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LEDARE

processen och göra det lättare för nya

finns framme för att värva medlemmar

att ta sig in på valbara platser. Både

i stort, men också för att fokusera på

en ny arbetsordning och Agenda 2025

att få en större mångfald i partiet. En

Efter en helg med Sveriges krets-

kommer höstens förtroenderåd att fatta

mångfald som är ett måste för att nå

och distriktsordförande i Centerpar-

beslut om. Likaså håller vi distriktsord-

ett större nätverk och göra vår politik

tiet känner man sig riktigt laddad.

förande på att få fram en riktlinje för

mer trovärdig och förankrad i verklig-

Det är mycket som händer i partiet

hur valberedningen i framtiden ska job-

heten, eftersom verkligheten är den att

och det känns mycket bra. Agenda

ba med en mer öppen process likt man

fler och fler svenskar har en invandr-

2025, som har som syfte att peka ut

gjorde när vi valde Annie. Riksorganisa-

arbakgrund. Samtidigt har ni märkt att

de långsiktigt strategiska färdrikt-

tionen besöker liberala partier runt om

Annie rivstartat efter sin föräldraledighet

ningarna för partiet håller på att ta

i Europa, som lyckats väl i sina valkam-

med att presentera många nya rele-

form.

panjer och fått stora valframgångar,

vanta politiska förslag. Utvecklingen av

Arbetsordningen håller på att moder-

för att lära sig. Mycket i en kampanj

innehållet i vår politik pågår för fullt,

niseras för att förbättra nominerings-

handlar om data, data och data. Det

för att kunna ta tillbaka regeringsmak-

vill säga att ha stor kunskap om sina

ten 2018. Vi ser också att förtroendet

tilltänkta väljare, att våga välja och

för Centerpartiet växer i en rad frågor

välja bort samt ha en väl genomarbetad

såsom miljö, ekonomi och integration,

plan som man sedan följer. Röstmålsan-

men också att vi fortsatt är överlägset

svariga finns utsedda i varje distrikt och

starka i landsbygdsfrågorna jämfört med

kommer få en speciell utbildning innan

övriga partier.

sommaren, för att få kunskap om hur vi

Ja, det händer väldigt mycket och

lokalt kan bryta ner hur många röster

målet är också att göra den absolut

vi behöver i respektive kommun och

bästa valrörelsen någonsin i Centerpar-

valkrets för att nå våra mål.

tiet, som går under namnet ”Så mycket

Vi kommer investera i all vår personal genom att erbjuda dem gå en riktigt
bra och påkostad ledarskapskurs. En
väl genomarbetad utbildningstege
för oss alla förtroendevalda
är i stort sett klar med

bättre”.
Regionfrågan är det som annars är
hetast nu och diskuteras flitigt på alla
plan i Centerpartiet. Centerpartiet i
Halland agerar såklart både internt och
externt med full kraft. Min uppfattning

kurser på nybörjarnivå

är att vi har en mycket tillgänglig parti-

till högt avancera-

ledning som lyssnar på våra argument

de kurser. Nya
verktyg och tips

och vill hitta en lösning som regionaliserar Sverige utan att behöva köra över
län som inte vill bilda storregioner. I
indelningskommitténs senaste förslag
var också Halland utanför storregionskartan, vilket jag hoppas lovar gott inför
framtiden.
Henrik Oretorp
Distriktsordförande Halland

Kontaktuppgifter
Centerpartiet och
Centerkvinnorna i Halland
Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg
Telefon: 0346-106 73
E-post: halland@centerpartiet.se
Hemsida: www.centerpartiet.se/halland
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Ola´s KRÖNIKA

Regionfrågan
i Riksdagen

Håll Halland helt är parollen vi alla

lika. Givet att Riksdagen under 2017

som är i linje med det de i dagarna

jobbar för. För Centerpartiet är detta

beslutar om staten och länsstyrelser-

presenterat. Det är först när en sådan

inget nytt. Att fortsätta argumentera

na måste regeringen göra indelning

lagts på vårt bord som vi kan ta ställ-

för Halland att fortsätta verka som

i landsting och regioner. Blir det ett

ning till och forma en partilinje som

region med ett folkvalt parlament –

riksdagsbeslut om länsindelning är det

jag och de övriga 21 C-ledamöterna

regionfullmäktige, har varit viktigt och

en följd av att regeringen lägger fram

ska följa.

är det fortfarande. Halland har alla

ett förslag – en proposition – som

Vi har enats om vilka principer som

förutsättningar för det, givet det vi

partierna enskilt eller i olika konstel-

ska vägleda oss. Centerpartiet är

åstadkommit, åstadkommer nu och

lationer ska förhålla sig till, avstyrka

positiva till regionalisering och om

vill göra i framtiden.

eller bifalla.

det ska ske förändringar så måste

Med detta sagt vill jag här beskriva

Indelningskommittén tillsattes och fick

underifrånperspektivet gälla. För att

regionfrågan ur ett nationellt C-per-

sina direktiv av regeringen Löfven.

en sådan förändring ska bli slagkraf-

spektiv, samt när och på vilket sätt

Dessa har de följt, men har själva valt

tig måste också staten med dess

framöver den behandlas av Riksdag

att bedriva sitt arbete med en öppen

myndigheter decentraliseras. Just

och regering.

och inkluderande process. Det är

detta, ett starkare samband mellan

Riksdagen beslutar om länsindelning

troligt, sedan Kent Johansson (c) och

den folkvalda regionala nivån, staten

Barbro Holmberg (s) lämnar sitt del-

genom länsstyrelserna, statliga verk

betänkande i sommar, att det kommer

och myndigheter, samt EU:s struktur-

läggas en proposition under hösten

fonder är vad indelningskommittén vill

och regeringen beslutar sedan om
landstingen/regionerna. Av grundlagen följer att gränserna bör vara

se. De menar att den regionala och statliga samhällsorganisationen är asymmetrisk och
splittrad idag.
Medan diskussionen fortsätter
noterar jag några län och i enstaka fall även Centerpartiets
partidistrikt likt vi i Halland
är kritiska, medan andra ser
möjligheter. För mig som dagligen kommer i kontakt med
diskussionen är det viktigt att
framhålla att Region Hallands
nyhetsbrev (om någon trodde
annat) är en partsinlaga.
Om regeringen kommer till
Riksdagen med ett förslag
måste man utgå från att det
är ett som den har förutsättningar att få igenom. I så fall
innebär det att vi för en stor
del av landet kommer att se
en förändrad statlig kartbild
redan från den 1 januari
2019. Vad som sedan händer
lär vi få återkomma till.
Ola Johansson

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

KUNGSBACKA
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Bredband i hela Halland
En av de viktigaste förutsättningarna

finansiera bredband där varken markna-

för tillväxt, utveckling och tillgång till

den eller landsbygdsprogrammet bygger.

service och tjänster i hela Halland är

För att klara detta har det nyligen gjorts

snabbt bredband genom fiber. Idag

en upphandling av en partner som både

har ungefär hälften av hallänningar-

kan bygga till en rimlig anslutningsavgift

na och företagen tillgång till bred-

och drifta ett bredbandsnät där det inte

band genom fiber, men på landsbyg-

är intressant för marknaden.

den är det bara en fjärdedel.

Resultatet av upphandlingen blev

Det ser väldigt olika ut i kommunerna,

över alla förväntningar. Företaget IP

där Halmstad och Varberg har kommit

Only, som ingår i Investor-sfären, vann

längst. Förenklat kan Halland delas in i

upphandlingen och åtar sig att bygga

tre områden när det gäller förutsättning-

och drifta bredband såsom regionen

arna för utbyggnaden. I centralorterna

begärt. Dessutom satsar IP Only ca 1,5

och i tätbefolkade delar är det intressant

miljarder kronor och gör en stor satsning

för marknaden att erbjuda bredband. I

själva på den konkurrensutsatta mark-

de mer glesbefolkade delarna av lands-

naden. Det sammanlagda resultatet är

bygden kan man få ekonomiskt stöd från

att alla fastigheter i hela Halland, både

landsbygdsprogrammet, men där finns

bostäder, företag och fritidshus, kommer

för lite pengar jämfört med behoven.

att erbjudas bredband genom fiber före

Mellan dessa områden finns områden på

årsskiftet år 2020. Områden där det re-

landsbygden och på mindre orter som

dan finns bredband eller andra aktörer är

idag har mycket svårt att få fram snabbt

aktiva omfattas inte. Anslutningsavgiften

bredband. Många fiberföreningar sliter

för bostäder är 19900 kr i hela Halland

hårt och söker finansiering från olika

och nätet är öppet för alla tjänsteleve-

håll, men i många områden är det svårt

rantörer. När 65% av fastigheterna i ett

att hitta lösningar.

område har anmält sig är det tillräckligt

Region Halland har nyligen antagit en

för att bygga. Lokalt engagemang är

bredbandsstrategi för Halland som har

positivt även framöver, men då främst

arbetats fram under ett par år och som

för att få folk i bygden att ansluta sig till

visar på betydelsen av snabbt bredband i

bredbandet. Där föreningar vill fortsätta

hela Halland. Centerpartiet i Region Hal-

möter det inga hinder.

land har i många år, med varierad framgång, försökt få mer pengar avsatta till
bredbandsutbyggnad i regionens budget
för att öka utbyggnadstakten. Nu har vi
tagit ett nytt grepp i Region Halland, där
vi använder pengarna som finns i budgeten för bredband att skriva av investeringen. Då kan vi investera ungefär 100
miljoner som årligen skrivs av precis som
andra investeringar. Regionens fokus är
att i samverkan med kommunerna

Detta är ett stort och viktigt steg för
att få bredband i hela Halland och det
ger bättre förutsättningar för tillväxt
och utveckling. Landsbygdsperspektivet
är starkt och det är mycket bra att alla
fastigheter kommer att erbjudas bredband. Satsningen sätter hela Halland på
bredbandskartan.
Stefan Bengtsson, Regionråd

Våren har varit kall men nu kan vi
skönja sommaren, enstaka dagar
har varit riktigt sköna. Med varmare
väder kommer också turisterna, I
veckan stötte jag på några tyska
cykelturister längs Kattegatt-leden.
Förra året var leden en succé men
det saknas tillräckligt med övernattningsmöjligheter och krogar längs
leden.
Kungsbacka har många möjligheter att utveckla turismen. Vi
har spännande besöksmål med
intressant historia, fina stränder
och vackra skogsområden. Visst
skulle vi kunna utveckla turismen
i vår del av Västsverige? Kring
turistfrågorna krävs långsiktighet,
företagen behöver veta att satsningen från kommunens sida inte
är en dagslända. Det är viktigt att
det utvecklingsarbetet sker brett
och att många aktörer är med.
Nu är en tjänstemannaberedning
tillsatt som ska jobba med detta
breda anslag, där många aktörer
är med och politiken ska också
vara involverad i ett tidigt stadium.
Hoppas att ni kan komma med era
synpunkter. Arbetet ska mynna ut
i en Strategi för turismen som ska
antas i Kommunfullmäktige, på
det sättet hoppas jag att vi kan få
tillräcklig långsiktighet så att företagen vågar satsa.

Trevlig sommar!
Maria Andersson, Ordförande

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

Gruppmöten kl 18.00- 21.30
i Särörummet, stadshuset:

20 juni och 22 augusti
Träffa våra politiker på Marknaden
i Kungsbacka 7 juli och 4 augusti

Centerpartiet Kungsbacka

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
Facebook
Centerpartiet Kungsbacka
Expeditionen är inte bemannad!
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Framgångar
för grön
Centerpolitik

Samarbete skapar trygghet för
de mest sjuka i Halland
Nu har samarbetet mellan Region

En utvärdering av detta projekt

Halland och samtliga kommuner

pågår men hittills är alla, väldigt nöjda.

Just nu pågår arbetet med att ta

i Halland, angående hemsjukvård

Det har minskat antalet besök på aku-

fram en kemikalieplan i Kungsbacka

för de mest sjuka, som bor hemma,

ten och inläggningar på sjukhusen är

kommun. Bakgrunden är ett förslag

varit i gång i drygt ett år.

inte lika många längre.

från Centerpartiet om att minska
gifterna i vår vardag. Syftet med
planen är att identifiera vilka farliga
ämnen och miljöfarliga ftalater som
finns i produkter i vår närhet och
en handlingsplan för att ta bort
dem. Service jobbar nu med att fasa
ut gamla plastgolv till förmån för
miljövänligare alternativ.

Det vi hör så här långt, är att alla är
nöjda och känner sig mer trygga än
tidigare.
Samarbetet går ut på gemensam
planering mellan sjukhuset, vårdcentralen och kommunen inför utskrivning
av en patient från sjukhuset. Då avgörs
om den enskilde skall skrivas in i hemsjukvården och sedan görs en planering

Serviceområde Lokalvård har blivit mil-

för hur vården i hemmet skall fungera,

jödiplomerade och 93 % av alla rengö-

tillsammans med patienten och dennes

ringsmedel som används inom lokalvår-

anhöriga.

den är miljömärkta. Det framgångsrika

I Kungsbacka och delar av Halmstad

arbetet fortsätter och breddas nu till att

pågår också ett projekt med läkarmed-

även omfatta miljömärkning av hygien-

verkan i Hemsjukvården.

produkter.
I november startar samordnad varudistribution som syftar till att samordna
leveranserna till våra olika kommunala
enheter. Upphandlingen är avslutad och
tilldelad PostNord som bedriver sin verksamhet på Magasinsgatan i Kungsbacka.

För den enskilde och dennes anhöriga skapar detta en trygghet. De vet vad
som förväntas och hur planeringen ser
ut och de vet att de skall kontakta kommunsjuksköterskan om något tillstöter.
Sköterskan tar då kontakt med ansvarig
läkare och får råd om vad som är det
bästa för patienten.
Detta var en av Centerpartiets
valfrågor och nu tycker även de andra
partierna att detta är bra.
Det finns en beredskap för att införa
läkarmedverkan i hemsjukvården i hela
Halland, så snart utredningen är klar
och har presenterats.

Det skall nu utökas till att även gälla
för Varbergs kommun.

Kristina Karlsson

Fler bostäder och om och tillbyggnad av skolorna i Fjärås

Transporterna sker med biogasdrivna
lastbilar och prognosen pekar på att
utsläppen av skadliga växthusgaser inom
varudistributionen kommer att halveras
jämfört med idag. Nämnden för Service
jobbar även aktivt med mer närodlade
råvaror i våra kök och den samordnade
varudistributionen innebär helt nya möjligheter för mindre lokala producenter att
leverera till kommunen.

Centerpartiet anordnade ett öppet möte

det framkom många kloka synpunkter

i Fjärås för att informera om kommu-

om bla kollektivtrafik och GC-vägar.

Fredrik Hansson (C)

nens planer för utveckling av Fjärås.

Synpunkter som vi kommer att ta med

Kommunalråd

Mötet lockade drygt 50 personer och

oss i det fortsatta planeringsarbetet.

VARBERG
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Interpellation
om byggnation
på landsbygden
I vår lämnades en interpellation
till Kommunstyrelsens ordförande
i Varberg in angående byggnation
på landsbygden. Intentionen med
interpellationen var att arbeta
mer proaktivt på landsbygden. På
de flesta ställen i vårt land är det
en stor utmaning med att bygga
bostäder då efterfrågan är stor.
Här ser vi att landsbygden ofta får
stå tillbaka med aktuella planer då
trycket på bostäder i städerna är
stort och får prioriteras.
Tanken var att i ett tidigt skede arbeta
med dialog tillsammans med bygdelag/
landsbygdsråd med flera för att få fram
projektidéer för byggnation i serviceorter
och kyrkbyar. Vårt arbete med planprocesser och våra demokratiska rättigheter
gör att dessa ofta tar väldigt lång tid.
Mina erfarenheter och tro är att om man
arbetar med ett underifrån perspektiv
kan processen förkortas. När de med
lokal kännedom får vara med att ta fram
lämpliga platser för byggnation kan idéer,
behov och mark synliggöras. Här kan
uppstå idéer som kan leva sitt egna liv
men också idéer och byggnation som kan
paketeras med dubbel markanvisning.
Svaret på interpellationen var att
Samhällsutvecklingskontoret, som är de
som behandlar översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner, ska arbeta men
Varbergs landsbygd när FÖP:en av norra
kusten är klar. Vi hoppas nu på ett gott
dialogarbete!

Nej tack till damen
med handväskan
”Med handväskan som vapen” är

anhörige, vars mor är med på fotografiet

namnet på den omtalade staty som

som varit förlaga till statyn, och som

hotellägaren Lasse Diding beställ-

hela tiden motsatt sig konstprojektet.

de av konstnären Susanna Arwin

Jag hade själv kontakt med mannen

och sedan erbjöd som gåva till

efter beslutet i nämnden och han ut-

Varbergs kommun. Vid kultur- och

tryckte en stor lättnad och tacksamhet

Lena Språng
Ledamot i Kommunfullmäktige

fritidsnämndens möte i april beslöt

gentemot Varbergs kommun för att vi

majoriteten dock att tacka nej till

inte upplåter det offentliga rummet till

i Varbergs kommun

erbjudandet och Lasse Diding kom-

denna staty.

Kontakta oss
Centerpartiet i Varberg
Östra Långgatan 42
432 41 Varberg
Telefon: 0340-188 11
E-post:
info@centerpartietvarberg.se
Hemsida:
www.centerpartietvarberg.se

mer därmed att få placera statyn på

Efter beslutet kan jag konstatera att

sin egen tomt. Enligt egen utsago

även de verbala handväskorna svingats

tillsammans med en Leninstaty och

flitigt av Lasse Diding och hans anhäng-

en rysk stridsvagn.

are, som varit märkbart missnöjda med

Varför valde vi då att säga nej till

beslutet och som haft svårt att accepte-

denna gåva? För oss i centergruppen var

ra hur beslut fattas i en demokrati. Med

det absolut ingen självklarhet att tacka

hjärta och hjärna, men utan tillhyggen.

nej till statyn utan vi vägde noggrant de
argument som fanns för och emot. Det
som till slut ändå fick det att tippa över
till förmån för ett nej var hänsyn till den

Christofer Bergenblock
Ordf. Kultur- och fritidsnämnden

HALLANDSBYGDEN NR 2 2016 | 7

VARBERG

Solig satsning vid Munkagård
Varberg Energi var först i landet

ga vindkraftverk på platsen. Eftersom

gymnasiet att få en större anläggning

med att bygga en vindkraftspark

vindkraftverken producerar mest energi

på taket, vilket ger skolan en lägre

och därmed ta vara på den natur-

under vintern och solcellerna under

elräkning framöver.

kraft som vinden är. De var även

sommaren, uppnås dessutom en bra

först bland energibolagen med att

mix av förnybar elproduktion. Dels

ningar på förnybar elproduktion och

sälja el producerad genom enbart

kan anläggningen genom sin synlighet

då solenergi i synnerhet, också vara

förnybara energikällor. Satsningen

också väcka nyfikenhet hos förbipas-

till nytta i undervisningen och bidra till

på en solcellsanläggning ligger med

serande och inspirera till tankar kring

en fördjupad kunskap kring hur vi kan

andra ord helt i linje med företa-

möjligheten att montera solpaneler

arbeta för ett mer hållbart samhälle.

gets mål att optimera sitt bidrag till

hemma på det egna taket.

ett hållbart samhälle

- En annan fördel är att den åker-

- Ett av de största miljöhoten som vi

mark som solcellsparken är planerad

globalt står inför är ju de stora utsläp-

att byggas på är en lånad sådan.

pen av växthusgaser, förklarar Björn

Länsstyrelsen i Halland har satt upp 16

Sjöström, VD på Varberg Energi. Ge-

regionala miljömål för luft, mark och

nom att bygga den här solcellsanlägg-

vatten och vi har värderat projektet

ningen bidrar vi till att minska dessa ut-

mot de målen. Genom att låna innebär

släpp, vilket vi ser som väldigt positivt.

det att marken kan återanvändas till

Det känns också bra att vi kommer att

annat den dagen anläggningen inte

kunna leverera vår vind- och vatten-

längre ska finnas kvar.

producerade VIVA-el kompletterad med

Vem som ska stå för markhåll-

- Förhoppningsvis kan våra sats-

Björn Sjöström
VD, Varberg Energi

Faktaruta
Antal solcellspaneler:
9 300
Planerad elproduktion:
ca 3 GWh (motsvarar elanvändningen för 250 villor under ett år)

solproducerad el till våra kunder.

ningen i solcellsparken finns det också

På lånad mark

planer kring; den kommer att skötas av

Investeringskostnad:

Placeringen av solcellanläggningen

betande får.

23 miljoner kronor

vid Munkagård i Tvååker är vald av

Hoppas kunna bidra med kunskap

flera anledningar. Dels finns här en

I samband med byggnationen av

färdig infrastruktur tack vare befintli-

solcellsparken kommer Munkagårds-

FALKENBERG
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vår systerstad Shijiazhuang
Sista veckan i april åkte vi en delegation från Falkenbergs kommun
till vår systerstad Shijiazhuang 30
mil från Peking i Kina. Systerstadssamarbetet som pågått i över tio år
och har bland annat inneburit att vi
på Falkenbergs gymnasieskola har
ett Konfucius Classroom och att vår
gymnasieskola har ett givande samarbete med Kina.
En spännande dimension på samarbe-

besöket tecknade vi ett samarbetsavtal

tet är att Shijiazhuang har något fler

kring turismen att arbeta vidare med

innevånare än Falkenberg, ungefär 11

gemensamt.

miljoner människor bor här. Drar man

Utöver reseföretaget besökte vi

dessutom en radie på 50 mil runt sta-

också den skola, Shijiazhuang Foreign

den når man 300 miljoner människor.

Language school, som gymnasieskolan

Anledningen till vårt besök nu var

samarbetar med. En spännande skola

besöksverksamhet för skolbarn från

att reseföretaget Comfort Travel Co

med 12 000 elever från förskola till

producerat ett TV-program av typen

gymnasienivå. Att det är en språkskola

”Packat och Klart” med tema Norden. I

är inte att ta miste på. Eleverna här

programmet besöker man de nordiska

talade flytande engelska, något som

huvudstäderna samt Falkenberg. Möj-

man inte möter överallt i Kina. Vi fick

ligheterna att bygga vidare på en sådan

en spännande rundvandring med tradi-

son, LRF, möjlighet att åka ut till en

marknadsföring kunde vi bara inte

tionell dans av förskolebarn och genom

mycket liten bergsby. Här fanns ett rik-

missa. Med på resan var därför ledning-

lektionssalar för allt från bild och musik

tigt outvecklat jordbruk med terrasso-

en för vårt destinationsbolag. Under

till teknik och kemi. Stora klasser, 50

dlingar och små byar. Vägarna var näst

elever, och hård disciplin var modellen

intill obefintliga varför myndigheterna

för denna jätteskola.

arbetade med hur man skulle kunna

Vi hann även med ett besök på ett
mejeri där man var helt specialiserad
på yoghurt med en produktion på ungefär 250 000 ton per år. Mjölken kom
bland annat från mejeriets egna gårdar.

staden, men vi kunde inte förstå riktigt
var man fick grovfodret ifrån. Ingenstans såg vi fält större än något hektar.
Samma dag fick jag och Carl Jons-

utveckla områdets möjligheter. Vår
slutsats var att utmaningarna var stora
men att besöksvärdet säkert skulle
kunna bli mycket stort med en mångmiljonstad alldeles inpå knutarna.

Vi besökte en gård som låg i närheten
och som hade strax över 4 000 kor. På

Tore Holmefalk

gården fanns en mycket välutvecklad

Kretsordförande

Aktiviteter i Falkenberg
Pride
Den 17 till 19 juni pågår årets Pridefestival i Falkenberg. Det blir seminarier,
konserter, utställning och parad. Den 18 juni blir det konsert, utställning och
Pridetåg i Kärleksparken och genom staden. Centerpartiet kommer självklart att

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

delta. Kom med du också och delta i årets färggrannaste evenemang.
Måndagsmöten
Efter sommaren kommer vi att dra igång höstens Måndagsmötessäsong med
ett möte i Ätran, där vi kommer att titta på inlandets alla möjligheter som destination och ha en riktigt trevlig start på höstens politiska arbete.
Utbildning
I höst går vi också in i en intensiv utbildningssäsong inför de kommande valen.
Styrelsen kommer att lägga upp en rik utbildningsplan som ska ge alla möjlighet att förbereda sig för arbetet under fem val som vi har framför oss. 2017 blir
det Kyrkoval, 2018, kommun, region och riksdag och 2019 EU-val.
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32 röster för rättvisa – en vandring med södra Afrika
Under ett kretsstyrelsemöte vid Ugglarps Camping träffade vi 5 studenter
från Ljungskile Folkhögskola som studerade på Globala praktikantprogrammet. De berättade om sitt projekt ”32
röster för rättvisa” där vi fick ta del av
olika människors syn på vad rättvisa
är. Det kunde handla om rätten till rent
vatten, att ha en kompis eller att bli
respekterad för den man är.
Mellan den 30 april och den 15 maj
vandrade studenterna mellan Malmö

i Ugglarp och där fick vi träffa dem.

och Göteborg för att belysa frågan om

En rörande föreläsning och berörande

rättvisa i södra Afrika. Ett stopp var

frågor. Läs mer på Facebook

www.facebook.com/32rosterforrattvisa
Agneta Åkerberg

Abilds vindkraftspark
En tidig, ljus majkväll ordnade

med kapacitet att försörja nära 20000

Falkenbergs (C) södra avdelning ett

hushåll med elkraft. En ekonomisk för-

studiebesök i Abilds vindkraftspark.

ening med lokala markägare bildades

Från höjderna i Abild kunde havet

för att förhandla med Vattenfall som

vid Skreastrand skymtas vid hori-

ville satsa närmare 11 miljarder kronor

sonten. Vi var 25 medlemmar som

i vindkraftenergi varav nära en halvmil-

under Hans-Åke Bengtsson, Ry, och

jard kronor i vindparken i Abild.

Jan-Erik Bengtsson, Li, lotsades på

Vattenfall står för planering och

Abilds skogsvägar fram till vind-

investeringen medan E-ON kommer att

kraftsparken.

vara elnätsägare.

På ett lättsamt och humoristiskt sätt

Engagemanget för bygden stannade

berättade Hans-Åke, följd av Jan-Erik

inte vid vindkraftsbyggandet berättar

med sina anekdoter om vindkraftspar-

Hans-Åke och Jan Erik. Med glimten i

kens väg från ide till verkställande. Det

ögat berättar de hur de har förhandlat

krävdes både vision och intresse och

till sig en klausul som ger Abilds bygde-

mycket förhandlingsskicklighet innan de

gård ett årlig ekonomiskt bidrag.

12 verken kunde resas i Abilds skogar

”Hade det varit idag, hade vi tvekat
att investera i den typen av energi”
säger Hans-Åke och syftar till den
vacklande lönsamheten på energimarknaden, samtidigt som Jan Erik fyller på:
”man ska ju satsa på förnybar energi
för att minska beroendet av fossila
bränslen”.
Byggandet har inte varit problemfritt berättar Jan Erik när han beskriver
kontakten med myndigheterna: Inom
området finns det både kulturintresse
och miljövårdsintresse, eller då när
han körde bakom en lastbil som kom
med hjulen på den mjuka vägkanten
och välte, lyckligtvis utan att någon
skadade sig.
Besöket i Abild bekräftade Centerpartiets närodlade politik: ett lokalt
engagemang, närproducerad förnybar
energi och en levande landsbygd.

Shlomo Gavie
Ord. Falkenberg C södra avd.
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Bostadsbrist

– en ny situation för Hylte
Under 2015 fick vi en stor befolkningsökning i Hylte. Det föddes fler
barn än det var dödsfall och det var
nettoinflyttning både från andra
kommuner och från utlandet. Ett
mycket gynnsamt läge för kommunen som vi behöver ta vara på!
Det är däremot brist på lägenheter och
därför har centerpartiet lagt två motioner till kommunfullmäktige.
1. Motion om nybyggnation i Torup.
För några år sedan förvärvade Hylte
kommun tre fastigheter på Ängvägen/Gamla Nissastigen i Torup. Fastigheterna var i dåligt skick och är nu
rivna. Det finns alltså tre obebyggda
tomter, med centralt läge i Torup.
Därför yrkar vi att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag
att ta initiativ så att det blir byggt
lägenheter på dessa tomter, antingen
i Hyltebostäders regi eller gärna av
någon/några andra entreprenörer.
Hyltebostäder redovisade ett positivt
resultat på 10 miljoner kronor för 2015
och vi tycker det är hög tid att investera i nyproduktion av lägenheter. Det
är ett bra läge, nära till vårdcentral
och affär. Dessutom goda allmänna
kommunikationer till Halmstad – restid
cirka 40 minuter.
Men Hyltebostäder har hittills inte
visat något intresse för att komma
igång. Beklagligt – infrastruktur som
gator, vatten och avlopp finns ju på
plats.
Man börjar mer och mer förstå
namnet på den nuvarande socialistiska

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

Strandskydd –
en liten seger!

majoriteten – mycket verkar skjutas
på framtiden.
2. Motion angående
attraktivt boende.
Kommunstyrelsen har beviljat plantillstånd för ”Marknadsplatsen i Torup”. Den kommande processen med
planarbetet beräknas ta cirka ett år.
Detta område är ett av de mest
attraktiva lägen som finns i Hylte
kommun för att bygga lägenheter,
och därför bör all möda läggas på att
verkligen utnyttja läget.
I samband med nyproduktion av
lägenheter talas det i dag om flera
koncept, t.ex Bo Klok, Seniorboende,
passiv hus, lägenheter för 65+ osv.
Ett intressant studieobjekt kan vara
Agnes Park i Laholm, byggt av Laholmshem.

Nu har beslutet från regeringen kommit efter Hylte kommuns
överklagande. Detta efter 1,5 års
betänketid.
Det var ett av förra mandatperiodens
sista beslut från den majoritet C ledde.
Man kan konstatera att det till en viss
del lönade sig att överklaga.
Det kan vara värt att komma ihåg

För att påskynda möjligheterna till
snar inflyttning bör man titta på olika
möjligheter redan parallellt med planprocessen, så att ev. synpunkter på
tillåten byggnadshöjd m.m beaktas
under planprocessens gång.

att socialdemokraterna motsatte sig att

Entreprenörer/exploatörer bör inbjudas för att vara med i planarbetet
under det nu påbörjade planarbetet –
det kan minska tiden för att färdigställa en kommande byggnation.

utvidgade strandskyddet på tre platser.

Vi yrkar

överklaga. De ville inte riskera relationen med den nya landshövdingen. Ett
mycket märkligt argument.
Regeringen (representerad av Åsa
Romson) har ändrat och tagit bort det
Löjenäs, Hallaböke och Järanäs. Det är
positivt att vi fick gehör för något, även
om det på flertalet av sjöarna är så att
länsstyrelsens beslut ligger fast.
Regeringen framhärdar att natur

att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bjuda in minst
tre entreprenörer/exploatörer att
delta i det påbörjade planarbetet.

och friluftslivsvärden är viktigast och
håller inte med oss att strandskyddets
syften upprätthålls ändå på övriga
områden. Regeringen bemöter inte

Detta är det kanske allra mest attraktiva området i Hylte kommun för bostäder. Förutom ovan nämnda fördelar
tillkommer möjligheten till sjöutsikt,
promenadstigen vid sjön och närheten
till Sjölunda.

argument om tex äganderätten och

Då gäller det att verkligen ta vara
på läget – och det kan vara bra att få
flera alternativ att ta ställning till. Genom att arbeta parallellt med planarbetet kan man dessutom minska tiden
innan lägenheter kan vara inflyttningsklara.

göra lite som de vill och det är mycket

Lennart Ohlsson

inskränkningar i den. Inte heller våra
argument om att en likvärdig behandling från de olika länsstyrelserna runt
t ex Bolmen bemöts. Slutsatsen är
att staten i form av länsstyrelsen kan
förvånande.
Kampen för ett mer rättvist strandskydd där byggnation inte hindras i så
stor utsträckning som idag, går vidare,
och det gör den för många landsbygdskommuner.
Henrik Erlingson
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Toppstyrning

– av vem och var tas besluten?
Vem och var tas besluten? -Ja

• I BUN´s au den 6 april und-

det är en fråga som vi upprepade

rar vi vem som äger frågan

gånger har ställt oss under våren

och får till svar att det är

i Hylte kommun, då kanske fram-

KS som tar beslut i bygg-

förallt i BUN (barn och ungdom-

nationer. Samtidigt vill man

snämnden). Som alla säkert känner

lägga ett diffust uppdrag

till har Hylte vänt sin trend från att

till KS att bygga lokaler till

vara en utflyttningskommun till att

oss. Detta besluts hänförs

hastigt öka i invånarantal. Detta

till nämnden.

har medfört att vi på kort tid ökat

• På BUN´s nämnd 20 april

elevantalet inom skola och förskola

finns en beskrivning på att

med 20 %. I samband med ök-

bygga villa med lekplats

ningen har det blivit trångt i våra

plus en modul. Det tillfäl-

lokaler och vi har alla försökt hitta

liga bygglovet (insänt 22

lämpliga alternativa lösningar. I

mars) visar dubbelt så

höstas lyftes förslaget på att utöka

stora lokaler fördelat på

med en förskoleavdelning i Långa-

två paviljonger. Majori-

ryd, i en lägenhet som tidigare varit

teten får kritik för att vi i nämnden

förskolelokal.

inte styr över vilka lokaler vi ska

Som opposition hörde vi sedan ing-

ha verksamhet i. Vi i oppositionen

enting och valde därför att göra ett

förespråkar ett nytt nämndsmöte

utspel i media om detta i början av

med ett omtag och ett helhets-

året. Kommunstyrelsens ordförande var

grepp om våra lokaler då vi har ett

snabb med att svara att detta var redan

flertal andra orter med behov av

på gång att genomföras. Efter detta

upprustning och byggnation. Detta

gick allt fort (lite för fort skulle det visa

röstas ner och majoriteten driver

sig), personal anställdes, föräldrar fick

igenom ett beslut att KS ska bygga

information om placering och öppning

något som vi varken vet storleken

skulle ske i början av april. Strax före

på eller kostnaden…

öppningsdags så konstaterar man att

Vi har även fått läsa i Hallandsposten

lokalerna, som var OK när Hyltebostä-

om att majoriteten, via vårt fastig-

der ägde lägenheten, nu är undermå-

hetsbolag Hyltebostäder, tänker köpa

liga för verksamheten och att öppning

en gammal industrilokal för att bygga

inte kan ske.

om till vuxenundervisning. Vi har idag

Detta vet vi i oppositionen inget om

problem med kö till SFI och behöver

köpa fastigheten. Bland villkoren
fanns att kommunen förband sig
till att hyra lokalen 10 år framåt
och att det krävdes att det gick att
ändra verksamhetsinriktning på
området. Bifogat fanns en diffus
bild av kostnaden för att bygga om
lokalerna.
• Hyltebostäder gör en presentation den 25 april om vad de har i
pipeline och berättar då att de på
uppdrag av BUN (!) håller på att
förvärva en fastighet till att bedriva
vuxenundervisning.
• Det framkommer i efterhand till oss
att det den 18 april har hållits MBL
förhandlingar med facket om att

utan vi får läsa i ett pressmeddelande

en lösning, så långt är vi alla överens.

flytta Lärcentrums verksamhet.

från KS och BUN´s ordförande att man

Även här verkar dock besluten tas på

Som ny politiker hade jag en bild av

inte kommer öppna verksamheten utan

andra platser än i nämnden. Min partik-

att man i nämnderna diskuterade och

man kommer istället att bygga en helt

ollega ville ha upp vuxenundervisningen

bollade idéer. Att sedan majoriteten i

ny förskola en bit bort. Denna beräknas

som ett ärende på vår nämnd den 20

slutskedet styr är ju demokratins ord-

öppna inom 4 månader. Det är fan-

april men fick den under meddelande

ning och helt korrekt, men en delaktig-

tastiskt med en liten organisation som

och information istället, då det inte var

het hade varit önskvärd.

kan fatta snabba beslut men vem tog

vårt ärende (?).

beslutet?

• På nämnden 20 april får vi informa-

• Tjänsteman har 22 mars sänt in en
bygglovsansökan
• 1 april går man ut med pressmeddelandet
• I KS den 5 april lyfts frågan av oss
i oppositionen och får till svar att
det är BUN´s fråga

När sedan kommunstyrelsens
ordförande står på fullmäktige och ber

tion om att KS troligen kommer att

oppositionen sluta vara gnällig och i

köpa en fastighet som vi eventuellt

stället komma med konstruktiva förslag

kan bedriva vuxenundervisning

så undrar man ju i vilken korridor jag

i, men detta är bara en tänkbar

ska infinna mig i för att få leverera kon-

användning för lokalen.

struktiva förslag!

• I KS 5 april kunde man läsa att
Hyltebostäder ville få tillåtelse att

Malin Svan v ordf BUN

HALMSTAD
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Vi ska visa konsten att inte bara bromsa
Det finns väl inte en kommunpolitiker

har dock varit tufft berättade han för

På skolområdet kan vi nu se fram mot

som så här i budgettider inte sliter sitt

kretsmedlemmarna på mötet den 19

en hel del satsningar, inte minst på

hår i förtvivlan över att få budgeten att

maj. Men samtidigt framgångsrikt ur

skolor utanför tätorten. Samtidigt är

gå ihop. Halmstad är inget undantag,

flera synvinklar för Centerpartiet.

trycket högt, och kommer att så vara

men som synes på bilden har Henrik
Oretorp ganska rejält med hår kvar. Det

Som många vet är skolor och äldreboenden alltid på tapeten i Halmstad.

de kommande åren, varför både pengar
och kreativt tänkande krävs.
Följetongen med äldreboendena
har inte sett det sista kapitlet skrivas.
Vad som exakt kommer att bli resultatet är svårt att sia om med nuvarande
oklarhet kring majoriteter i fullmäktige. Dessa kan också skifta från fråga
till fråga, sedan SPI mer eller mindre
splittrats och lämnat det formella
femklöverplus-samarbetet. Under alla
omständigheter är det spännande med
kommunpolitik i Halmstad, försiktigt
uttryckt.
Lennart Bodén

märkligt Budgetarbete
Det har varit ett märkligt budgetar-

mål för framtida budgetar är att nå ett

bete det här året, men nu finns det

överskott.

ett förslag framme. Det har varit

Halmstad växer så det knakar vilket

medel avsätts för att öka attraktiviteten.
Vitalisering av Stora Torg kommer
ske och startar redan under 2016 med

dålig framförhållning och några

är mycket positivt och lovar gott för

flexibla förändringar. Vidare ska vi se

”tunga” beslutsunderlag som kom-

framtiden. Årskiftet 2017-2018 kommer

över torgstadgan och regelverket i syfte

mit oss tillhanda i verksamhetsbe-

vi vara 100 000 Halmstadbor, vilket gör

att förenkla och göra torget till en mer

redningen har inte varit genomar-

att vi nu står för en del ”tröskel”-inves-

livlig plats.

betade, så jag är allt annat än nöjd

teringar. Vi kommer därför investera

över hur processen varit i år.

upp emot en miljard varje år i skolor,

sätter det komma fram förslag för att

Samtidigt vet vi inte om denna budget

äldreboende, infrastruktur med mera.

utveckla orterna och medel avsätts för

I budgeten har vi prioriterat att

att bygga om Olanders Torg i Getinge

går igenom, eftersom vi bara har 35
säkra mandat och behöver 36 i kommunfullmäktige. Vi kan dock konstatera
att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att lägga separata budgetförslag och SD brukar ju inte lämna
något budgetförslag alls.
Det har också varit ett tufft arbete
med att få ihop budgeten och vi har
heller inte lyckats få ihop det, eftersom vi lägger en minusbudget med ett
underskott på 77 Mkr för år 2017. Tack
vare att vi är en mycket finansiellt stark
kommun, så har vi förutsättningar att
använda vårt sparade kapital. Det är
däremot inte hållbart i längden och vårt

KOMMANDE
AKTIVITETER

Genom utvecklingsprogrammen fort-

avsätt medel för att klara de volymök-

för att göra den trevligare för människor

ningar som nu sker i grundskolan,

att visas på, rusta upp Furudungen i

gymnasieskolan, äldreomsorgen och

Oskarström genom att bygga upp en

social omsorg. En viktig prioritering i

scen och dansbana, uppsnyggning av

detta läge.

Vallåsskolans utemiljö samt ett be-

Trots detta har vi lyckats få igenom

lysningsprogram och en ny offentlig

en hel del viktiga prioriteringar för oss i

toalett i staden. Vidare kan man läsa i

Centerpartiet. Här följer några axplock

budgeten att vi vill fortsätta bygga ut

av det.

alternativen för äldres boende genom

Nybyggnation av Getingeskolan ska

att i denna budget skapa förutsättning-

ske och påbörjas under planperioden

ar för att bygga nya trygghetsboende i

samt att vi har tankar om att utveckla

Eldsberga och Getinge.

Getingeskolan med en tydlig och förhoppningsvis unik profil. Utveckling av

Henrik Oretorp

stränderna är ett prioriterat område och

15 Augusti

19 SeptembeR

medlemsgruppsmöte, för alla medlemmar och sympatisörer.

medlemsgruppsmöte, för alla medlemmar och sympatisörer.
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Lyckad kampanj och
möten på nya platser

Krets info
Facebook sida:
Gå in och gilla oss på
”Centerpartiet i Halmstad”
Medlemsgruppmöten för
politisk diskussion:
Alla är hjärtligt välkomna,
ta gärna med någon som är
nyfiken på centerpartiet, det
finns inget krav på
medlemskap.
Fika kl 17.30, möte kl 18-20.
Plats: oftast på Kulturhuset i
Folkparken, men kan variera,
se inbjudan via mail eller i
kalendern på hemsidan.
Glöm inte att titta in till oss på 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.

En ganska kvinno- och mangrann styr-

Därför hölls tidigare ett kretssty-

ka mötte upp under pendlarkampanjen,

relsemöte i Andersberg, där vi träffade

för att sprida Centerpartiets budskap

lokala ledare, bl.a. för handbollsandan.

och bjuda på kaffe vid Halmstad C,

Mycket givande och tänkvärt. Ett tips

onsdagen den 4 maj. Det som var

var att fokusera på frågor som rör

påtagligt var att det fanns ett mer än

barn och ungdomar, t.ex. skolan för att

noterbart intresse för Centerpartiet och

fånga upp föräldrarnas intresse.

vår politik, och ett totalt intresse för

– Ett mycket lyckat möte, samman-

kaffe. Precis som väntat. Många stan-

fattar kretsordförande Henrik Anders-

nade till för att diskutera eller ge inspel.

son, som beredde vägen genom de

På minussidan var väl bara den tågvärd

kontakter och det arbete som bostads-

som ansåg sig ”ha plockat papper hela

bolaget HFAB gjort och gör i Anders-

morgonen”. Vi får kanske fundera över

berg.

att erbjuda förbipasserande tågvärdar

Nästa styrelsemöte håller vi i Vallås

något speciellt nästa gång så det inte

i början av juni, ett annat område där

spårar ur.

det finns goda utsikter att etablera bra

Kretsstyrelsen i Halmstad har som
mål att träffa fler och nya grupper
medborgare under året, människor

kontakter för att utveckla lokalsamhället och skapa ett ökat engagemang för
Centerpartiet.

som kanske inte ännu har den naturliga kopplingen till eller kontakten med
Centerpartiet. Vi har valt att börja i två
områden där stödet för Centerpartiet i
valet är lågt.

Lennart Bodén
kretsstyrelseledamot

Kontakta oss
Postadress:

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

Ordförande:

Henrik Andersson, tel: 072 - 018 00 97

Vice ordförande:

Staffan Svensson, tel: 0705 - 74 44 37

LAHOLM
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barn från många olika håll
Vilket år det har varit! Inte i min
vildaste fantasi kunde jag tänka
mig att så många barn skulle komma till vår kommun och vilja gå i
våra skolor och få omsorg på våra
förskolor.
Barn från många olika håll, till exempel: Syrien, Borås, Afghanistan Helsingborg och Polen, ja listan kan göras
lång. De har gjort att alla våra skolor
är mer eller mindre fulla med barn!
Även de små skolorna i kommunens

de, stora och små, grundskolor och

och hästen flyttat hemifrån och jag är

ytterkanter. Och alla de här barnen har

gymnasiet, får tillgång till den personal

tacksam för att jag har en förståen-

samma rättighet att få en trygg tillvaro

de behöver. Personal som i många fall

de man som stöttar och som jag har

på förskolan, en bra undervisning i

är relativt nyanlända och genom EFI

kunnat delegera en del till. Lägg till

skolan och en stimulerande vistelse på

får sitt första ”riktiga” jobb i Sverige

hjälpsamma föräldrar o vänner så går

”fritids”. En eloge måste jag få ge till

och som gör en viktig insats för att de

det ihop.

all personal i skolans värld som gör en

nyanlända barnen ska få en bra start i

fantastisk insats. Att under några få

den svenska skolan.

månader möta och ta emot så många

Ja, vilket år det har varit! Mitt första

En annan sak jag är tacksam för
är partiet jag representerar. Ett parti
som står för valfrihet, frihet att kunna

barn, med i många fall svåra upplevel-

år som ordförande har inneburit en hel

röra sig över landsgränser, frihet att

ser bakom sig och med ett helt annat

del förändringar av mitt eget liv. Tiden

vara den man är och som har stått fast

språk än det som de flesta i Laholm

fylls istället för arbete här hemma på

vid detta när många andra partier har

pratar och förstår, och göra det bra.

gården med möten. Möten med för-

vänt kappan efter vinden. Då känns det

I Laholms kommun har vi samlat

äldrar, barn och personal. Möten med

skönt att Centerpartiet är ”mitt” parti.

alla studiehandledare och modersmåls-

tjänstemän och presidier. Men dygnet

lärare under EFI (Enheten för flersprå-

har inte fler timmar och veckan har

kighet och integration). Detta gör att

inte fler dagar så en del saker har fått

alla skolor: kommunala och friståen-

stryka på foten. Det är tur att barnen

Maria Bronelius, ordförande i
Barn- o Ungdomsnämnden i Laholm

Händer i Laholm
Jag tänkte återge några axplock
som jag tycker är viktiga ur kommunens bokslut 2015 som behandlades på fullmäktige i april.
Det var längesedan befolkningsökningen var så stor som under 2015, hela
414 nya innevånare, intressant är att i
stort sett hela kommunen växte, även
ren landsbygd ökade. Detta visar att
vår politik är rätt, att resurser ska fördelas så rättvist som möjligt för fortsatt
positiv utveckling av hela kommunen.
En sådan befolkningsökning innebär
givetvis en viss växtvärk främst inom
förskola och skola, det har varit svårt
att få fram förskoleplatser på önskade
orter i den omfattning som önskas.
Flera grundskolor är fullbelagda och
mer därtill främst i centrala Laholm.
Den nya skolan med idrottshall som
planeras på Glänninge med plats för
475 elever är efterlängtad, här jobbas

det så fort det bara går för att bygget
ska komma igång.
En annan positiv sak är på miljösidan där kommunen klättrat i miljörankingen till plats 61, målet är att vara
bland de femtio bästa kommunerna i
Sverige.
I detta arbete gör vår miljögrupp
i Centerpartiet en stor insats. Priset
för årets laddstolpe för elbilar gick till
Laholm efter en motion från Majvor och
vår miljögrupp.
Under året kommer det att sättas
upp flera laddstolpar på olika ställen i
kommunen, det tillsammans med att
bland annat ytterligare sex elbilar är beställda, hoppas jag gör att vi blir ännu
bättre på att hantera miljön.
Byggnationen i Allarp har nu äntligen tagit fart, Laholmshem bygger
hyresrätter och en ny förskola. Även
privata byggherrar är i gång. På Båstad

sidan planeras också mycket bostäder
och tillsammans med den nya tågstationen så kommer detta vara en bra plats
att bo på nära havet med goda pendlingsmöjligheter.
De som väljer att bosätta sig i området kommer inte att tänka på att det
går en kommungräns mitt i området,
därför har kommunerna regelbundna
planeringsträffar när det gäller kommunal service i området.
Laholms kommun har en ny kommunchef, Peter Andreasson kommer
närmast från jobbet som kommunchef
i Örkelljunga och har också tidigare
varit utbildningschef i Höganäs där han
lyckades vända en nedåtgående trend
i gymnasieskolan. Även grundskolan
har bra resultat i Höganäs, erfarenheter
som kommer väl till pass i vår kommun.

Erling Cronqvist, Kommunråd
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LAHOLM
Centerpartiets miljögrupp i laholm

Guldklöverdiplom

till Nyckelpigans förskola i Mellbystrand
Skolornas miljö- och hållbarhetsarbete

Nyckelpigans miljöplan innefattar

har stor inverkan på hela samhället.

bland annat:

Nyckelpigans förskola arbetar långsik-

• Arbetar långsiktigt med miljö-

tigt med miljöfrågorna och fick Grön
Flagg 2015. Kriterierna för centerpartiets guldklöver är att det tilldelas personer, organisationer och företag som
gör extraordinära insatser för miljön.
Därför tog centerpartiets miljögrupp i
Laholm vara på möjligheten att göra ett
studiebesök, bjuda på isglass och dela
ut guldklöverdiplomet. Lokalpressen i
form av Laholms Tidning och Hallandsposten deltog gärna och skrev positiva
reportage.

och hållbarhetsfrågor.
• Arbetar efter en handlingsplan
för miljöarbetet.
• Medverkar vid utformning
av utemiljön.
• Giftbantar, dvs plockar bort
giftiga produkter.
• Plockar skräp i naturreservat
och på stranden.

personal, föräldrar, mor- och farföräldrar, ja hela samhället. Centerpartiets
miljögrupp i Laholm uppmanar övriga

I Laholm har skolorna arbetat in-

Hallandsavdelningar att på olika sätt

tensivt med miljöfrågor i många år och

visa sin uppskattning för det viktiga

redan 1989 fick Mellbystrandsskolan

miljöarbete som utförs i våra sko-

kommunens miljöpris. Fyra skolor har

lor, exempelvis genom att dela ut ett

nu Grön Flagg i Laholm. I april besök-

årligt miljöpris, guldklöverdiplom eller

te miljögruppen Skottorps skola som

instifta ett kommunalt miljöpris. Det

arbetar med egen våtmark, bin och

är inte dyrt med diplom och besök och

honungstillverkning. De har även ute-

det behöver inte ingå någon prissum-

klassrum, växthus och trädgårdsodling-

ma. En klapp på axeln och reportage i

ar. Genom att byta erfarenheter mellan

lokalpressen räcker långt.

skolorna kan vi påskynda miljöarbetet.
Barnens miljöarbete påverkar alla;

Bo Brink Centerpartiet i Laholm

Ordförande

Men tyvärr är det många som inte har

välkommet beslut för våra ungdomar.

något att göra och tiden blir svår att

Att få göra något meningsfullt och tjäna

fördriva. Att hitta ett feriearbete är inte

sina egna pengar gör att människan

Sommaren är här och skolavslut-

så lätt att få för alla, de lättare jobb som

växer och ökar självförtroendet när man

ningarna avlöser varandra. För

skulle kunna vara ett jobb för ungdomar

väl ska söka jobb efter skolan. Så i år är

många barn är det en härlig ledig-

växer inte pressist på trän. Men här

det omkring 300 ungdomar som ska ut

het som återinfinner sig där man

har Laholms kommun gjort något som

på något feriearbete.

får göra lite som man vill och jag

verkligen kan gagna framtiden för våra

hoppas att det blir väder för både

ungdomar. Att erbjuda ett feriejobb till

Ove Bengtsson, Ordförande

sol och bad.

alla 17- och 18-åringar är ett mycket

Centerpartiet i Laholmskrets

Tågpendlarkampanj
vid järnvägsstationen en tidig morgon, från vänster Erling Cronqvist,
Bo Brink, Tina Norén Örqvist, Gudrun
Pettersson och Roland Gottfridsson.
Många blir glada av en frukostpåse
med yoghurt, bulle och chokladbit att
ta med på resan. Ett trevlig sätt att
träffa människor på och få framföra budskapet att Centern vill se fler
åtgärder för jobb, miljö- och klimat
och för att människor ska känna sig
trygga. Budskapen ligger väl i tiden
och det berör många människor.

DISTRIKTET
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Årsstämma i katrineberg

Årets Stämma hölls på Katrine-

med globala miljöfrågor och nämner här

lem. CUFs medlemmarna befann sig på

bergs folkhögskola i Vessigebro den

framgångarna vid klimatförhandlingarna

ledarskapsutbildning. Från Kyrkopolitis-

9 april. Vi var ca 140 ombud och

i Paris i dec 2015. EU är också en viktig

ka gruppen inledde Gunilla Franzén med

gästtalare var Fredrik Federley, vår

arena att verka på så att goda lokala

att informera om det arbete som läggs

egen EU parlamentariker.

initiativ kan få spridning. En sådan fråga

ner såväl i församlingarna som i stiftet

Fredrik gav stämmodeltagarna sin bild

för framtiden är minskad användning av

och lämnade över till Ulla Rickardsson

antibiotika. ”Om vi i Sverige har beslutat

med frågan varför Centerpartiet ska ha

att inte använda oss av antibiotika i

en egen lista i kyrkovalet 2017. Hele-

grisuppfödningen hjälper det inte myck-

ne Andersson redoisade ett urval av

et om resten av Europa gör det”.

aktiviteter som genomförts inom ramen

av läget i Europa, där EU på senare
tid och på olika sätt satts under en
stark press. Europa har ännu inte helt
hämtat sig från finanskrisen samtidigt
som kriget i Syrien, den allmänna oron

Avslutningsvis påminner Fredrik oss

för Studieförbundet Vuxenskolan och
vi uppmanas att medverka med SV vid

och fattigdomen i delar av Afrika och

om att det inte funnits någon tid som är

Afghanistan skapat en flyktingvåg av

bättre än den vi lever i idag. Tyvärr för

proportioner som inte setts sedan andra

vi ofta en diskussion som drömmer sig

världskrigets dagar. Starkt konserva-

tillbaka till hur det var en gång, i stället

styrelsen ska bestå av 11 ordinarie

tiva krafter vinner mark på flera håll i

för att vi diskuterar hur vi vill ha det i

ledamöter. Till distriktsordförande valdes

Europa. Fredrik nämner Polen, Frankri-

framtiden. Men när har vår värld varit

Henrik Oretorp och till vice distrikts-

ke, Spanien och Ungern där politiken på

bättre än idag?

ordförande Christoffer Bergenblock och

senare år vridits starkt åt höger vilket

Dagens stämmopresidium bestod av

påverkar hela Europa. När det gäller

ordförande Agneta Åkerberg, Boberg,

terrorism som slår till här och var är det

vice ordförande Stig Agnåker, Falken-

dock viktigt att komma ihåg att terror-

berg och sekreterare Sven-Olof Lundin,

verksamheten i Europa var större under

Falkenberg.

70- och 80-talen än vad den är idag.
Det finns plats för ett stort och

Efter att verksamhetsberättelsen
godkänts så rapporterades det från

starkt Centerparti både på den nationel-

Centerkvinnornas Majvor Persson om

la arenan som inom EU. Europa är den

CKs verksamhet. Majvor utmanar oss

enda arena som fungerar för att arbeta

alla, var och en, att värva en ny med-

våra aktiviteter.
Stämman beslutade att distrikts-

Karin Åkesson. Övriga ledamöter är
Anna-Karin Gustavsson, Jenny Axelsson,
Tore Holmefalk, Heinrich Kaufmann,
Gudrun Pettersson, Majvor Persson,
Anna Roos och Molly Malmborg.
Valberedning för 2016 är Agneta Åkerberg, Inga-Lill Bengtsson, Ulrika Rylin,
Bo Eriksson, Jimmie Tschander och
Kent-Arne Andersson.

KYRKSIDA
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CENTERIDEOLOGI i kyrkopolitiken
Lagen om Svenska Kyrkan finns in-

Motkraft till detta är främst liberaler

skriven med några rader i Sveriges

och moderater som vill att man fritt får

rikes lag.

välja den församling man vill. Kan låta

Där står bl a att Svenska Kyrkan ska

sympatiskt men det finns faror. Lokala

vara rikstäckande och bestå av försam-

församlingar kan utarmas, få beta-

lingar med territoriell tillhörighet. Vilket

lande medlemmar ger svag ekonomi,
ger svag möjlighet att verka. Det kan

betyder att man tillhör den församling

också utmana systemet att staten tar

där man är bosatt och betalar sin kyrko-

in medlemsavgiften med en flackande

avgift där. Sen har kyrkomötet bestämt

medlemskår. Biskoparna är helt eniga
med den tanke vi har.
Valet av församling kan inte jämföras med att välja elleverantör osv.
Vi har tagit många debatter med
liberaler och moderater på kyrkomötet.
Det som oroar nu är att M lagt motion
i riksdagen om att Lagen om Svenska
Kyrkan ska tas bort ur Sveriges Rikes

att vi har ett clearingsystem så man kan

Lag och syftet är då att golvet öppnas.

, som medlem bli döpt, konfirmerad,

Det trista är att Centerpartiets ledamot

vigd, begravd i den kyrka och med den

i KU stött förslaget. Motionen fick inte

präst som man önskar. Kostnaden för

majoritet den här gången men frågan

det clearas mellan församlingarna.

kommer inte att släppas av M-ledamöter
är vår övertygelse.

Det här är viktiga punkter, menar vi
som arbetar med svenska kyrkans frå-

Kan vi inte ha tilltro till våra egna

gor på nationellt plan. En självklar fråga

ledamöter, vem ska vi ha tilltro till då?

för centerpartiet , med den ideologi vi

Kan tilläggas att i denna fråga har C och

står för.

S i kyrkomötet varit helt eniga och det
är vårt folkrörelsepatos som är grunden.

Foto: Erland Nilsson

Centerpartiets nomineringsgrupp i Kyrkomötet förmedlat
av Ulla Rickardsson.

Foto: Erland Nilsson

GEMENSAM BEGRAVNINGSAVGIFT
Träder ikraft 170101. Riksdagen har

slutet är att riksdag och regering tillåtit

tagit detta beslut utifrån en föränd-

att Stockholm och Tranås står utanför

rad folkbokföring, där man bokförs

systemet. Att det överhuvudtaget är

på fastighet och kommun och inte på

möjligt är att de idag har ett kommunalt

församling. Med den förändringen är det

begravningsansvar. Stockholm har tyd-

omöjligt att se vilken församling en icke

ligen för många ledamöter i riksdag och

medlem, tillhör. Svenska kyrkan har ju

regering som har lobbat hårt för att stå

statens uppdrag och ansvar för begrav-

utanför. Eftersom befolkningsunderlaget

ning av alla våra medborgare.

är stort i storstäderna är ju avgiften

Vi tycker att en gemensam begravningsavgift är väldigt rimlig. Idag kan
det vara stora skillnader beroende av
vilket befolkningsunderlag man har att
fördela kostnaderna på. Bristen i be-

lägre där och en gemensam avgift hade
betytt en ökad avgift för stockholmarna.
Solidariteten har ställts utanför.
Ulla Rickardsson

KYRKOVAL
I nästa nr av Hallandsbygd får, du som medlem, uppmaningen
att föreslå kandidater som ska representera Centerpartiet i valet till
STIFTSFULLMÄKTIGE OCH KYRKOMÖTET.
Fundera och fråga redan nu!

CENTERKVINNORNA
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Hallands Centerkvinnors distriktsstämma
En solig söndagseftermiddag i slutet

backa, Annelie Bengtsson, Tvååker, och

på mars höll Centerkvinnorna i Halland

Ann-Sophie Cordes, Steninge omvaldes,

årsstämma i Vinbergs församlingshem

samt nyval av Hildegard Ekman, Fjärås.

och ca 60 ombud deltog.

Förtjänsttecken ur Ernst Johanssons

Inbjudna talare var Helene Andersson,

fond delades ut till Gunnel Andersson,

regionchef LRF och Elisabeth Agerbjer,

Ränneslövs CK, Ragnhild Andersson,

Team Leader Mc Kinsey & Company som

Harplinge CK och Siv Nyman, Falken-

talade om ”Kvinnligt ledarskap-finns

bergs CK.

det?” I ett intressant föredrag varvat
med frågeställningar till stämmodeltagarna talade de om ledarskap och gav
även goda tips och råd.
Ordförande Majvor Persson, Laholm och
styrelsen bestående av Ewy Henriksson,
Kvibille, Eva Pehrsson-Karlsson, Väröbacka, Monica Hansson, Falkenberg,
Eva Christiansson, Falkenberg, Christina Rödl, Harplinge, Louise Blixt Modeé,
Skällinge, Inga-Lill Bengtsson, Kungs-

från CK stämman
Utmärkelsen ”Årets Centerkvinna”
gick till Helén Andersson, Grimmared,
Veddige för att hon lyfter kvinnofrågor
och framförallt kvinnligt företagande i
många olika sammanhang. Hon är en
god förebild för många kvinnor.
Gunbritt Emilsson, Laholm har efter
över 40 år som revisor avsagt sig sitt
uppdrag och avtackades för denna fantastiska insats.

Majvor Persson

13 ombud från Halland deltog vid Cen-

ställdhetsprogram, vilket fastslogs på

tog i debatten flitigast var Karin Green

terkvinnornas förbundsstämma i Umeå

stämman.

Kungsbackabygdens CK, men även

22-24 april. Utöver motionsbehandling

Det blev däremot nej till att tillåta

och sedvanliga stämmoprogram, stod

altruistiskt surrogatmödraskap i Sverige.

val av förbundsstyrelse på agendan.

Dock fanns det reservationer mot detta.

Efter votering om såväl ordförande,
vice ordförande som val av ledamöter
kunde slutligen Sofia Jarl väljas till ny
förbundsordförande. Till glädje för oss
Hallänningar valdes även Ann-Sofie
Cordes, Steninge in som ny ledamot i
styrelsen.
Ett nytt kapitel om klimat och miljö
ingår också i Centerkvinnornas jäm-

Avgörande för nej var bland annat
att detta kan leda till kommersialism
utanför landets gränser, samt att både
Europaparlamentet och den svenska
utredningen röstat nej.
25 motioner behandlades därav 5

Marie Björsell, Kerstin Angel, Barbro Ericsson, Ann-Sofie Cordes, Rhea Löfmark
Aspeheim och Monica Hansson tog plats
i talarstolen.
Alla var vi överens om att det var
en väl genomförd förbundsstämma med
bra beslut, tillfälle att träffa kollegor
utbyta erfarenheter, men också umgås
och ha trevligt.

från Halland.
Vi var ett antal Halländskor, som del-

Monica Hansson
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CENTERKVINNORNA

Centerkvinnornas nya dreamteam!

På Centerkvinnornas riksstäm-

möjligheter att påverka rakt in i

Styrelsen i sin helhet ser ut så här:

ma den 22-24 april i Umeå

beslutande församlingar.

Ordförande: Sofia Jarl, Dalarna

valdes en ny förbundsstyrelse.

Centerkvinnorna ska nu vässa

Vice ordförande: Julia Färjhage, Västra Götaland

Efter några rafflande timmar

sin organisation och flytta fram

Vice ordförande: Helena Vilhelmsson, Örebro

var vi till slut omröstade,

våra positioner inom tex jäm-

Ann-Sophie Cordes , Halland

räknade och funna valda. Sofia

ställdhet och miljö. Det kommer

Ebba Krumlinde, Skåne

Jarl Dalarna är vår nya ord-

att krävas hårt arbete, något vi

Elizabeth Peltola, Kronoberg

förande och jag, Ann-Sophie

alla i styrelsen är väl medvetna

Christina Bröms, Dalarna

Cordes blev invald som leda-

om och har en gemensam syn

Solveig Granberg, Västerbotten

mot i förbundsstyrelsen.

kring.

Berit Johansson, Jämtland

Förbundsstyrelsen har även

Vi ser fram emot att tillsam-

anställt en ny Kanslichef/förbunds-

mans med Centerpartiet, CUF

sekreterare, Anna Kläppe Anna är

& CS fortsätta att vara viktiga

från Värmdö och hon har erfaren-

kuggar och nu ska vi tillsammans

het av att driva opinion både från

stärka och utnyttja våra organisa-

civilsamhälle (Rädda Barnen) och

tioners fördelar.

politiskt arbete. Det är en tillgång
för Centerkvinnorna som är en
medlemsstyrd organisation med

Ann-Sophie Cordes

Marie Wickberg, Stockholms stad
Susanne von Tiedemann, Stockholms län

Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling!

Denna gången gäller det att få fram namnen
på kända centerprofiler från förr och nu.

I nedanstående tolv namn är vokalerna borttagna, övriga bokstäver är omkastade, men första bokstaven är rätt. T.ex. blir Jn
Gfstsns = Jan Gustafsson. Om efternamnet börjar på en vokal finns första bokstaven alltså ej med. Vilka är centerprofilerna?

1. Jnshn nstsnn

2. Knr Srd

3. Ln k

4. Lntnr Dsl

5. Irv Fznrn

6. Gdr Sssnnv

7. Tjnrbr Fdnl

8. Grnn Hlddn

9. Md lsnsf

10. Rfl Kdnnr

11. Ofl Jnshns

12. Sntf Bsnstgn

Vi vill ha in svaren före den 15 juli 2016.
Sänd in ditt svar, helst på vykort, till:
Glöm inte att skriva ditt namn och din adress. Vinnarna och de rätta Hallandsbygden, Möllegatan 11,
svaren kommer i nästa nummer av Hallandsbygden. Lycka till.
311 34 Falkenberg.

De rätta svaren i förra numrets tävling,
Hallandsbygden Nr 1, 2016, det gällde att få
fram namnen på tolv städer i Europa, är...

Vinnare blev:
Kerstin Andersson, Bökeberg 221, Laholm
Stig Fredriksson, Orrefors 2, Hyltebruk
Iréne Haraldsson, Fruängsvägen 16, Halmstad

Grattis!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bnrl
Sltkmhc
Mddr
Lplrv
Psr
Nlp
Hssflgnr
Pgr
Btdps
Knpmnh
Hgrbm
Lnssb

Berlin
Stockholm
Madrid
Liverpool
Paris
Neapel
Helsingfors
Prag
Budapest
Köpenhamn
Hamburg
Lissabon

Den 4 maj stod Centerpartister och mötte pendlare, för att prata om vår politik för hela landet.
Det handlar om fler små och växande företag, ökad trygghet och en fungerande integration.

