergs kommun.

VARBERG
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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

FALKENBERG
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SVERIGES STÖRSTA SOLcells-PARK TILL FALKENBERG?
Det finns långt gångna planer på en
etablering av Sveriges största sol-el
fält i Falkenberg. Det är företaget
Share Network som med projektledare Martina Wettin, Vallda, har
kontakt med Falkenberg om planer
och tankar för framtiden. Det är en
direkt produktion av grön el och
kommer att bli ett skyltfönster för
lokalproducerad och storskalig sol-el.

Kretsstämma
Den 9 februari höll Falkenbergskretsen kretsstämma i Ullareds
bygdegård. En välbesökt tillställning som även gästades av länets
centerriksdagsman Ola Johansson.
Stämman öppnades av ordförande Ingemar Johansson varefter Ola gav en spännande expose över hur Centerpartiet
lyckats under supervalåret 2014. Han
konstaterade att vi i huvudsak lyckats
väldigt väl. Vår kampanj fick högsta
betyg av väljarna och partiledaren drar
partiet framåt med sin popularitet. Ola
berättade också om hur det är att arbeta i
riksdagen med det oklara majoritetsläget
efter valet. Decemberöverenskommelsen
blev i detta läge den möjlighet som fanns
att få arbetsro i parlamentet.
Vid stämman behandlades motioner
om utbildningsvolymen för läkare och
sjuksköterskor vilka skickades vidare
till partistämman och en motion om att
fortsätta ge ut tidningen Du och Jag även
mellan valen.
Till ny kretsordförande efter Ingemar
Johansson, som avböjt omval, valdes
Tore Holmefalk. Den nya kretsstyrelsen
består i övrigt av Niklas Selander, Hans
Johansson, Sven-Olof Lundin, Kerstin
Angel, Maria Larsson, Shlomo Gavie,
Samer Mahra och Daniel Ivarsson(CUF).
Stämman avslutades med att de avgående ledamöterna Stig Agnåker, Ingemar
Johansson, Ingmar Bengtsson och Saw
Kian Ooi avtackades med blommor och
applåder.

Varför Falkenberg? frågar vi Martina.
I Falkenberg finns den lokala inställningen
och traditionen för förnyelsebar energi. Vi satsar på en park som är kommersiell redan från
början, alltså det är inget forskningsprojekt.
Det är just storskaligheten som bär projektet
och vi har kontakt med flera lokala intressenter som är beredda att vara med. Kostnaden
blir ungefär som för ett stort vindkraftverk.
Var ska det ligga och vilken yta krävs och hur
mycket ger det?
Det är inte klart ännu, men det hamnar inte
på åkermark. Vi ligger i förhandling med
Falkenbergs kommun om läget. Etapp 1
kommer att ge el motsvarande förbrukningen
hos 150 villor. Sen får vi se hur stort intresset
blir i nästa skede? Vilka de lokala intressenterna är blir en nyhet i ett senare skede
tillsammans med platsen för anläggningen.

Vad säger då kommunen?
Mari-Louise Wernersson, kommunstyrelsens ordförande, välkomnar tankegångarna med detta projekt. ”Solen är
ju den renaste energikällan och det mest
glädjande är att det finns lokala intressenter som är beredda att investera”. Att
Falkenberg kan bli sol-stad nr 1, är både
Martina och Mari-Louise eniga om.

Förre energiministern, Anna-Karin Hatt
säger till Dagens Industri att förra regeringens
regler gjorde det lönsamt att satsa på solceller
av olika storlekar.

Ingemar Johansson

OM INTE REGERINGEN
ÄNDRAR FÖRUTSÄTTNINGARNA I VÅRBUDGETEN.
Regeringen ger 150 miljoner i stöd för små
solcells etableringar mindre än 144 kvm. De
större parkerna föreslås bli skattskyldiga.

Såhär kan det se ut framöver - om inte regeringen lägger hinder för Lönsamheten.

Kontakta oss
Centerpartiet i Falkenberg, Möllegatan 11 A, 311 34 Falkenberg
E-post: falkenberg@centerpartiet.se
Hemsida: www.centerpartiet.se/falkenberg
Ordförande Ingemar Johansson 0706-386 131
ingemar.johansson@falkenberg.se
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Hylte centerkrets - årsstämma

Måndagen den 9 februari hade Hylte
Centerkrets årsmöte.

spelregler när det gäller denna omställning.

Mötet inleddes med ett studiebesök på
Derome sågen i Kinnared. Platschef Ola
Blom gav först en kort beskrivning av
Derome-koncernens uppbyggnad och
utveckling, men största delen av tiden
ägnades åt anläggningen i Kinnared och
särskilt tillverkningen av bränslepellets.
Det mesta av det som sågas i Kinnared
exporteras till England via hamnen i
Varberg , och detta ledde naturligtvis till
diskussioner om transporter och vägstandard, inte minst vägen genom det
befintliga industriområdet.

Det är viktigt att både sågverket och
tillverkningen av bränslepellets fortsätter
att utvecklas positivt – Derome är både en
viktig arbetsgivare i Hylte kommun och
en viktig råvarumottagare för alla skogsägare, som kan ha en bra handelspartner.
Skogen är och kommer även fortsättningsvis att vara en på många sätt viktig
resurs för utvecklingen i Hylte kommun.
Informationen avslutades med en rundvandring i pelletsfabriken.
Efter en paus för fika följde årsmötesförhandlingar.

Informationen om pelletstillverkning blev
underlag för en diskussion om möjligheten att utveckla biobränslen i nuläget när
oljepriset är relativt lågt. Ola var ganska
optimistisk om framtiden -övergång till
biobränslen för att minska mängden fossila bränslen behöver fortsätta. Han ansåg
att det är viktigt med långsiktiga politiska

2014 var ett ”supervalår” med 4 olika val,
EP-val och val till riksdag, region och
kommun. Mötet riktade ett stort tack till
alla kretsmedlemmar som på ett positivt
sätt bidragit till ett bra valresultat, bland
annat genom att hjälpa till med utdelning
av informationsmaterial och utdelning av
valsedlar i samband med valsöndagarna.

I kommunvalet ökade Centerpartiet med
2,2 % -enheter. Vi kan också konstatera
att vi har fått nya medlemmar med ett
stort intresse för vår politik, några av
dem har också tagit plats i nämnder och
styrelser.
Håkan Bengtsson omvaldes som ordförande, med Karl-Anders Thorsson som
vice ordförande. Karin Åkesson omvaldes
som kassör. Bruno Granath hade avböjt
omval och Johan Elgemark valdes in i
styrelsen.
Det kommande verksamhetsåret diskuterades. Det är en ny situation med arbete i
opposition. Det är en svag majoritet som
nu tagit över styret i Hylte kommun.
5-partimajoriteten har 20 mandat av 39 i
kommunfullmäktige och domineras helt
av (S) med 15 mandat.
Vi kommer att ha lite mera teman på
våra måndagsmöten dit alla intresserade
är välkomna och för mera information
hänvisas till www.centerpartiet.se/hylte.
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Kurs för Nyvalda
Ny mandatperiod med nyvalda ledamöter/ersättare i styrelser och nämnder. För
att ge dessa en bra start inför uppdragen
beslöt Hyltecentern att erbjuda en intern
utbildning.
6 personer visade intresse och en kurs
för ”Nyvalda” startade i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolan. Boken
”Grattis, du är förtroendevald” inköptes
till deltagarna som en grund för kursen.
Vi har haft tre kurstillfällen och ambitionen har varit att försöka ge en bra grund
för det kommande arbetet.

Första tillfället ägnades år kontakter
med media och hur man kan få ut sitt
budskap. Inbjuden gäst var Åsa Montan,
tidigare journalist på Hallandsposten
och numera kommunikatör på Hem i
Halmstad. Hon kom med många värdefulla synpunkter på hur en god relation
till massmedia kan byggas upp. En del
av kvällen ägnades åt hur man hanterar
sociala medier.
Andra kvällen ägnades åt mötesteknik.
Närvarorätt, ersättningsregler, yttrande,
motionsrätt, interpellation, frågor, yrkanden m.m diskuterades. Det är intressant

Några deltagarkommentarer
”Gröngölingar”
”Bra och sakliga teman”
”Bra möjlighet att ”känna in” en ny grupp”
”Positivt med ett parti som vill satsa på oss”

Porträtt:

För mig som har varit med länge var
det stimulerande med de nyvaldas frågor
– det ledde till tankar om ”varför gör vi
som vi gör och skall vi alltid fortsätta att
göra på samma sätt?”. Det är viktigt att
belysa saker med ”Nya ögon”.

Lennart Ohlsson

Katarina Bengtsson
Jag är 52 år gammal och uppvuxen i
Helsingborg. Då gymnasietiden var
avklarad sökte jag till Högskolan i
Halmstad. Pedagogik med idrottsinriktning var kursvalet. Under studietiden
flyttade jag till Halmstad och på högskolan träffade jag Håkan. Vi flyttade ihop i
en lägenhet i Falkenberg och har nu varit
gifta i 23 år. 1993 flyttade vi till Torup
och har nu två söner, 22 och 19 år gamla.

Katarina Bengtsson, Torup,
Ny ersättare i valnämnden.

att i ett sådant här sammanhang få diskutera och fundera över hur och varför
systemet är uppbyggt som det är. Även
vad som är beslutat enligt lag och vad
som är egna kommunala regler.
Tredje tillfället ägnades åt rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. För
att belysa detta var omsorgschefen Berit
Winblad inbjuden för att tillsammans
med Karin Åkesson, tidigare ordförande
i omsorgsnämnden, berätta om hur de
hanterat skillnaden mellan politikens
”Vad-frågor” och tjänstemännens ”Hurfrågor”. Det blev väldigt tydligt hur viktigt det är att man respekterar varandras
roller.

Till vardags jobbar jag på den nya
förskolan i Torup. Ett mycket spännande och glädjefyllt arbete där man fått
vara med från start. Förskolan invigdes
augusti 2014.

Jag har ett brett idrottsintresse där
fotboll har varit den dominerande idrotten. Jag har en lång karriär som spelare
och ledare bakom mig. Jakten är också
ett stort intresse som hela familjen delar.
Vi är alla jägare och har även en jaktbeagle. Bockpremiären, älgjakten och
annandagsjakten är nästan heliga för hela
familjen.
Jag vill ha en levande landsbygd där alla
som vill kan bo och verka med möjlighet
att använda mobilen vart man än befinner sig oberoende nätoperatör.
Förnyelsebar energi är en annan viktig
fråga och då i synnerhet vindkraft.
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Malin
Svan
- ny i Barn- och Ungdomsnämndens presidie
Jag är uppvuxen på en bondgård i Krogsered i Falkenbergs kommun. Flyttade
till Hylte kommun 1995 efter ett par
gymnasieår i Kalmar. Gift och har barn
på mellanstadiet och högstadiet. Jag har
precis tillträtt en HR- tjänst på Palmgrengruppen i Hestra.
Det är först under senaste året som jag
blivit politiskt aktiv men jag har vuxit
upp med politiska diskussioner vid köksbordet. Jag har alltid varit samhällsintresserad men inte fått tiden att räcka till för
att engagera mig i politiken. I kombination med att småbarnsåren är över och
jag fick en konkret fråga kände jag att
det var dags att inte bara tycka hemma
vid köksbordet utan att faktiskt försöka
påverka hur vår kommun styrs.
Mitt uppdrag i Hylte kommun som 2:e
vice ordförande i BUN och invald i dess
arbetsutskott känns oerhört inspirerande

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

och utmanande då det är mycket att sätta
sig in i och många viktiga frågor att engagera sig i och ta ställning till. Det känns
oerhört kul att få vara med och se igångsättningen av förberedelseklasser och
modersmålsundervisning precis som att
få följa planeringen för nybyggnationen
av Örnaskolans låg- och mellanstadieskola. Från att tidigare haft utmaningen att
hålla igång alla småskolor i kommunen
har vi nu problematiken att få platsen att
räcka till och det är ett betydligt roligare
problem att hitta lösningar för.
Min ambition i nämnden är att
hitta långsiktiga och bra lösningar för så
många som möjligt. Ska kommunen fortsätta med en positiv befolkningsutvecklingen krävs det att det är bra miljöer för
våra barn såväl på förskolor som skolor
och att det finns fritidsaktiviteter som får
barn och familjer att trivas och känna sig
trygga. Jag hoppas kunna bidra till en
giftfri skola med valfrihet och att vi vär-

nar om det lokala såväl som matinköpen
till skolmatsalen som att man ska kunna
erbjudas förskoleplats i sitt närområde.
Jag har sedan flera år tillbaka varit engagerad i Röda Korset vilket också gjort
mig väldigt medveten om hur viktigt det
är att vi har ett aktivt arbete i kommunen
för att minska den sociala utsattheten.
Mycket av detta arbete hanteras också i
vår nämnd vilket ligger mig varmt om
hjärtat.

HALMSTAD
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Halmstad krets info

Halmstad Kretssyrelse

Facebook sida
Gå in och ”Gilla” oss på facebook: ”Centerpartiet i Halmstad”.

Medlemsgruppmöten för politisk
diskussion:
Alla är hjärtligt välkomna, givetvis även du
som inte har ett förtroendeuppdrag.
torsd. 21/5, onsd 26/8, tisd 15/9
Fika kl 17.30, möte kl 18-20. Plats: varierar,
se inbjudan via mail eller i kalendern på
hemsidan.

Fler möten:
I Maj månad kommer vår första Cnackis.
Håll utkik efter datum och plats. Temat är
Pride.
19 Maj är det kommunfullmäktige. Glöm
inte att ALLA är välkomna att lyssna och
se våra duktiga politiker föra fram sina
åsikter i talarstolen. Välkommen till läktaren på våning 4 i Rådhuset.

Kontakt
Nu har vi flyttat från Studieförbundet
Vuxenskolan på Bredgatan. Postadress
kommer framöver istället vara till vår ordförande Henrik Andersson, Kalenderbolet.
Möten kommer i första hand att hållas på
Kulturhuset i Folkparken.

E-post: halmstad@centerpartiet.se
Hemsida: www.centerpartiet.se/halmstad
Glöm inte att titta in till oss på hemsidan!
Där hittar du en längre presentation av
de förtroendevalda, pressmeddelande,
inbjudningar och annat läsvärt. Kalender
finns också som uppdateras med tid, plats
och dagordning när sådan finns. Saknar du
något så kontakta gärna oss.
PS. Du som inte får våra utskick: hör av dig
med din e-postadress och ditt mobilnummer, så missar du inget. Måndagen den 13
april gick det bland annat ut ett sms med
påminnelse om Medlemsgruppmöte. Fick
du det?

I februari höll Halmstadkretsen
årsstämma i Gullbranna söder om
Halmstad.
På mötet valdes en ny styrelse med 12 ordinarie ledamöter + representanter från CKF
och CUF som nu är i full gång med arbetet.
Till styrelseordförande omvaldes Henrik
Andersson och till vice ordförande valdes
Staffan Svensson.
Henrik Andersson har varit aktiv några år
och sitter denna mandat-period i Halmstad
kommunfullmäktige och som ersättare i
Barn- och Ungdomsnämnden. Ett annat
uppdrag är dessutom styrelseordförande i
HFAB, Halmstad Fastighets AB. Detta är
en viktig post för Centerpartiet och vi hade
även förra mandatperioden ordförandeposten. Staffan Svensson är ny i styrelsen och
sitter i Servicenämnden denna mandatpe-

riod. Frågan kring mat och villkoren för
producenterna är något Staffan brinner för.
Plönninges framtid är även det något som
Staffan bevakar.
I enighet med vår nya verksamhetsplan
arbetar vi i år efter temat Delaktighet och
som en rykande färsk nyhet introducerar vi
i år Cnackis möten (uttalas Snackis). I Maj
månad kommer vi hålla ett Cnackis möte i
förbindelse med Pride festivalen. Håll utkik
i mail och på hemsida efter datum, plats och
innehåll.
Arbetet i styrelsen är spännande och vi ser
redan nu att nästa valrörelse tar vid. Vi är
alla i styrelsen måna om att kommunicera
vad Centerpartiet står för och vad vi gör. I
Halmstad hade vi i valet 2014 stora framgångar och det är viktigt att vi på ett bra sätt
förvaltar detta förtroende och levererar vad
vi lovat.

Övriga ledamöter i styrelsen är:
Alf Andersson (omval)
Anna Eriksson (nyval)
Carina Bengtsson (nyval)
Jessica Skog, Sekreterare (omval)
Johanna Pousette, Kassör (nyval)
Lennart Bodén (nyval)

Mathias Persson, Kommunikationsansvarig (omval)
Torbjörn Johansson, Medlemsansvarig (omval)
Victor Rundqvist (omval)
Yngve Kihlberg (omval)
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Det är full fart!
Det är en fröjd att få representera Centerpartiet i Halmstad som kommunråd. Jag
är riktigt nöjd med den aktivitet, engagemang och vilja det finns i organisationen.
Det riktigt glöder om oss.

vi praktiskt och bokstavligen sätter igång
och håller igång insatser som ökar integrationen inom kommunen. Tydligt visa
att Centerpartiet driver en närodlad aktiv
varm integrationspolitik.

Medlemsgruppmötena är välbesökta av
såväl förtroendevalda, medlemmar som
ickemedlemmar. Alla är självklart välkomna och vi håller numera till i Kulturhuset för att få plats. Vi har ju bestämt oss
för att vara det mest öppna partiet i Sverige. På medlemsgruppmötena har vi bland
annat tillsatt några arbetsgrupper som
handlar om integration, kommunikation
och mat. Arbetsgrupperna får ett specifikt
uppdrag och ska kontinuerligt rapportera
till medlemsgruppmötet för att slutligen
lämna ifrån sig konkreta åtgärder och
förslag på hur vi kan bli bättre i Halmstad inom det specifika området. Integrationsgruppen utgår ifrån den nationella
integrationsrapporten som Centerpartiet
presenterade för en tid sedan. Syftet är att
inventera, identifiera och formulera hur

Kommunikationsgruppen har som syfte
att ta fram en långsiktig kommunikationsstrategi som sträcker sig fram till nästa val för att stå starkare inför valet 2018.
Matgruppen har som syfte att utveckla vår
politik för att kunna ta nästa steg för att
förbättra förutsättningarna att producera,
tillaga och konsumera mat i Halmstad på
ett hållbart sätt.
Just nu sitter vi i budgetdiskussioner inom
femklöver+ (det är så vi kallar oss numera
efter att spi anslutit till majoriteten) och
det är ingen lätt uppgift vi har framför
oss. Halmstad växer så det knakar, vilket
ger oss ”växtvärk”. Driftkostnaderna ökar
mer än skatteunderlaget, vilket ger oss
en stor utmaning under de närmsta åren.
Samtidigt är vi snart 100 000 människor

i kommunen, vilket gör att vi måste ta
en del kliv rent investeringsmässigt. Min
åsikt är att vi under några år måste våga
öka investeringstakten för att möta det
ökade behovet från såväl unga som äldre
som näringslivet. Vi måste se till att det
byggs moderna äldreboende, nya förskolor och en södra infart. En södra infart som
ger förutsättningar för att resecentrumet,
som ska byggas i viadukten på laholmsvägen, kommer att fungera. Jag är visserligen övertygad att det inte räcker, utan att
en ny bro över Nissan också måste byggas.
Lika viktigt är det att bredbandsutbyggnaden håller fortsatt hög utbyggnadstakt
och att det börjar byggas även ute på den
rena landsbygden. Halmstads starka kapital ska användas till investeringar som
ger goda förutsättningar för en framtida
hållbar tillväxt, är min åsikt. Vi får se vart
budgetdiskussionerna leder!

Henrik Oretorp
Ert kommunråd

Språkpraktik är

integrerande
I Halmstad och på andra ställen
runt om i Sverige finns det under en
kortare period om 1-4 veckor möjlighet för nyanlända att få språkpraktik hos en företagare. Praktiken är
en del i en större flora av alternativ
vars syfte är att utbilda de nyanlända i det svenska samhället.
I Eldsberga finns ett lokalt exempel i
Matöppet där Christer Meuller sedan oktober 2014 har språktränat fyra personer.
Praktiken, som är på halvtid, handlar
om att med språket i fokus följa en
anställd i det dagliga arbetet i företaget,
som i det här fallet bland annat består i:
• Att packa upp varor och placera
de äldsta varorna ytterst och de
nya innerst.

• Lära sig läsa varors namn och
datum- markering
• Plocka undan
• Möta kunder
• Umgås med och lära känna kollegor
AlphaCE är en kompletterande aktör
till Arbetsförmedlingen och i ett av
uppdragen, Grundläggande Moduler,
ingår Språkpraktiken som riktar sig till
nyanlända.
Språkpraktiken är en av nio moduler
som ingår i Grundläggande Moduler
som AlphaCE erbjuder med inriktning
mot samhälle och arbetsmarknad i en
kombination av teori och praktik.

Vill du veta mer?
Kontakta Christer Meuller på
Matöppet, 0705-209 780,
christer@meullerslivs.se,
www.meullerslivs.se

eller Anna Ericsson på AlphaCE,
som är kontakten mellan företagaren
och de nyanlända och ansvarig för just
den här utbildningen.
Anna Ericsson,
Arbetsgivaransvarig Halland,
0761-803 171,
anna.ericsson@alphace.se
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Tankar från en nykläckt ordförande
Tänk vad tiden går fort! Det har redan
passerat 6 månader sedan Erling Cronqvist ringde mig en fredag eftermiddag
och frågade: Kan du tänka dig att ta ordförandeposten i Barn-och ungdomsnämnden? ”Du är ju inte klok på en fläck”
tänkte jag, men sa: ”Kan jag få fundera på
detta ett par dagar? måste nog fråga familjen.” Och funderade gjorde jag. Vände
och vred på frågan, diskuterade med min
man om hur vi skulle kunna få vardagen
att fungera med familj, lantbruk och hans
förtroendeuppdrag i Vallberga Lantmän.
En ordförande till i familjen? Jag kan

inte säga att jag sov speciellt mycket den
helgen. På måndagen hade jag i alla fall
bestämt mig, ringde upp Erling och meddelade mitt beslut och sa: ”OK, jag provar
väl” samtidigt som jag tänkte: ”Jag är ju
inte heller riktigt klok som tackar ja till
detta”. Veckorna som följde var det svårt
att låtsas som ingenting. Inget skulle ju
komma ut förrän förhandlingarna med
övriga partier om vem som skulle göra
vad i Laholm och sedan skulle Laholmskretsens medlemmar säga sitt. Vid medlemsmötet i slutet på november blev det
officiellt att jag var Centerpartiet i Laholms förslag till ordförande i BUN.
Spännande och lite skrämmande var det
när allt drog igång några dagar in på det
nya året. Skrämmande för att det är väldigt få saker man gör för första gången
när man närmar sig 50. Det mesta som
händer på en vecka har man gjort många
gånger förut, men det här var helt nytt.
Mycket att sätta sig in i, skrivelser att läsa,
möten att leda, telefoner att försöka klura
ut hur de fungerar (har inte lyckats helt
med den fasta än), program på datorn
för att godkänna betalningar och mycket
mer. Vad skönt då att ha duktiga tjänstemän och kvinnor att fråga, och framfö-

rallt andra centerpartister. Tack alla som
snällt svarar på mina mer eller mindre
korkade frågor! Men om jag inte vågar
ställa dem nu, blir det inte lättare att ställa
dem senare.
Barn-och ungdomsnämndens verksamhet i Laholm består av, förskola, grundskola, särskola och fritidsverksamhet.
Jag har bestämt mig för att besöka alla de
kommunala enheterna under våren och
försöker hinna med några varje torsdag,
oftast tillsammans med någon av tjänstemännen på utbildningskontoret. Vid de
här verksamhetsbesöken träffar jag rektor eller förskolechef, några ur personalen
och några av barnen. Ambitionen är inte
att hinna tränga så djupt in i varje del men
jag får i alla fall en känsla av stämningen
på just den skolan/förskolan, skicket på
själva byggnaden och ett ansikte till namnen som dyker upp i olika ärenden och
rapporter – och de får ett ansikte på mig.
Snart har jag avverkat 1/12-del av de 4
åren jag sagt ja till, tack för det stora förtroendet, det är inte så skrämmande längre utan istället spännande, intressant och
nästan alltid rolig!

Maria Bronelius

Heta frågor i kommunen
Just nu har vi två frågor som sysselsätter oss mer än vanligt i politiken.

En av dem är utbyggnaden av Ängstorps
reningsverk och Skottorps Vattenverk,
projekt som vi tillsammans med Båstads
kommun har drivit sedan 2008. Allt var i
stort sett klart för att sätta i gång att bygga
i slutet på förra året, den 2/12 hade vi ett
gemensamt möte där vi skulle bekräfta
att vi var överens om de kalkyler som var
framme. Till vår stora förvåning så backade
Båstad och ville helt plötsligt inte vara med
på vattenverket. Man tyckte det blev för
dyrt och trodde sig kunna lösa det på annat
sätt, men Reningsverket ville man gärnta
forsätta att vara med på. Till saken hör att

Båstad kommun har ingen möjlighet att
lösa sitt VA problem utan att samarbeta
med Laholm. Detta skapade stor irritation hos oss i Laholm. Utan Båstad med på
vattenverket så får vi bygga själv till större
kostnad för våra skattebetalare. Från Laholms sida tycker vi då att är man inte med
på Vattenverket så behöver Båstad inte vara
med på Reningsverket heller. Till saken
hör att utan Båstad behöver vi inte i nuläget
bygga ut reningsverket i Ängstorp. Det förslaget gillade så klart inte Båstad. Där stod
vi och kunde inte komma överens. På det
nya året har vi haft ett antal möten i olika
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konstellationer för att hitta en öppning på
frågan utan framgång ännu. Nya möten
planeras under våren, men för vår del
brådskar det. Tillståndet på nuvarande
reningsverk på Hedhuset går ut 2018 och
även vattenverket i Skottorp måste börja
byggas. Till allt det här, så har Båstad ett
nyval den 10/5 med den osäkerhet om
vilken majoritet som gäller därefter, det
gör inte saken lättare att lösa.
Den andra frågan som sysselsätter oss nu
är försäljning av Ahla ridanläggning. Enligt hyresavtalet mellan kommunen och
Laholms Lantliga Ryttarförening, åtog
sig föreningen att bedriva ridskoleverksamhet och att anläggningen ska kunna
användas av föreningens egna medlem-

mar, andra föreningar, skolor och förskolor. Planering av verksamheten, med
avseende på öppethållande och inriktning
mot olika målgrupper, ska ske i samråd
med kommunen. Under 2008 beslöt
föreningen att lägga ned ridskoleverksamheten. Eftersom kommunens främsta
motiv att engagera sig i anläggningen var
att bredda utbudet av fritidsaktiviteter för
barn och ungdomar i kommunen genom
ridskoleverksamheten har kommunen
därefter vid olika tillfällen undersökt
möjligheten att få igång en ridskola igen.
Svaret från föreningen har varit att man
har varit beredd att släppa in en annan aktör för att driva ridskola, under
förutsättning att föreningens befintliga

verksamhet kunde pågå i nuvarande omfattning, vilket innebär att anläggningen
skulle utökas med ytterligare ett ridhus
och stallutrymmen. Kommunen kan inte
tänka sig att engagera sig i ytterligare
omfattande lokalinvesteringar på ridanläggningen för att få igång en nedlagd
ridskola, när anläggningen i själva verket
byggdes för just detta ändamål. Det är
detta som ligger till grund för det beslut
som Kommunstyrelsen tog om att säga
upp hyresavtalet med föreningen och inleda ett försök till försäljning. Kommunen
har självklart inget emot att föreningen
blir ägare av fastigheten.

Erling Cronqvist

Ordförande har ordet
Våren har gjort sin entré och med den får
vi många olika intryck och kännetecken
att den har infunnit sig. Våra näsor får
en riktig släng av dessa olika vårdofter
som kan både lukta och vara till besvär
för alla som dras med olika allergiska
problem. Men var har den riktiga skitlukten tagit vägen? Visst har det luktat
i vår, när gödsel har spridits men lukten har dött ut snabbt. Förr kunde det
lukta skit i flera veckor med klagomål
till följd men nu hörs det inget, och tittar
man ut över åkrarna så bedrivs det jordbruksproduktion som aldrig förr där
maskinerna avlöser varandra. Nä! sanningen är nog den att varje chans lantbrukaren har att ta hand om näringen
i jorden som kommer både växligheten
och plånboken till del, bidrar framförallt
till ett betydligt mindre läckage till våra
vattendrag. All heder åt dessa skickliga
lantbrukare. Jag får väl vänja mig vid
mindre lukt om våren.
I partiet har vi haft olika aktiviteter för
att bygga upp politiken i kommunen
för både nya och etablerade politiker. Vi
inledde med en framtidskonferens i Tylebäcks kursgård där vi var ett tjugotal
deltagare. Fredagskvällen lyssnade vi på
Henrik Andersson, bördig från Knäred,
som är Divisionschef på IKEA Industry,

Solid Wood och Carl-Johan Herbertsson, också bördig från Knäred, som
driver en arkitektfirma i Mellbystrand.
Det var mycket intressanta föredrag där
Henrik berättade om dels IKEA men
också kommunens geografiska placering som är gynnsam att bo och leva i.
Med en närhet till intressanta regioner
där resorna inte tar allt för lång tid, detta
glömmer vi oftast bort. Carl-Johan satte
pricken på i-et med att tala om arkitekturens betydelse för mänskligheten. På
lördagen gick vi igenom valresultatet där
vi kunde konstatera att vi är på väg att
öka vårt förtroende inte bara på landsbygden utan också i tätorterna. Efter det
så avslutade Gudrun Pettersson med ett
pass om integration där frågan ställdes är
integrationen ett hot eller möjlighet. Ett
mycket aktuellt och intressant pass.
Kretsen har också haft en studiecirkel
om ”Hur styrs kommunen?” tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan. Vi hade fem träffar där vi fick en
genomgång av de olika nämnderna i
kommunen med en massa intressanta
diskussioner. Vi var tolv mycket nöjda
deltagare i cirkeln och tyckte att upplägget var bra och undrade om vi ska köra
fler cirklar. Vi kommer säkert att köra
fler framöver.

Till sist vill jag tacka för ett förnyat förtroende att leda kretsstyrelsen och dess
verksamhet. Jag har gjort det nu några
år och tror att det är snart dags att få någon annan att föra Centerpartiet vidare
i Laholm, men visst jag tycker också att
det är ett roligt uppdrag.
Nu stundar sommaren och jag vill önska
er en riktig varm, fin och lugn sommar
med det väder som passar alla.

OveBengtsson
Kretsordförande
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HELENA NILSSON UPPVAKTADES AV CENTERKVINNORNA I
HALLAND INFÖR DEN INTERNATIONELLA KVINNODAGEN!
Idag drivs endast ett av fyra företag
av en kvinna. I Sverige är företagande
fortfarande ofta förknippat med
något som män gör. Det innebär att vi
har ett av västvärldens mest mansdominerade företagande.

Fler företagare behövs då det är företagen
som skapar jobb och därmed skatteintäkter till vår gemensamma välfärd. Om
kvinnor drev företag i samma utsträckning som män skulle Sverige få uppskattningsvis
75 000 fler företag och
278 000 fler jobb.
Med anledning av Internationella kvinnodagen
uppmärksammade vi en
kvinna som redan tagit
steget och gjort affärer av
sina idéer!
Helena Nilsson är en av
de kvinnor som vågar. Vi
tycker att hon är en god

förebild som inspirerar fler kvinnor att
bli egna företagare.
Helena Nilsson driver Signes konditori i
Vallberga, söder om Laholm. Sedan den
blygsamma starten i Ysby 2007 har hon
nästan utvecklat en mindre koncern då
hon förutom konditoriet och bageriet i
Vallberga även är ägare till konditorierna
”Cafe´Continental” i Båstad och ”Signes
lilla” i Laholm. Från att ha varit ensamföretagare sysselsätter hon nu 21 personer
och till sommaren utökas personalstyrkan till över 30 personer.
Helena blev mycket glad för att få utmärkelsen och diplomet kommer att få
en hedersplats på konditoriet.

INTEGRATIONSMÖTE PÅ LIZZIES CAFÉ
Eftersom vi ville veta mer om asylrätt, integration, migration o.s.v så
ordnade vi ett öppet möte där Linda
Persson, Göteborg och Anna Ericsson,
Halmstad talade.
Linda Persson som är engagerad i nätverket ”Ingen människa är illegal”, berättade
om Sveriges migrationspolitik och om
papperslösas situation. ”Ingen människa
är illegal” är ett partipolitiskt och religiöst
obundet nätverk som praktiskt och
ekonomiskt stöttar papperslösa personer.
Papperslösa personer är personer som
fått avslag på sina asylansökningar och
tvingats ”gömma”
sig, då de inte kan
återvända till sina
hemländer.
Man kan också
vara papperslös
om man befinner sig i Sverige
utan att ha sökt

asyl, men det är inte så vanligt som de
personer som fått avslag på sina asylansökningar.
Papperslösa är till stor del rättighetslösa i
Sverige. Linda berättade om konsekvenserna för utsatta kvinnor och barn.
Linda talade också om att det aldrig är
olagligt att stötta papperslösa så länge
man inte gör det för egen vinnings skull
och tjänar pengar på det.
Linda informerade också om Sveriges
och EU:s migrationspolitik och om
kampanjen ”Asylrätt 2014-för en human
flyktingpolitik” som Linda är engagerad
i och som arbetar för att få riksdagspartierna att ta ställning till kampanjkrav, för
en humanare flyktingpolitik. Syftet var
att sätta asylrätten på dagordningen inför
riksdagsvalet 2014.
Därefter berättade Anna Ericsson, Halmstad om sitt arbete med nyanlända på
företaget Alpha CE. Målsättningen är att
alla ska ha en plats på arbetsmarknaden.

Anna är arbetsgivaransvarig i Halland
och arbetar med människor som lämnat sitt land, sitt hem, för att komma i
trygghet. Alpha CE är en kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen och
ett av alla uppdrag är ”Grundläggande
moduler” som riktar sig till nyanlända.
I utbildningen ingår språkpraktik där
deltagarna får komma ut på den svenska
arbetsmarknaden. Att få en plats på en
arbetsplats är ett bra sätt att integreras på
– bland annat språkträning, sociala samspel, yrkesterminologi och nya nätverk.
Eftersom många hade frågor och vill
diskutera mer föreslogs det att starta
en studiecirkel om integration genom
Studieförbundet Vuxenskolan.
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Centerkvinnornas
distriktsstämma 2015
Halland centerkvinnor har haft 2015 års distriktsstämma i Vinberg.
Gästföreläsare var 1:e vice förbundsordförande Ulrika Axelsson. Hon är
också nyvald ordförande för Centerpartiet i Skåne.
Ulrika talade om ”Centerkvinnornas roll under mandatperioden”.
Centerkvinnorna lyfter inför sin stämma i Umeå 2016 ett antal frågor kring
jämställdhet och våld mot kvinnor. Avdelningarna kommer att delta i detta
arbete.
Inför centerpartiets stämma i Falun har skrivits motioner på samma tema bl.a.
”Fler kvinnor på ledande positioner” och ”Heltid ska vara en rättighet och inte
en skyldighet”.

Majvor Persson, Ulrika Axelsson
och Monica Hansson.
I Halland utses varje år Årets centerkvinna.
I år blev det Maria Larsson i Falkenberg som fick
utmärkelsen. Hon har många idéer som hon också
genomför. Under valåret startade hon tex välbesökta Kvinnoluncher i Falkenberg.

Förtjänsttecken delades ut till tre centerkvinnor:
Dorit Sjunnesson, Laholm
Hildegard Ekman, Kungsbacka
Gun-britt Emilsson, Laholm
Majvor Persson omvaldes till distriktsordförande. Övriga
distriktsstyrelseledamöter är Ewy Henriksson, Kvibille och Eva
Pehrsson-Karlsson, Väröbacka båda vice ordförande
samt Eva Christiansson, Falkenberg, Christina Rödl, Harplinge,
Monica Hansson, Falkenberg, Louise Blixt Modée, Skällinge,
Inga-Lill Bengtsson, Kungsbacka, Annelie Bengtsson, Tvååker,
Ann-Sophie Cordes, Steninge.

Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling!

Vilka är
orterna?

Förra numrets ”Tävling” blev mycket populär. Denna gången gäller det
att få fram namnet på tio halländska orter som döljer sig bakom nedanstående uttryck. Dags att sätta igång hjärngymnastiken.
Sänd in ditt svar, helst på vykort, till:
Hallandsbygden, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg.
Vi vill ha svaren före den 31 maj 2015.
Glöm inte att skriva ditt namn och din adress. Vinnarna och de rätta
svaren kommer i nästa nummer av Hallandsbygden. Lycka till.

De rätta svaren i förra numrets tävling,
hallandsbygden nr1, 2015, där det gällde
att få fram namnen på 12 fåglar...
1. Snv - Svan
2. Ksttrl - Koltrast
3. Htstkpc- Hackspett
4. Hnrsv - Havsörn
5. Grnds - Gräsand
6. Bknf - Bofink

7. Drrhm - Domherre
8. Gpsrvr - Gråsparv
9. Dv - Duva
10. Fkmss - Fiskmås
11. Stk - Skata
12. Tsvfp - Tofsvipa

1. Vidsträckt höjd
2. Vattendragsknä
3. Lat man
4. Vacker svordom
5. Ta mark
6. Fredagshöjd
7. Ej fleras blad
8. Manlig strupe
9. Lem förflyttade sig
10. Färgokokt

Vinnare blev:

Göran Svensson,Rolfstorp
Evy Alfredsson, Veddige
Gerd Karlsson, Åsa

Grattis!

