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Hej!
Jag heter Anki Enevoldsen och ska 

tillsammans med min man flytta till 

Halland och börja jobba på en kom-

binationstjänst som kommunikatör, 

politisk sekreterare och ombudsman för 

Centerpartiet Halland. Det preliminära 

startdatumet är 1 mars 2017.

I dag bor jag i Mockfjärd och arbe-

tar som politisk sekreterare för Center-

partiet i Landstinget Dalarna. Tidigare 

har jag bland annat arbetat som 

verksamhetsutvecklare hos Centerpar-

tiet Dalarna. I över 20 år arbetade jag 

dessförinnan på tidningen Dalabygden 

främst som journalist och fotograf. Jag 

har också över 30 års erfarenhet av 

kommunpolitik på olika nivåer och i 

olika nämnder. Förra mandatperioden 

var jag bland annat vice ordförande i 

kommunstyrelsen i Gagnefs kommun.

Jag brukar beskriva mig som en 

föreningsentreprenör inom politiken, 

idrottsföreningar och har också enga-

gerat mig mycket för arbetsintegre-

rande sociala företag. Nu hoppas jag 

kunna dela med mig av de erfarenhet-

erna i mitt nya jobb.

Även om det kommer att bli myck-

et nytt som jag ska sätta mig in i så 

är Halland inte ett helt främmande 

landskap för mig. Jag är gift med en 

Harplingebo och min dotter har nyligen 

flyttat till Fammarp utanför Halmstad. 

För några år sen engagerades jag ock-

så som medförfattare i Centerkvinnor-

nas bok ”Kvinnor som gjort skillnad” 

då jag bland annat skrev om Gärda 

Svensson från Långås i Halland. 

Bli gärna vän med mig på Face-

book och berätta vem du är så jag kan 

bygga upp ett bra nätverk på sociala 

medier med människor inom Center-

rörelsen i Halland! Så fort jag kommit 

igång med jobbet vill jag också bli 

inbjuden till alla kretsar för att sätta 

mig in i hur vi tillsammans ska kunna 

lyfta Centerpartiet till nya höjder i 

kommande val.
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Fakta om Anki Enevoldsen
Gift med: Benny

Bor: Dalkulla som letar boende i 

Halland

Bra egenskap: Positiv person som 

får saker att hända

Intressen utöver politiken: Leka 

med barnbarnen, plocka bär och 

svamp, flugfiska, cykla på skogs-

stigar och träna kick´n box

En oväntad talang: Jag dansar 

zumba och lär gärna ut det till fler

LEDARE

Henrik Oretorp 

Distriktsordförande Halland

Vid min sida här ser ni vår förstärk-

ning till Centerpartiet Halland. Det 

är med stor glädje jag hälsar Anki 

Enevoldsen välkommen till oss. 

Anne kommer också jobba kvar hos 

oss en bit över valet innan pensionen 

väntar. Det här innebär att vi står riktigt 

stärkta inför valet med god kompetens 

och erfarenhet. Frågar ni mig så är jag 

riktigt nöjd.

Allt annat än nöjd är man annars, 

över det som hände i USA. Det är 

många tankar som far genom skal-

len. Det var inte så länge sedan Brexit 

slog ner som en bomb. Vad blir nästa? 

Le Pen i Frankrike? Jag tror att det är 

mycket hög tid för oss etablerade partier 

att fundera på vårt vardagliga politiska 

arbete. Vad prioriterar vi i det vardag-

liga arbetet? Hur kan vi möta de som 

misstror ”etablissemanget”? Var gör vi 

det och när? Det är en rejäl utmaning, 

som sporrar mig när vi efter nyår sätter 

igång arbetet i distriktets valkommitté. 

För nu är vi äntligen framme vid det 

strategiska planerandet för att vinna 

val 2018. Innan dess ska vi dock få en 

framgång i kyrkovalet och därför har vi 

från Hallands sida tagit initiativet till att 

samla distrikten i Göteborgs stift för att 

lägga upp strategin gemensamt. 

Presentation:

Anki Enevoldsen Du kommer 
väl på nyårsfesten 

den 14 januari! 
I så fall träffas vi där.
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Efter ungefär ett års arbete och dis-

kussioner ska Hallands hälso- och 

sjukvårdsstrategi upp för beslut i 

regionfullmäktige i november. Stra-

tegin sätter stort fokus på hälsan 

hos hallänningarna. 

Genomgående är det tydligt att vård 

ska ges utifrån individens behov och 

inte utifrån hur sjukvården idag är 

organiserad. Patientens väg genom 

vården ska vara vägledande för hur 

vården ska organiseras. Genom det 

pågående framtidsarbetet arbetar 

vi med att vård som kan ges nära 

invånarna, ska finnas nära och det 

som inte måste finnas på sjukhusen 

ska istället flyttas närmare hallänning-

arna. När vård och behandlingar kan 

flyttas från sjukhus till vårdcentraler 

kan annan vård flyttas ännu närmare 

invånarna. Viss vård kan tillgodoses i 

hemsjukvården och en del behov kan 

lösas genom digitala kontakter eller 

egenvård. Närhet skapar trygghet och 

det är en bra utveckling. 

Hälso- och sjukvårdsstrategin har 

stort hälsofokus och slår fast att hälso- 

och sjukvården ska arbeta hälsofräm-

jande. Målen pekar på jämlik hälsa och 

En hälso- och sjukvård 
för bättre hälsa

en bättre hälsa hos hallänningarna och 

att invånarna själva tar ansvar utifrån 

egen förmåga. I Centerpartiet har vi i 

många år arbetet för att förstärka och 

tydliggöra det förebyggande och häl-

sofrämjande. Vi vet att väldigt mycket 

ohälsa och sjukdom går att förebygga 

till glädje främst för den enskilde men 

också för hela hälso- och sjukvården 

och samhället. En stor del av ohälsan 

som vi ser i samhället idag beror på 

folksjukdomar som i stor utsträck-

ning har koppling till kost, motion, 

alkohol eller tobak. Högt blodtryck, 

hjärt- och kärlsjukdomar, kol, diabetes 

och många andra sjukdomar orsakas 

i olika utsträckning av vår livsstil och 

kan i många fall förebyggas. Det finns 

bara vinnare med att förebygga ohälsa 

och sjukdom och det finns mycket mer 

att göra. Dessutom är det kostnadsef-

fektivt att arbeta hälsofrämjande. 

Patientens och närståendes roll 

lyfts fram i ett av de fem delmålen 

utifrån att vården ska utformas till-

sammans med patient och närstående. 

Delaktighet ökar förståelsen för vad 

som behöver göras och ökar förutsätt-

ningarna för en framgångsrik behand-

ling. Var och en är expert på sig själv 

och det är en tillgång även i hälso- och 

sjukvården. 

Strategin är också tydlig med att 

hälso- och sjukvården ständigt ska 

arbeta med förbättringar och ha en 

tydlig prioritering hur kompetens och 

resurser används. Det är på många 

sätt självklart, men det kommer att 

ställa höga krav på ledning och styr-

ning för att få ut det bästa från varje 

medarbetare och bäst effekt på varje 

satsad skattekrona. 

Arbetet fortsätter nu med att pre-

cisera vilka indikatorer som ska mäta 

målen och i vårens budgetarbete inför 

2018 kommer målen i strategin ha stor 

betydelse.

 

Stefan Bengtsson

Regionråd 

 REGION

Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017-2025

Mål:
En hälso- och sjukvård för bättre hälsa

Delmål:
- Arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- 
 och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa.

- Är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med 
 patient och närstående

- Arbetar med ständig förbättring för en bättre hälsa hos invånarna

- Möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga

- Har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används
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P.S. Hur många kom? Jo, 35 per-
soner trotsade mörker och kyla. 
Det finns ett sug efter att delta i 
samhällets utveckling. Den ska vi 
fortsätta att ta oss an. D.S. 

Fördjupad politisk 
dialog för att mota 
populisterna
Detta skrivs dagen efter Trumps 
seger i presidentvalet i USA. En 
oväntad skrällseger, eller inte? De 
första analyserna menar att Clinton 
inte lyckades mobilisera väljarna i 
samma utsträckning som Trump. 
Hans vulgära retorik och popu-
listiska förslag lockade väljare till 
valurnorna. Nu ska han bli presi-
dent. Populistiska partier vädrar 
morgonluft. Näst på tur är Italien.  

Hur ska vi bemöta populismen?
Vi gör ett stort misstag om 

vi tror att populismen och dess 
strömningar bäst möts med fördö-
mande och fakta. Trump och andra 
populister fångar känslan av utan-
förskap och det är den upplevelsen 
vi måste ta oss an. 

Mitt svar är istället: Folkbild-
ning, fast i ny tappning, med 
demokratiutveckling, debatt och 
diskussion. 

Partier som vill ha öppenhet, 
frihet och humanism måste ta sig 
an känslan av utanförskap. Det 
är lätt att fördöma men då sprids 
istället missnöjet. Likaså om opi-
nionsmätningar och kampanjer av 
färdigproducerad politik är vägle-
dande i partipolitiken.

Politikens hjärta är debatt och 
när åsikter byts. Demokratiutveck-
ling och demokratisk mobilisering 
(folkbildning) i dagens tappning. På 
50-talet var SLU/CUF den mobili-
serade kraften. Idag krävs andra 
möten som inkluderar dem som 
upplever utanförskap. Hur kan de 
demokratiska krafterna lyssna, leda 
och mobilisera? Det är svåra frågor 
men vi måste inse allvaret. 

Nu ska jag till Vallda på ett folk-
bildningsmöte. Centerpartiet bjuder 
in allmänheten till diskussion om 
utvecklingen i Vallda. Hur många 
kommer tro? Ca 20-25 personer 

skulle jag tippa. 

Maria Andersson, Ordförande 

Centerpartiet Kungsbacka

Minimässa
Kungsbackabygdens centerkvinnor 

anordnade för 5:e året en minimäs-

sa på Skårs Gård med 40 kvinnliga 

företagare som utställare.

Mässan lockade ett femtiotal besö-

kare som fick möjlighet att prova, 

lukta och smaka på olika produkter 

och givetvis fanns möjlighet att 

köpa produkterna.

Syftet med mässan är att skapa 

möjlighet för de kvinnliga företagar-

na att bilda nätverk, utbyta erfaren-

heter och självklart bli medlemmar i 

Centerkvinnorna.

Förtroendevald – delaktighet, 
ansvar och glädje
Att vara förtroendevald i Svenska 
kyrkan kan summeras med orden 
delaktighet, ansvar och glädje. Som 
förtroendevald blir du delaktig i för-
samlingen och får möjlighet att påver-
ka vad Svenska kyrkan i din församling 
gör. Ska pengarna användas till körer 
och konserter, ungdomsverksamhet, 
förskola, soppluncher, diakoni eller 
renoverad kyrka? Tillsammans med 
övriga i kyrkofullmäktige tar du ansvar 
för besluten och delar glädjen över den 
framtidskyrka ni tillsammans skapar.

Du behövs som centerpartist i kyr-
kan och församlingen, för att påverka 
så att centerns kärnvärden om alla 
människors lika värde och rättigheter, 
frivilligt engagemang, lokala lösningar, 
hållbarhet och mångfald genomsy-
rar församlingens arbete. Att sitta 
i kyrkofullmäktige innebär ett par 
kvällsmöten per år, så arbetsbördan är 
rimlig. Alla som på något sätt känner 
en samhörighet med Svenska kyrkan 
och är medlemmar i Svenska kyrkan, 
är välkomna som förtroendevalda. Det 
är viktigt att alla kategorier av folk i 
församlingen finns med i kyrkofullmäk-
tige, så att vi tillsammans kan skapa 
EN KYRKA FÖR ALLA.

Är du nyfiken och skulle kunna tänka 
dig att stå på en lista i din församling? 

Ta kontakt med kretsstyrelsen, så 
lotsar de dig vidare till centerpartister-

na i din församling.

Gunilla Franzén

Samordningsansvarig Centerpar-

tiet, Kyrkovalet i Göteborgs Stift 

Det behövs fler Centerlistor 
2017 på församlingsnivå
Varför ska vi ha en centerlista i för-

samlingen? För många av oss så känns 

det främmande att ha en centerlista 

i församlingen, eftersom vi alla i kyr-

kofullmäktige arbetar tillsammans för 

församlingens bästa. Vi är ju en grupp, 

så varför flera listor? 

Det enkla svaret är att det är för 

kyrkomedlemmens skull. Vi ska göra 

det enkelt för kyrkomedlemmen att 

göra sitt val. Vill man ha personer som 

står för Centerpartiets värdegrund som 

ledamöter i kyrkofullmäktige, så ska 

det räcka att ta centerlistan. Man ska 

inte behöva leta bland namn på en 

samlingslista.

Ett annat svar är att centerpartiet 

har en lång tradition att stå för vår 

åsikt och påverka, även inom Svenska 

kyrkan. Det ska vi fortsätta med. 

Ett tredje svar är att det är positivt 

för centerpartiet att göra ett starkt 

kyrkoval 2017, som start på komman-

de valår. För att kunna göra det, så 

behövs det centerlistor i såväl försam-

ling, som till stift och kyrkomötet.

Några viktiga datum
2017-03-25 Prel. Nominerings- 

stämma Göteborgs Stift

2017-04-15 Sista dag att registrera 

kandidater och beställa valsedlar

2017-09-17 Valdag
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Kontakta oss 
Centerpartiet,

Box 102 44, 434 23 Kungsbacka
Besöksadress: Tölögården

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

www. centerpartiet.se/kungsbacka
Facebook: Centerpartiet Kungsbacka

Expeditionen är inte bemannad!

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

Gruppmöten kl 18.00-21.00 i Särörummet, stadshuset:
12 december, 16 januari, 13 februari och 13 mars.

Glöggmingel 16 dec kl 17.00-19.30 utanför Kungsmässan
Miljögruppen bjuder på glögg och pratar centerpolitik

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

Politikerskola – Nyfiken på politik 
 – för dig som vill bli förtroendevald för Centerpartiet

Hur fungerar demokratin på olika nivåer?
11 januari, 25 januari och 8 februari

Anmäl till kristina.karlsson@centerpartiet.se

Kretsstämma 23 februari kl 18.30 se separat kallelse 

Invigning Samordnad Varudistribution

Jag är mycket glad att jag hade 

förmånen att tillsammans med 

Åsa Szerszenski från PostNord, få 

inviga Samordnad Varudistribution i 

Kungsbacka! 

Ola Johansson (C) lanserade idén 2007 

och efter att ha kämpat för att få ma-

joritet för förslaget känns det mycket 

roligt att det idag blivit verklighet! 

Samordningen kommer innebära flera 

fördelar: halverade koldioxidutsläpp 

från transporterna, färre tunga fordon 

i rörelse vid förskolor och skolor samt 

enklare för lokala företagare att leverera 

till kommunen i och med att de bara 

behöver leverera till ett ställe! Det kom-

mer att innebära mer närodlade råvaror 

i våra kök, något som jag ser fram emot 

mycket!

Fredrik Hansson (C)

Kommunalråd - 070-885 96 82

Härmed kallas alla medlemmar 

i Centerpartiet, Centerkvinnorna 

och CUF till

Årsstämma!
Vallda bygdegård torsdag 
den 23 februari kl 18:30.

Riksdagsledamot Ulrika Carlsson (C) 

Västra Götaland, pratar om 

utbildning och folkbildning.

Årsmötesförhandlingar

Fika

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen
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Jämställdhet som vision och verkstad
Sedan några år tillbaka bedrivs ett 

väldigt målmedvetet jämställd-

hetsarbete inom kultur- och fritids-

nämnden i Varberg. Vår målbild är 

att ha en jämställd resursfördel-

ningen inom nämndens områden, 

att öka medvetenheten om jäm-

ställdhet och att båda könen ska ha 

likvärdiga förutsättningar att delta 

och utvecklas inom kultur, fritid och 

idrott? Vi kallar arbetet för jäm-

ställdhetsintegrering.

MAtt våra verksamheter är jämställda 

borde förstås vara en självklarhet 2016, 

men så är det inte alls. Och även om 

mycket har hänt sedan vi påbörjade vårt 

arbete, så är det ett arbete som aldrig 

kommer att ta slut. Det handlar om att 

förändra allt ifrån normer och attity-

der på våra ungdomsgårdar till vilka 

idrottsanläggningar vi väljer att bygga.

2014 genomförde vi en stor genom-

lysning av all vår verksamhet utifrån ett 

genusperspektiv och kunde konstatera 

att saker och ting inte alls var särskilt 

jämställda. För att gå vidare i arbetet 

beslöt vi oss för följande:

• Jämställdhet ska vara ett 

 prioriterat mål

• All statistik ska vara könsuppdelad

• Det ska tas fram ett årligt 

 jämställdhetsbokslut

• Samtliga ärenden ska 

 jämställdhetsbedömas

• Utbildningsinsatser till all personal

• Jämställdhet ska genomsyra 

 all verksamhet

Den viktigaste faktorn för att kunna 

genomföra förändringar är att ha kun-

skap om nuläget. Till det har jämställd-

hetsbokslutet och den könsuppdelade 

statistiken varit ovärderlig. Låt mig göra 

några nedslag.

När vi tittar på stödet till pojkars 

och flickors idrottande kan vi se att det 

läggs dubbelt så mycket pengar på kil-

lars idrottande, som på tjejers. Varför är 

det så? Jo, framför allt för att kommu-

nen byggt en massa anläggningar, som 

domineras av killar, t.ex. fotbollsplaner 

och ishallar. Några kommunala ridhus 

finns inte och det har inte heller funnits 

lokaler för gymnaster och friidrottare. 

Varje deltagartillfälle i hockeyn spons-

ras med 358 kr av kommunen, medan 

gymnastiken får 67 kr, friidrotten 65 kr 

och ridningen bara 58 kr.

Dessa siffror har lett fram till att 

vi nu prioriterat bygget av en stor 

idrottsanläggning i Trönninge för gym-

naster och friidrottare. Dessutom gör vi 

en treårig insats för att rusta upp de för-

eningsägda ridanläggningarna. Siffrorna 

i jämställdhetsbokslutet har varit helt 

avgörande för att driva igenom dessa 

satsningar.

Men jämställdhet handlar inte bara 

om var vi lägger våra pengar utan 

väldigt mycket om normer och värde-

ringar. Detta har ungdomsgårdarna tagit 

fasta på som alltid varit killdominerade, 

men nu arbetar för att få in fler tjejer i 

verksamheten. På ungdomsgården Mitt-

punkten inne i Varberg har vi gått från 

13 procent flickor 2012 till 41 procent 

flickor 2015.

Ibland handlar det om att upptäcka 

de små orättvisorna i tillvaron och detta 

gör vi ibland med hjälp av vår jäm-

ställdhetsbedömning. I samband med 

att vi skulle yttra oss över ett förslag till 

vägnamn i kommunen upptäcktes att 

av alla vägar, som är namngivna efter 

personer, är det 80% som bär manliga 

namn. Detta resulterade i att kommun-
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Gruppledaren har ordet nov-16

Kontakta oss
Centerpartiet i Varberg

Östra Långgatan 42 
432 41 Varberg

Telefon: 0340-188 11

E-post: 
info@centerpartietvarberg.se

Hemsida: 
www.centerpartietvarberg.se

Jag vill här beskriva budgeten i 

Varberg 2017 ur Centerpartiets 

perspektiv.

Budgeten för 2017 omsluter ca 3 miljar-

der kr, vi behöver ha ett resultat på 100 

milj för att klara av de stora investe-

ringarna vi har framför oss. Vi har den 

lägsta kommunalskatten i Halland och 

ambitionen är att hålla den oförändrad, 

för att en skattehöjning drabbar de med 

lägst inkomst mest. Socialdemokraterna 

föreslår däremot en höjning på 80 öre till 

2018.

Analysen vi gjorde inför förhandling-

arna var att den stora utmaningen finns 

på socialnämnden med ökade behov i 

flera delar i den verksamheten. Vi har i 

jämförelse låga kostnader i Varberg för 

äldreomsorgen och det kan delvis hänga 

ihop med att vi är friska i Halland och 

Varberg och att vi har en effektiv verk-

samhet. Undersökningar visar också att 

omsorgstagarna är nöjda. Men allting har 

sin gräns och den är nådd på flera håll 

på socialnämndens område. Dessutom 

har flyktingströmmen naturligtvis frestat 

på socialnämnden mycket, även om man 

fått kostnadstäckning från staten i allt 

väsentligt. Därför har det varit viktigt för 

oss att de skulle prioriteras. 

Barn- och utbildningsnämnden (Bun) 

känns relativt stabilt och verksamheten 

ligger i Sverige topp enligt Lärarnas 

riksförbund och Lärarförbundets ranking. 

Deras utmaning kommer 2018 när de får 

ökade hyreskostnader för nya Trönninge-

skolan och nya förskolor tas i bruk.

Det som särskilt har med landsbyg-

den att göra har vi bevakat, såklart. 

Regeringen ger kommunerna ett 

generellt statsbidrag vilket ger Varberg 

28,8 milj 2017. Här får soc 18 milj, 

de kan användas för att tex bibehålla 

kvaliteten i äldreomsorgen. De kan också 

användas i flyktingmottagandet, men här 

är det Bun som behöver mest för just 

den delen, 8milj, och även kultur och 

fritid för integrationsarbetet.

Av de medel vi tar från resultatet och 

gör förstärkningar med, så får Bun 5 milj 

för barn med särskilda behov, något som 

också är prioriterat för oss. För övrigt 

blir det satsningar på beläggningsunder-

håll i serviceorterna. Det hade behövts 

mer, men detta är en bra början. Det 

gjordes en satsning på beläggning till 

enskilda vägar för 5-6 år sedan och det 

kändes som att man var i fatt, men det 

är man inte längre så 0,5 milj satsas på 

detta. Kultur och fritid får medel för att 

utveckla mobilungdomsverksamhet som 

är en lyckad satsning för ungdomar på 

landsbygden där det inte finns ungdoms-

gård. Det avsätts också medel för att 

jobba med fördjupad ÖP för landsbyg-

den. Detta blir ett oerhört viktigt arbete 

under 2017 för att skapa förutsättningar 

för byggnation i hela kommunen. 

I samband med budgetfullmäktige 

togs också ett särskilt beslut om den 

största investeringen i kommunens his-

toria, nämligen att bygga en ny sim- och 

badanläggning som är kostnadsberäknad 

till 380 milj kr, den ska vara färdig 2021. 

Investeringarna är enormt stora, 

totalt 550 milj avsätts för 2017. 

Exempelvis: 

•  Skolor: Trönninge skola, om- 

 och tillbyggnad av Vidhögeskolan 

 och Bosgårdsskolan.

• Förskolor: Österängens/Bolmen, 

 Vidhöge, Skogsbacken i Rolfstorp, 

 Kärnegården, Bullerbyn.

• Anläggningar: Trönninge Fri- 

 idrottshall (Tresteget), Lindvallen 

 i Tofta, Ankarvallen, Simhallen 

 Håsten.  

• Övriga investeringar: Tvååker 

 räddningsstation, Tvååker Central 

 Park, Apelviken i mitt hjärta, 

 Brunnsparken, Veddige GC-väg, 

 Kattegattleden, Cykelåtgärder, 

 Lekplatser, Ungdomslek på lands- 

 bygden, Farehamnen mm.

Det är investeringar som kommer HELA 

kommunen till del och det jobbar vi för 

hela tiden!

Harald Lagerstedt, gruppledare

Kallelse till

Årsstämma!
Centerpartiet varberg
Måndagen den 13 feb,

 2017 kl. 18.30
hos Industriunderhåll, 

Karl-Gustav 

Ann-Sofie Borglund 
berättar om Industriunderhåll AB 

och KG Mekaniska.

Årsmötesförhandlingar

Fik 

Alla medlemmar
hälsas välkomna!

styrelsen beslut om att namnsättning-

en framöver ska vara mer jämställd. I 

framtiden kanske vi även kan promene-

ra på Hertiginnan Ingeborgs gata eller 

Mathilda Ranchs promenad.

Vi vill gärna påverka föreningslivet 

att arbeta mer jämställd också, t.ex. har 

ridsporten 99% flickor bland deltagar-

tillfällena och hockeyn 97% pojkar. 

Simningen har i stort sett hälften av 

varje. Vad erbjuder simningen, som 

inte ridsporten eller hockeyn erbjuder? 

För att hjälpa föreningarna inför vi ett 

stimulansbidrag för jämställdhetsarbe-

te från och med årsskiftet. Detta kan 

föreningar söka ur om de vill arbeta för 

en mer jämställd verksamhet.

Jämställdhet är ingenting som 

kommer av sig självt, utan något man 

måste kämpa för att nå. I kultur- och 

fritidsnämnden har vi valt att prioritera 

detta arbete och framgångsfaktorerna i 

arbetet har varit tydlig politisk styrning, 

total politisk enighet mellan partierna 

och fakta, fakta, fakta. Men vi har också 

sett att förändring går att nå om man 

bara tror tillräckligt mycket på det.

Christofer Bergenblock
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Jag reste tillsammans med en större grupp om 200 personer från 40 länder på 
en femdagars studieresa över det Amerikanska presidentvalet. Intrycken var 
många och jag lärde mig mycket om hur ett kampanjarbete kan bedrivas och 
att utgången inte alltid blir den man hoppas på. Mer om valet finns att läsa på 
min blogg.

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

KRÖNIKAOla ś

I bakgrunden Kongressbyggnaden på 
Capitol Hill i Washington D.C

Redan några dagar före valet kunde man 
avläsa temperaturen med en misstro mot 
båda huvudkandidaterna

Besökte en vallokal för förtidsröstning där 
människor köade ett par timmar för att 
kunna rösta

Delar av C-delegationen samlad. Heléna 
Lindahl, Solveig Zander, Richard Nordin, 
Kerstin Lundgren, Peter Helander och jag. 
Saknas på bilden gör Emil Källström

Här har Emil anslutit. Man fick köa ganska 
många timmar för att få plats på de stora 
valmötena. I det här fallet Hillary Clintons i 
Philadelphia.

På scenen klev flera kända Demokrater 
upp för att visa sitt stöd för kvällens hu-
vudtalare Hillary. Det är tydligt vem som 
är motståndaren. På skärmarna står det 
”kärlek övervinner hatet” syftande på mot-
ståndaren Trump. Sångerskan Katy Perry 
klev upp på scenen senare.

Minst lika långa köer till Trumpsidan – 
Republikanernas valmöte på en 4H-gård i 
Virginia ute på landsbygden

Väl inne i ladan blev det att vänta ytterli-
gare flera timmar på en försenad blivande 
President. Stor entusiasm och ett oförson-
ligt tonläge gentemot Hillary och allt hon 
representerar.

Äntligen just efter midnatt, kom han, till 
folkets jubel, USA:s näste president. Ett 
osannolikt val som vi får leva med. Helena 
Lindahl tar en selfie med mig, Hanna 
Stenegren (medarbetare hos Fredrick 
Federley) och jag.

Härlig stämning på valdagen. Utanför 
vallokalen i skolan passade barnen på att 
sälja kaffe och egna bakverk. Intäkterna 
gick till välgörenhet.

På Sveriges ambassad hölls en valvaka 
som var välbesökt. Här intervjuas Carl 
Bildt av Expressens KG Bergström.
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Centerpartiet i Falkenberg presen-

terar nu det som är den största 

budgetsatsningen för Kultur och 

Fritidsnämnden ur Alliansen+ bud-

get för 2017.  Det är en stor sats-

ning på ungdomar i och har som 

mål att stärka det lokala ungdoms-

inflytandet och skapa ännu bättre 

förutsättningar för ungdomar i 

Falkenbergs kommun. 

Dagens ungdomsverksamhet riktar sig 

främst till yngre ungdomar i åldern 12-16 

år, men med denna stora satsning så kan 

vi på ett mycket bredare och aktivare 

sätt även bedriva verksamhet för äldre 

ungdomar. Andelen ungdomar som är 

representerade i kommunfullmäktige och 

på övriga förtroendeuppdrag är väldigt 

låg. För att ge yngre en rejäl chans att 

påverka så krävs det att vi satsar resur-

ser, men också att vi vågar ge ungdomar 

mer ansvar. Det är därför som den öppna 

ungdomsverksamheten riktad till ungdo-

mar i åldern 16-20 år är så viktig, säger 

Per Johansson(C) ordförande för Kultur- 

och fritidsnämnden. 

I Falkenberg bor ca 2500 ungdomar 

mellan 16 och 20 år. Många av dem finns 

någon del av dygnet i centralorten men 

minst 35 % har sin hemort i mindre orter 

och på landsbygden. En mobil, öppen 

ungdomsverksamhet med bas i en lokal 

i centralorten kommer att kunna möta 

ungdomar oavsett vart de befinner sig i 

kommunen.

Med vår fyramiljonerssatsning ger vi 

Kultur och Fritidsnämnden ordentliga för-

utsättningar för att starta upp och arbeta 

långsiktigt med ungdomsverksamhet, 

delaktighet och inflytande säger Tore 

Holmefalk (C).

Fyra miljoner till öppen ungdoms- 
verksamhet i hela kommunen!

FABOs styrelse har under år 2016 

beslutat om en Tillväxtstrategi 

2025 där det ska byggas ca 500 

lägenheter under en 10 årsperiod. 

Trycket är hårt på Allmännyttan så 

den kan behöva revideras varje år.

Vi vill ha en långsiktig tillväxt, hållbar 

ekonomi, social hållbarhet och hållbar 

miljö. För att följa upp detta sker en 

kontinuerlig dialog för att kartlägga 

efterfrågan och behoven. Fastighetsav-

delningen har tittat på vilka områden 

som har detaljplaner, få fram fler planer 

och även se ut förtätnings projekt fram 

för allt i staden. I nuläget byggs det i 

Glommen 17 lägenheter och ett projekt 

har precis startat på Hjortsberg där 

Tillväxtstrategi 2025

KRETSSTÄMMA!
Centerpartiet i Falkenberg 

kallar till Kretsstämma
Måndag 6 februari 2017, 
kl 19, Abilds bygdegård

Ärenden enligt stadgarna.
Välkomna!

Kallelse till årsmöte 
Centerpartiet Falkenberg, Södra avdelning 

Måndag 23 januari 2017, kl 19, Årstad församlingshem  

Årsmöte sedvanliga ärenden
Ola Johansson, riksdagsman, diskuterar aktuella 

frågor om bostäder och landsbygden

Skriv gärna motioner om dina hjärtefrågor, lämnas senast 9 januari.

Avdelningen bjuder på fika. Välkomna styrelsen
Shlomo Gavie tfn. 070-2652330, e-post shlomo.gavie@bredband.net 

Agneta Åkerberg tfn.  070-9851493, e-post agneta@nib.se

Meddela din mejladress så skickar vi ut handlingarna.

det ska byggas 45 lägenheter. I Långås 

blev 24 lägenheter inflyttningsklara den 

1 november.

Av all nybyggnation ska ca 15 % ske på 

landsbygden.

De områden som är tänkta på lands-

bygden i ett första läge blir Ullared, 

Slöinge, Okome, Ätran och Vessigebro.

Anette Ivarsson

Ordf. FABO

Soppseminarium

Försvaret nu och 
i framtiden!

Centerpartiet Falkenberg Södra 
avdelning bjuder in till möte 

Måndag 5 december kl 18.30 
Årstad församlingshem

Emil Olofsson berättar om sitt 
arbete vid marinen 

Avdelningen bjuder på soppa. 

Välkomna!
Styrelsen

Shlomo Gavie, 070-2652330, 
shlomo.gavie@bredband.net

Tore Holmefalk (C)
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Kontakta oss
Centerpartiet i Falkenberg, Möllegatan 11 A, 311 34 Falkenberg
E-post: falkenberg@centerpartiet.se  | www.centerpartiet.se/falkenberg

Ordförande Tore Holmefalk 
0708-960 666 | tore@holmefalk.net

Falkenbergs pastorat
Falkenberg Skrea |  Morup, Stafsinge, Vinberg Ljungby | Susedalen, Vessige, Okome | Fagered, 
Källsjö, Ullared, Älvsered, Gunnarp, Gällared, Krogsered och Torup.

Falkenbergs kyrka

Stig Agnåker, Falkenberg, Gunilla Ankarberg, Skrea

Agneta Åkerberg, Skrea, Bengt Wernersson, Falkenberg

Abilds kyrka

Lars Raning, Eftra, Ulf Johansson, Vessige, Monika Johansson, 

Årstad, Hans-Åke Bengtsson, Abild, Ulla Rickardsson, Vessige, 

Uno Kristensson, Slöinge

Inklippta: Helena Lindqvist, Okome, Inger Gustafsson, Vessige

Hässlås kapell

Tore Holmefalk, Morup, Hans-Erik Karlsson, Vinberg,

Berith Hulthén, Vinberg, Siv Nyman, Stafsinge

Susanne Larsson, Stafsinge, Kjell Eriksson, Vinberg

Krogsereds kyrka

Anette Ivarsson, Krogsered, Inger Johansson Torup

Lisbeth Riberth, Fagered. Inklippt: Irene Karlsson, Älvsered
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Socialdemokraterna föreslår i sin skugg-

budget för Falkenbergs kommun att det 

ska införas ett tvålärarsystem i alla F-6 

skolor. Detta förslag kan ju vid en ytlig 

betraktelse tyckas vara en generös sats-

ning på skolan, något som väl ingen kan 

tycka är dåligt. Men då glömmer man 

att skollagen anger att det är rektorn 

och ingen annan som får bestämma om 

skolans inre organisation, dvs hur stora 

klasserna ska vara och hur många lärare 

det ska finnas i varje klassrum. Politiker-

na ska bara tillhandahålla resurserna till 

skolorna. Hur resurserna ska användas 

måste rektorn få bestämma över själv, 

dels utifrån de olika behov som finns på 

skolorna, dels utifrån den personal rek-

torn har till sitt förfogande.

Politiker är inte de som bäst vet hur 

rektorn ska använda sina resurser. Därför 

är det bättre att vi arbetar för att ta fram 

de resurser som varje skola behöver, för 

att alla elever, oavsett vilken skola de går 

i, ska ha samma möjligheter att nå sitt 

maximala resultat. Detta gör vi bäst ge-

nom att kontinuerligt följa upp resultaten 

vid varje skola. Skolor där eleverna når 

lägre resultat ska få stöd av oss politiker 

för att jämna ut de skillnader som finns 

så att alla elever får samma möjlighe-

ter att lyckas. Men det måste alltid vara 

rektorn som bestämmer hur resurserna 

ska användas.

Avslutningsvis kan jag inte avstå från 

att fundera kring hur ett sådant budget-

förslag kan presenteras av Per Svensson 

och Dahn Persson. Per Svensson har ju 

sin yrkesmässiga bas i skolans värld och 

Dahn Persson har suttit i BUN förmodli-

gen ända sedan han gick i sandaler och 

kortbyxor. Borde de inte veta att deras 

förslag bryter mot skollagen? Eller försö-

ker de bara vinna enkla och billiga poäng, 

väl medvetna om att deras förslag aldrig 

kommer gå igenom fullmäktige? Eller är 

de bara lyckligt okunniga?

Sven-Olof Lundin

FALKENBERGS PASTORAT 2017
I förra numret av Hallands Bygden beskrev 

Stig den nya organisationen på det nya 

pastoratet som skall heta Falkenbergs pas-

torat med 32000 kyrkotillhöriga, 

16 församlingar och med 150 anställda. 

29 kyrkor, 3 kapell och 29 församlingshem 

att förvalta. Pastoratet kommer att delas 

in i 4 verksamhetsområden 

1.  Falkenberg Skrea

2.  Morup, Stafsinge, Vinberg Ljungby

3.  Susedalen, Vessige, Okome

4.  Fagered, Källsjö, Ullared, Älvsered,

  Gunnarp, Gällared, Krogsered och

 Torup.

Det högst beslutande organet i det nya 

pastoratet blir ett kyrkofullmäktige med 35 

ordinarie ledamöter och 24 ersättare.

Nu satsar vi på EN Centerlista där vi ska 

ha en bred representation från hela kret-

sen och med målet att få kandidater från 

alla våra församlingar och pastorat.

Din uppgift som medlem i Centerpartiet 

är nu att rösta fram dina kandidater till 

denna lista.

MEDLEMSOMRÖSTNING
Kandidaterna som publicerats här har blivit 

föreslagna till att representera nomine-

ringsgruppen Centerpartiet i Kyrkofullmäk-

tige i Falkenbergs pastorat. Omröstning-

en är rådgivande inför valberedningens 

fortsatta arbete med listan. 

Du röstar på dina kandidater 

genom att skicka in talongen 

före 31 december till 

Centerpartiet i Halland

Möllegatan 11

311 34 FALKENBERG

eller mejla till falkenberg@centerpartiet.se

Den kandidat du sätter som nr 1 får 5 

poäng, nr 2 får 4 p, osv…

KYRKOFULLMÄKTIGE

Falkenbergs Pastorat

1 .....................................................................................

2 ..................................................................................... 

3 ..................................................................................... 

4 ..................................................................................... 

5 ..................................................................................... 

Församlingsarbetet har sin utgångs-

punkt i Kristus. Det är grunden för 

Svenska Kyrkans uppdrag.

Församlingen är kärnan i 

Centerpartiets kyrkopolitik.

Församlingsråden ska besluta i de 

nära frågorna, forma gudstjänst- 

och församlingsliv. Det är Närodlad 

kyrkopolitik.

Kvinnor och män deltar på lika villkor.

Arbeta för att kyrkor används och är 

öppna så mycket som möjligt.

Kyrkan är ett kulturarv som vi ska 

använda och möta tidens behov – 

förändra med hänsyn till kulturarvet.

Vi måste sprida berättelserna om 

Jesu Kristi gärningar, det är dem vi 

bygger vår kristna tro på.

Svenska Kyrkans behöver bli synli-

gare och vara en kraft i samhället. 

Samarbete med föreningslivet ger 

bredd och kraft.

Barn och Unga måste få ta plats.

Kyrkogårdar ska ge utrymme för 

”Stilla Rum” och plats för eftertanke.

Vigselrätt för alla.

Även i kyrkopolitiken arbetar vi 

för balans Stad-landsbygd.

Vara våra kristna systrar och bröder 

behjälpliga i det internationella 

arbetet. 

Ekumeniska samtal och samarbete 

är viktigt.

Gudstjänsten är en växtplats där alla 

räknas och kan bidraga med olika 

engagemang.

Körsången och övrig musik är en 

omistlig del i kyrkans arbete som kan 

utvecklas t ex genom familjekörer.

Vi ska alltid ha ett miljötänk.

Vi behöver hitta nya sätt att möta 

människor.

Viktigt att inbjuda till dop och vigslar 

där också enkelheten får utrymme.

Samråd anställda – förtroendevalda.

Upprätta lokalplaner så byggnader 

används effektivt. Kyrkan i centrum 

övriga byggnader avyttras om de inte 

används.

Kyrkan ska vara aktiv, inget museum.



”Om du inte vet vart du skall spelar 

det ingen roll vilken väg du väljer”, 

sa Katten till Alice i Underlandet 

när hon stod och tvekade vid ett 

vägskäl. I en kommun är det po-

litiken som visar vägen och tjäns-

temännen som genomför. Högsta 

beslutande organ är Kommunfull-

mäktige och där beslutas det i de 

stora frågorna. För att skapa en 

mer detaljerad styrning är kom-

munens verksamhet uppdelad i 

nämnder. En av dessa nämnder är 

Samhällsbyggnadsnämnden. Där 

har politiken en möjlighet att styra 

över ”vad” som skall göras medan 

Samhällsbyggnadskontoret styr 

över ”hur” det skall göras.

Samhällsbyggnadsnämnden i Hylte 

kommun är en sammanslagen nämnd 

av vad som i en större kommun vore 

flera nämnder. Miljö, teknisk, trafik-, 

plan- och byggnämnd. Som jag uppfat-

tar det är det ett upplägg som funge-

rar väl då vi har flera synergieffekter 

mellan verksamheterna och samtidigt 

skapar ett effektivt arbetssätt jämfört 

med uppdelade nämnder.

De fem enheterna ansvarar för 

frågor såsom:

bygglov, bostadsanpassning, kartor / 

miljöfarlig verksamhet, värmepumpar 

/ matlagningen till kommunens alla 

skolor och äldreboende, städningen av 

kommunens lokaler / underhåll av ga-

tor och vägar, parkförvaltning, skötsel 

av kommunens badplatser, parkerings-

tillstånd för rörelsehindrade, enskilda 

vägar och vägföreningar / kommunens 

vattenförsörjning och renhållning, åter-

vinningscentralen och avloppsrenings-

verken, sophämtning, slamtömning, 

dricksvatten med mera.

Vilka som sitter i nämnden visas 

på kommunens hemsida. Centerns 

representanter är Björn Andersson 

och Karl-Anders Thorsson. Eftersom 

nämnden är sammanslagen blir det ett 

relativt stort spann på de olika frågor-

na som kommer upp på dagordning. 

Nedan kan du läsa om några aktuella 

ämnen från de senaste nämndsmötena. 

Den intresserade kan alltid följa arbetet 

genom att studera våra protokoll som 

publiceras på kommunens hemsida.

Minska beroendet av fossila bränslen

Vi satsar på att minska beroendet av 

fossila bränslen genom att investera i 

elbilar, därför bygger vi en laddstation 

på parkeringen bakom kommunhuset. 

De som rör sig där kan se att arbetet 

redan är påbörjat. I ett försök att för-

enkla för de samhällsmedborgare som 

önskar satsa på elbilar har vi beslutat 

att sätta upp en laddstolpe i anslutning 

till Centrumtorget. Denna laddstolpe 

kommer under en utvärderingsperiod 

vara gratis. Syftet är att se hur stort 

utnyttjande vi får och därmed kunna 

bedöma om det skall fram fler laddstol-

par i kommunen.

Attraktivt boende

Kommunen har ett behov av attraktiva 

lägenheter vilket blev konkret under 

samråd för Torups Marknadsplatsen. 

Många röster höjdes för hyresbostäder i 

kommunen. Önskan var att kunna flytta 

från sina villor till ett bekymmerslöst 

boende som lägenhet erbjuder. Detta 

skapar i sin tur flyttkedjor där kanske 

småbarnsfamiljer kan hitta ett större 

boende. Det SBN kan påverka är att 

skapa möjlighet så att det byggs fler 

bostäder. Det gör vi genom planarbete 

och ändring av byggnadsplan på lämpli-

ga platser i våra orter.  

LIS, Landsbygdsutveckling I Strand-

nära lägen. 

Syftet är att skapa attraktivt boende 

och det är ofta i närhet av sjöar. Då 

uppstår det en konflikt med Strand-

skyddsplanen. LIS områden, i dag 22 

stycken, är utpekade områden med 

lättnader i strandskyddet som möjliggör 

byggnation.

Torup centrum,

Ligger just nu för granskning. För-

hoppningsvis start kvartal 2 2017. Vi 

ser fram emot att få fram ett vackrare 

centralt Torup. 

Marknadsplatsen i Torup

Just nu på Samråd. Här anser vi att det 

är lämpligt för ett antal lägenheter. SBN 

beslutar endast om ändring av planen 

och därmed möjliggör byggnation av 

hus inom vissa ramar. De illustrationer 

som visats ger en bild av möjliga fem-, 

tre- och enplans byggnader. Det är den 

entreprenör som bygger som bestäm-

mer den slutgiltiga utformningen.

VA, Vatten och Avlopp

Kommunen har bland det bästa 

dricksvatten som riket kan frambringa. 

Dock är vårt ledningsnät gammalt och 

i behov av underhåll och renovering. 

Detta är planering med mycket lång 

tidshorisont. Det är inte bara det att 

ledningarna måste hålla god kvalitet då 

de hanterar ett livsmedel. Bristfälliga 

ledningar är en stor kostnad. Läckande 

ledningar kostar VA-kollektivet årligen 

3,3 miljoner kronor. Förlusten består av 

dels läckage av dricksvatten samt in- 

läckage till avloppsnätet. Man kan näm-

na att vi förlorar 26 % av vårt vatten 

genom läckage, för riket gäller 12%, 

så här kan vi bli bättre.

Björn Andersson

Kontakta oss
Centerpartiet i Hylte

Håkan Bengtsson 
ordförande 070-576 58 12

hakan.bengtsson@interconsult.se

Anna Roos 
Kommunråd 070-662 35 52

anna.roos@hylte.se
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Samhällsbyggnadsnämnden 
HYLTE
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Tack henrik! 
Henrik Erlingson om sin tid som Kommunråd I Hylte kommun

- Det har varit utvecklande att ha 

varit kommunråd i Hylte. Jag har 

fått mycket erfarenhet av många 

olika områden i min roll. 

Henrik har aktivt arbetat med att synen 

på Hylte kommun ska vara positiv, att 

invånare och medarbetare ska vara 

rakryggade och stolta över Hylte. Vi be-

höver inte skämmas för oss.  Hylte ska 

ha en aktiv roll även på hallandsnivå. 

Henrik lyfter fram Utveckling 

Hylte- ett arbete som initierades i 

samband med att Stora Enso stängde 

pappersmaskiner och personal slutade. 

Detta arbete gav ringar på vattnet och 

nya samarbeten och samverkansfor-

mer hittades. Ur samarbetet sprang 

projektet Integration Hylte, där Hylte 

Kommun har samordnat myndigheter, 

civilsamhället och egna verksamheter 

för att skapa bättre förutsättningar för 

integration. Samarbetet gjorde Hylte 

kommun bättre rustade att ta emot 

många nyanlända. Hylte kommun 

har i Halland tagit på sig ledartröjan i 

integrationsfrågor och är värdar för det 

gemensamma EU-finansierade projek-

tet Integration Halland. Med stolt-

het har Hylte tagit ett stort ansvar för 

nyanlända och asylsökande och klarat 

uppdraget väl.

Henrik drev under sin tid som Kom-

munstyrelsens ordförande frågan om 

fiberutbyggnad i hela kommunen. Dis-

kussioner fördes med flera företag och 

var i hög grad involverad i att ett avtal 

arbetades fram för att få till fiberut-

byggnaden.  Frågan drevs tillsammans 

med dåvarande oppositionsråd och 

när avtal i frågan slöts var det Ronny 

Löfqvist (S) som var Kommunstyrelse-

ordförande. En stor och viktig fråga för 

Hylte kommun där alla partier i Hylte 

kunnat enas om strategin och om hur 

utformningen ska vara. Region Halland 

har nu slutit ett liknande avtal om fibe-

rutbyggnad i hela Halland.

Henrik summerar att det var större 

utmaning att få ihop en budget när han 

förra mandatperioden ledde kommu-

nen, när inte skatteutjämningssystemet 

var på plats och kommunen hade min-

dre pengar att röra sig med.  Sol- och 

vindenergi samt laddstolpar för elbilar 

är frågor där det gått för långsamt 

sedan vi hamnade i opposition, avslutar 

Henrik.

Centerkretsen i Hylte vill tacka 

Henrik för allt arbete och engagemang 

han bidragit med för Hylte kommun och 

Centerpartiet. Vi önskar Henrik lycka 

till med sitt regionuppdrag och företa-

gande!

Halvtid i oppositionen!

Efter två år i opposition har vi i Cen-

terpartiet tröttnat på dåliga underlag, 

bristande information och beslut som 

fattas utanför sammanträdesrummet. 

På senaste kommunfullmäktige luftade 

vi några av de problem som vi ser och 

i barn- och utbildningsnämnden brottas 

de ständigt med bristande information 

och svårigheter att få svar på frågor-

na. Vi hoppas att våra påpekanden ska 

ge oss bättre beslutsunderlag, bätt-

re respekt och tilltro till den interna 

kontrollen och att besluten faktiskt 

fattas på de möten där de ska fattas 

med full demokratisk insyn!

Vi välkomnar Anna som 
nytt oppositionsråd och
Andreas som ny ledamot

i kommunstyrelsen!

Kyrkoval
Torups pastorat kommer att ingå i 

Falkenbergs pastorat from 1 januari 

2017. På Falkenbergssidorna finns 

information om hur du röstar på dina 

kandidater till Kyrkovalet 2017.



Det är lätt att bli TRUMPen!
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 De politiker och politiska partier som 

presenterar enkla lösningar, ”oneliners”, 

för människor som känner sig   ”bort-

glömda”, når idag stora framgångar. 

Jag tänker exempelvis på Brexit, 

Storbritanniens folkomröstning om 

att lämna EU och inte minst på USA:s 

blivande president Donald Trumps häp-

nadsväckande uttalanden.

Samtidigt är demokrati fantastiskt 

och måste varje dag försvaras mot de 

krafter som vill ha ett annat styrelse-

sätt! 

Detta gäller såväl i England och 

i USA som i Sverige och i Halmstad 

kommun.

 Men vad beror det egentligen på 

att många människor känner sig bort-

glömda? Min tro är att det till stor del 

beror på avsaknad av det personliga 

mellan medborgaren och politikern.  

Medborgaren kan vara alltför be-

kväm, gör inget själv utan bara klagar 

och politikern i sin tur kanske inte 

lyssnar och inte heller ser verkligheten 

i vitögat?

I skrivandets stund har Centerpar-

tiet nationellt fått de högsta opinions-

siffrorna på mycket länge, det vill säga 

8,6 % och det känns verkligen att vår 

politik är lösningen på ”bortglömd!  Vi 

vill ju att hela landet ska utvecklas!

För Centerpartiet i Halmstad är det 

självklart att hela Halmstad kommun 

ska leva och utvecklas. Det är en ”grön 

tråd” för oss. Vi är också noga med att 

konkret följa upp hur vi lyckas med vår 

politik gällande hela kommunen! Under 

oktober gjorde vi nämligen både en 

halvtidsuppföljning av vårt valmanifest 

från valet 2014 och vad vi gjort konkret 

för respektive ort i Halmstad kommun, 

genom att dela ut ortsblad och därefter 

prata med människor. Vi har lyckats i 

väldigt många frågor, råkat ut för några 

bakslag men har även mer att uträtta 

under resten av innevarande mandat-

period!  Läs gärna halvtidsuppföljning-

en på vår hemsida! 

Grunden, A och O, för att lyckas 

med att genomföra vår politik är en 

god medlemsorganisation bestående 

av både många och aktiva medlem-

mar. Under hösten har vi till exempel 

fått många nya medlemmar varav en 

hel del även kommer till våra livaktiga 

medlemsgruppmöten som handlar om 

dagsaktuella politiska frågor.  

I början av november hade vi ett 

både viktigt och välbesökt möte, en 

organisationsträff inom Centerpartiet i 

Halmstad på Lizzie´s Café i Holm. Där 

träffades representanter från avdel-

ningar, kontaktpersoner från nätverk, 

CK, CUF, CS (Centerstudenterna vid 

Högskolan i Halmstad) samt kretssty-

relsen. Där diskuterade vi bland annat 

samarbetet med samhällsföreningar, 

vikten av fler trivselaktiviteter, att 

avdelningarna/nätverken under en 

egen flik på hemsidan från och med 15 

november kan beskriva sina aktiviteter 

samt den fortsatta medlemsrekryte-

ringen som är hela centerorganisatio-

nens angelägenhet.

För kretsstyrelsens del så väntar 

den närmsta tiden avslut av 2016 samt 

framförallt en planering av hur vi kom-

mer att arbeta under 2017 inför valåret 

2018. Både roligt och spännande och 

det finns absolut inte något skäl för 

någon inom Centerpartiet att känna sig 

TRUMPen!

Hör gärna av dig vid frågor eller 

funderingar!

   

Henrik Andersson, Kretsordförande 

Centerpartiet i Halmstad

HALMSTAD

Krets info

Medlemsgruppmöten för 
politisk diskussion: 

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

finns inget krav på 
medlemskap. 

Fika kl 17.30, möte kl 18-20.
Plats: oftast på Kulturhuset i 

Folkparken, men kan variera,  
se inbjudan via mail eller i 

kalendern på hemsidan. 

Glöm inte att titta in till oss på hem-
sidan! Där hittar du en längre pre-
sentation av de förtroendevalda, 
pressmeddelande, inbjudningar och 
annat läsvärt. Kalender finns också 
som uppdateras med tid, plats och 
dagordning när sådan finns. Saknar 
du något så kontakta gärna oss.

PS. Du som inte får våra utskick: hör av 
dig med din e-postadress och ditt mobil-
nummer, så missar du inget. 

Facebook sida: 
Gå in och gilla oss på

”Centerpartiet i Halmstad”

Kallelse Halmstad ÅRSSTÄMMA
- upptakt och uppföljning!

Den 9/2 är det dags för Halmstad Krets Årsstämma. 
Stämman äger rum på Kvibille Gästis kl 18.00.

Kostnad 80 kr (lättare mat samt kaffe och kaka)

Utöver de vanliga förhandlingarna får vi besök av Kristina Yngwe, 
ledamot av Centerpartiets verkställande utskott och 

vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. 

Vi uppmärksammar nya medlemmar, pratar om valarbetet som 
ska starta upp och självklart blir det som vanligt trevligt sällskap, 

intressant information och givande diskussioner. 

Anmäl dig gärna redan nu på mailadress: halmstad@centerpartiet.se
eller kontakta Jessica Skog på telefon 072 - 188 61 74

Är man politiskt intresserad så händer det mycket spännande i omvärlden!
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Det nalkas mot jul och decem-

berstressen är på topp! Ja många 

känner säkert igen sig med alla 

göromål som ska hinnas med, men 

ta det lugnt det blir jul om så alla 

bestyr är klara eller ej. 

Så här i juletider och ett slut på ett år, 

brukar man summera året som snart är 

till ända. Rent politiskt kan jag notera 

att året har haft många utmaningar. Den 

största är naturligtvis flyktingkrisen som 

även har drabbat kommunen med en 

hel del göromål som har satt stora krav 

på organisationen. Dock tycker jag att vi 

har klarat mottagandet mycket bra med 

hjälp av duktiga personer på olika håll. 

Det tycks ha återgått till ett normalläge 

nu men jag tror att det är nu den stora 

utmaningen är, när de nyanlända ska 

komma in i vårt samhälle. Här behövs 

det samling från olika håll, kommunen 

är klart en viktig aktör, arbetsförmed-

lingen, näringslivet, föreningslivet likaså. 

Hjälps vi åt kommer detta att medföra 

en positiv utveckling i vår kommun.

Jag har tidigare i förra numret av 

Hallandsbygden haft synpunkter på den 

turbulens som är i den moderata grup-

pen och tycker fortfarande att det är 

en svår situation för alliansen att styra. 

Det senaste av raden av märkliga saker 

är hanteringen av Visit Laholm som har 

gått långt över budgeterade medel. Jag 

blir inte mindre orolig när uttalanden 

görs både från verksamhetschefen och 

också dess moderata ordförande om 

ärendet. Det är inte okey att gå över 

budgeten utan att ifrågasätta rättighe-

ten för det både vad det avser pengar 

och upphandling. Nu ska en granskning 

göras så jag får väl tålas att vänta och 

se vad svaret blir. Det görs många bra 

saker i kommunen både politiskt och 

verksamhetsmässigt men tyvärr är det 

dessa bestyr som gör att allt positivt 

kommer i skymundan och alla blir syn-

dabockar. 

För Centerpartiets del kan jag med 

glädje se att vi har en stor förändring 

i opinionen, i olika mätningar visar vi 

på över 8 % av väljarkåren och det är 

naturligtvis kul. Vi har gått lite kräftgång 

i många år, speciellt mellan valen, så 

det är av största tillförsikt jag ser fram 

emot nästa val. Men vi får inte luta oss 

tillbaka, utan jobba vidare på den posi-

tiva trenden. Vi i Centerpartiet i Laholm 

har senast i raden av aktiviteter haft 

ett arrangemang i Knäred, där vi bjöd 

in alla för att diskutera tågstopp i både 

Veinge och Knäred. Det kom ett 60-tal 

personer som lyssnade och fick ställa 

frågor till Stefan Bengtsson, regionråd, 

Gösta Bergenheim ledamot Hallandstra-

fiken, Henrik Oretorp Halmstad kommun 

och Göran Svärd som tidigare varit 

länstrafikchef i Kristianstads län. Det 

blev en bra informationskväll där olika 

problem och lösningar diskuterades för 

att få igång tågen. Jag kan konstatera, 

som i mycket annat, att ”vill” man! så 

går det också att genomföra saker inom 

rimlig tid. 

Till sist vill jag önska er alla en God 

Jul och Ett Gott Nytt År och glöm inte 

kretsens årsmöte den 27 februari 2017, 

se annons.

Ove Bengtsson

Kretsordförande

Kallelse

ÅrsSTÄMMA
centerpartiet i laholm

Alla medlemmar hälsas 
välkomna till årsstämma 2017
Stämman kommer att hållas i 
församlingshemmet i Våxtorp 
måndag den 27 februari 2017 

kl.18:30

Välkomna!
Kretsstyrelsen

Kallelse

ÅrsSTÄMMA
Centerpartiets avd. i Våxtorp

Alla medlemmar hälsas 
välkomna till årsstämma 2017
Stämman kommer att hållas på 
Tajes Kiosk i Våxtorp måndagen 

den 6 februari 2017 kl.19:00

Välkomna!
Våxtorps Centerparti

Kallelse

Årsmöte
centerpartiet i Knäred

onsdagen den 8 februari 
2017, kl 19.00 på Hotell Freden

Välkomna!

Kallelse

Årsmöte
centerpartiet i ränneslöv
Ränneslövs centerpartiavdelning 
och Ränneslövs Centerkvinnor 

kallar till årsmöte torsdagen den 
26 januari 2017 kl.19.00 på 

Randerslund i Ränneslöv.

Vi bjuder på fika.

Välkomna!
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Idén att EU skulle hotas av sön-

derfall upprepas överraskande ofta 

– överraskande, för det finns inga 

tecken i den riktningen.

 Däremot finns det tydliga tecken på att 

EU-länderna smider närmare band än 

tidigare.

Det beror på att världen ser farligare 

ut än förut.

Strikt praktiskt leder ett brittiskt 

utträde inte till några större ändringar.

28 länder blir 27 – det kan hanteras.

Just Storbritannien har dessutom 

under årens lopp skaffat sig så många 

undantag från EU-samarbetet att skils-

mässan därför blir mindre kännbar.

Landet har kvar sina gränskontroller, 

är inte med i migrationspolitiken, bara 

delvis med i polissamarbetet, är inte ett 

euroland och godkänner inte stadgan för 

medborgerliga rättigheter.

Ekonomiskt blir det en förlust att 

12 procent av EUs ekonomiska tyngd 

försvinner – särskilt i en lågkonjunktur. 

Men även det är hanterbart. Allt talar för 

att finanscentrat City tappar en stor del 

av omsättning till euroland vilket är ett 

rent plus.

Nå, men politiskt då. Alla andra 

EU-trötta medlemsländer som skulle 

följa britternas exempel och vilja lämna 

EU och som bäst bara lämna kvar ett 

tomt skal?

Faktum är att inget EU-land ens 

överväger något sådant. Inte ens 

icke-medlemmarna Schweiz och Norge 

diskuterar att följa britterna ut i den 

globala värld de ser sig kunna välja som 

alternativ.

Så alla älskar EU alltså?

Knappast, EU-kritiker går det tolv på 

ett dussin av. Det kommer emellertid i 

sig inte få EU att falla sönder.

Det finns starka skäl för EU-länderna 

att hålla ihop.

Europa kunde ha blivit stora förlora-

re i den pågående globaliseringen ifall 

dess nationer istället en och en, hade 

försökt kämpa emot med höga gräns-

hinder.

Tack vare att man valde en annan 

väg och nu har världens största och 

rikaste konsumentmarknad, är EU eko-

nomiskt en tungviktare globalt.

Denna EU-marknad som alltså idag 

är en enorm ekonomisk resurs, är ett av 

de starkaste skälen till att inget annat 

EU-land följer Storbritannien ut i exil.

Men det finns ett viktigt skäl till. 

Maktbalansen i världen tycks skifta.

Vi kan alla se att USA har tagit ett 

steg tillbaka, gett upp sin plats som 

världspolis.

USA tycks inte längre ha viljan 

– vare sig i folkopinionen eller bland 

politiker – eller den ekonomiska styrkan 

att agera supermakt.

Parallellt har Kina seglat upp, nu en 

större ekonomi än den amerikanska.

Vi läser ofta nyhetsnotiser om hur 

Kina miljardinvesterar i Afrika, i Latin-

amerika, i Grekland och i Turkiet. Där 

pengar saknas, där återfinns kineserna.

Sedan några år tillbaka kräver Kina 

att även få räknas politiskt.

Asean är en handelsgrupp startad av 

10 små asiatiska länder som bildades 

utifrån ett behov att stå fria mot domi-

nerande Kina. Alla har – händelsevis – 

nära kopplingar till USA

och det har slutit ett frihandelsavtal 

med Kina.

Kina har hittat en annan konstella-

tion, länder som inte låter sig domineras 

av USA och arbetar nu på att utveckla 

denna; Brics (de icke-väst-dominerade 

ekonomierna Brasilien, Ryssland, Indien, 

Kina och Sydafrika). De håller numera 

toppmöten tillsammans. Dessa länder 

tillsammans motsvarar halva jordens 

befolkning och 25 procent av världens 

globala produktion. Så Kina är på uppåt-

gående i den globala världsordningen.

För européerna är naturligtvis de rys-

ka framstötarna ännu mer uppenbara.

Vladimir Putin prövade också re-

ceptet att öka sin ekonomiska tyngd 

genom att bilda en handels- och sam-

arbetsorganisation med några av de 

närmaste grannarna. Det har inte gått 

så bra. President Putin utnyttjar dock 

maximalt sin tillgång på gas och olja 

för att få omgivningen att följa hans 

vilja. Putins Ryssland drar sig, som be-

kant, inte alls för att använda militära 

medel för att få vara med och leka. Han 

gjorde det i Georgien, på Krim och i 

Ukraina och han gör det i Syrien. Det 

senaste infallet är att placera kärnva-

penmissiler vid Östersjöns strand, inom 

räckhåll för Stockholm, Köpenhamn och 

Warszawa.

Sett ur ett europeiskt perspektiv 

leder de tre giganternas USA, Kina och 

Ryssland uppträdande till en tydlig slut-

sats: De europeiska länderna väger för 

lätt för att kunna stå emot i denna nya 

skakiga värld. Det är säkrare att hålla 

ihop.

Om vi söker bland nyhetsnotiserna, 

kan vi finna att detta faktiskt är precis 

vad EU i dessa dagar ägnar sig åt. Men 

då måste man leta länge. När EU höll 

sitt första toppmöte utan Storbritan-

nien, i Bratislava i september 2016, 

sökte massmedia febrilt efter tecken på 

sprickor.

Vad pressen däremot missade, 

upptagna med Renzi och Orban, var att 

EU-ledarna var fullständigt enade om vä-

gen framåt, för EU att akut arbeta med:

a) ett närmare försvarssamarbete,

b) vassare (gemensamma) insatser 

mot terrorismen och

c) insatser för att skapa fler jobb i 

lågkonjunkturens Europa (= en öppnare 

inre marknad)

Med ”fullständigt enade” menar jag 

att även östeuropéerna var överens. 

Inklusive Polen och Ungerns Orban. Det 

var inte svårt för de 27 regeringschefer-

na att bli överens i september.

De hade nämligen diskuterat ämnet 

– med särskilt fokus på försvar och 

säkerhet – ganska länge.

Detta är en förkortad version av en 

text som har skrivits av Brors&Elvis om 

Europa som jag inte hade kunnat skriva 

bättre.

Lorenz Pucher

Första vice ordf.

i Kultur och utveck-

lingsnämnden i 

Laholm

Farewell till EU?
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Klimatsmarta och hållbara lösningar i Laholm
Nu vidareutvecklar vi Laholm och 

alla Hallands Ekokommuner till 

Klimatsmarta kommuner med lång-

siktig ekonomisk, miljömässig och 

social hållbarhet.

På 90 talet satsades det mycket med 

anledning av havs problemen och ur 

det negativa fick Laholm en intensiv 

”Ekoturism”.  Besökare från Japan, 

Polen, Estland, Tyskland för att inte 

nämna Svenska kommuner och politi-

ker. Projekt som Mellbyförsöken, Kvä-

vereningsverk, Kvävedammar, Greppa 

näringen och Skogsförsök blev modeller 

för många andra.

Teckningstävlingar i skolorna visade 

upp många möjligheter och engagerade 

hela samhället i miljöarbetet. Barnens 

miljövykort 1994 användes som annon-

ser i lokalpressen och hälsade besökar-

na välkomna blandat med projektinfor-

mation.

Nu har miljöinsatserna åter kom-

mit igång på många håll med ny grön 

teknik.

1993 Blev Laholm Ekokommun med 

många projekt som följd. 2017 är det 

kanske åter dags för Laholm och de 

Halländska kommunerna att visa upp 

goda klimatsmarta exempel som ger 

nya möjligheter att sammanställa ett 

smörgårdsbord av KLIMATSMARTA, 

HÅLLBARA LÖSNINGAR, lämpliga för 

studiebesök och utbildning.

I Laholm produceras mer än dubbelt 

så mycket grön el från vindkraft och 

vattenkraft mot vad vi förbrukar.  Ca 

760 000 Megawattimmar mot förbruk-

ning ca 280 000. Lokalt producerad gas 

och el kan ersätta bensin och diesel 

med avsevärt mindre utsläpp.

Centerpartiets miljögrupp i Laholm 

lyfter nu fram klimatsmarta och lång-

siktigt hållbara exempel från små som 

stora företag och hoppas på bra spinn 

off. I offentlig verksamhet måste klimat 

och hållbarhet vägas in i varje beslut. 

Att minst få en prislapp med lcc kost-

nad före beslut kan vara en bra början. 

Att klimat och hållbarhetsperspektivet 

är med i planer och upphandling borde 

vara självklart.

Bo Brink

centerpartiets miljögrupp i laholm

Några lyckade Exempel från 

Laholm, ej graderade.

• Gårdschips AB Laholm. 

Utsågs 21 oktober till Årets Hållbara 

Företag 2015.

Den i produktionen använda rapsol-

jan återanvänds vid asfaltläggning, 

chipsspill till hjorthägn. Chipsmästare 

från Egypten och integrationsprojekt 

med syriska flyktingar som anställs 

efter praktik visar på hållbara lösningar 

med socialt ansvar. Longitud o latitud 

på chipspåsarna garanterar spårbarhet 

med lokala råvaror.

• JPGS Kaross AB

Genom att konstruera och bygga kli-

matsmarta lastfordon minimerar man 

utsläpp och energiförbrukning. Bland 

andra tillverkas ”Kinnarps skåpet” som 

är miljöcertifierat tillsammans med 

Stena och återvinns till 98%. Företaget 

arbetar föredömligt med integration i 

praktiken och visar med gott resultat 

att en mångkulturell personalstyrka är 

en tillgång för verksamheten.

• Södra Hallands Kraft Ek Förening.

SHK var tidiga med bla biogas och 

vindkraft. Nu är soltak, elbilar och lad-

dare med på agendan. 2015 leverera-

des biogas motsvarande 4 3000 000 kg 

mindre koldioxidutsläpp. Alla arbetsfor-

don kör på miljöbränsle. 57 soltak inom 

området.

Årsrapporten med miljöpolicy visar 

mångfalden av klimatsmarta lösningar.

• WEkuData AB. 

Utsågs till Årets Hållbara Företag 2014. 

Soltak, 7 elbilar, serverkyla och grön IT 

är bra både för miljön och ekonomin.

• JoinME Fastighetsförvaltning 

och Marinteknik AB 

Invigde i höst Hallands största sol-

taksanläggning med totaleffekt 231 kW.

• DIAB Group AB

Använder spillet till värme istället för 

som tidigare till deponi. Bygger lastflak 

i lätt Divinycell som minskar bränsleför-

brukningen med ca 40%.

• Laholm kommuns miljöpris 2015.

• Laholmshem

Projekterar nu kommunens 

första Passivskola. Byter till elbilar. 

miljöfordon.
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Allmänt om kyrkovalet 2017

Valet är ditt, använd din röst!

Söndagen den 17 september 
är det valdag. 

Du som är medlem i Svenska kyrkan 

och på valdagen har hunnit fylla 16 år 

är välkommen att rösta i kyrkovalet.

VAD VÄLJS I KYRKOVALET?

I kyrkovalet görs val till tre olika nivåer.

Kyrkofullmäktige, ditt lokala val

Du väljer till kyrkofullmäktige i din 

församling eller, om din församling 

samverkar med andra församlingar, till 

kyrkofullmäktige i ditt pastorat.

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna 

för den verksamhet som finns nära dig. 

Till exempel vilken verksamhet för barn 

och unga som ska finnas i församling-

en, eller hur kör- och konsertverksam-

heten ska se ut.

Val till stiftet, regionalt

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. 

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta 

beslutande organ. Stiftens främsta upp-

gift är att stödja församlingarna i deras 

verksamhet och förvaltning genom ex-

pertis inom flera områden. Till exempel 

i kyrkoantikvariska frågor när man ska 

renovera en kyrka.

Val till kyrkomötet, nationellt

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta 

beslutande organ med 251 ledamöter. 

Det beslutar om kyrkans gemensamma 

och övergripande frågor. Kyrkomötet 

behandlar också exempelvis frågor om 

hur kyrkan ska arbeta med klimatfrå-

gan och vilka psalmer som ska finnas i 

psalmboken.

Valbara kandidater måste tillhöra en 

lista för en registrerad nominerings-

grupp ex Centerpartiet 

Valbar är kandidaten om personen:

* Tillhör Svenska kyrkan

* Är döpt eller tidigare varit 

 förtroendevald

* Fyller 18 år senast på valdagen

Centerpartiet har sedan lång tid tillbaka 

varit en kraftfull röst och haft mod att 

utveckla svenska kyrkans uppdrag och 

ställning. Partistyrelsen har fortsatt 

förtroende för nomineringsgruppen och 

även nästa år ställer Centerpartiet upp 

i kyrkovalet.

Vår värdegrund stämmer väl över-

ens med Svenska kyrkans uppdrag. 

Centerpartiet duckar inte för de svåra 

frågorna. Vi hävdar alla människors lika 

rätt och värde. Vi verkar för ett gott 

samhälle med starkt internationellt en-

gagemang och med tradition för global 

rättvisa och demokratisering. 

Vårt parti har också tidigt hävdat kvin-

nors ställning i samhället. Något som 

också givit avtryck när Märta Leijon var 

Den 17 september 2017 är det dags för kyrkoval, då gäller det för samtliga 
medlemmar i Svenska kyrkan att använda sin möjlighet att påverka vem man 
vill ska företräda sig i de kyrkliga frågorna.

avgörande i sin hållning om att även 

kvinnor skulle ha rätt att få prästvigas. 

Under många år kring millennieskiftet 

och framåt, arbetade Centerpartiet 

tillsammans med många för att all 

kärlek är sann och riktig. Kärlek mellan 

människor av samma kön har likaväl 

som andra rätt att få den bekräftad och 

välsignad i kyrkan och 2009 fattade 

kyrkomötet beslut att öppna vigselrät-

ten för alla.

Nu står både vårt eget svenska samhäl-

le, som Svenska kyrkan inför stora 

utmaningar. En ökad globalisering präg-

lad av snabba förändringar där teknik 

och ekonomi knyter människor ifrån 

avlägsna platser allt närmare varan-

dra. Samtidigt pågår en allt snabbare 

urbanisering som samlar människor i 

städerna som växer sig allt större. Vi 

lever också i ett mångkulturellt, seku-

lärt samhälle, vilket också innebär nya 

förhållningssätt som samhällsaktör.

Den svenska folkkyrkan är fortfaran-

de rikstäckande och inbegriper varje 

liten millimeter av vårt avlånga land. 

Så har det sett ut sedan 1800-talets 

mitt. En demokratiskt uppbyggd kyrka 

bestående av medlemmar med rätt att 

ha inflytande över vem som ska fatta 

beslut om teologi och ekonomisk för-

valtning. Vi ser nu en omvandling och 

kyrkan brottas allt mer med sjunkande 

medlemstal och måste anpassas efter 

nya förhållande och ramar. Utmaningar 

som kräver mod, tydlighet och innova-

tivt synsätt. Det finns fortfarande stor 

tilltro och förväntan på svenska kyrkan 

som samhällsaktör också med sin stora 

rikedom som kulturbärare av kyrkorum, 

konst och musik.

Centerpartiet vill fortsätta vara en del 

av kyrkan och verka som en framsynt 

relationsbyggare mellan trossamfundet 

och sitt kringliggande samhälle.

Camilla W Heurén

Distriktsansvarig för kyrkovalet i 

HallandFo
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Stig Agnåker, 
Falkenberg-Skrea församlingar
Pensionär
Kandiderar till stift
Kyrkopolitisk fråga: 
Att kyrkans sociala arbete för 
de utsatta skall utvecklas.

Helen Andersson, 
Veddige/Kungsäter församling
Företagare 
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: Att mins-
ka ensamheten och skapa 
öppenhet och delaktighet.Få 
människor att förstå kyrkans 
budskap i nutidens samhälle.

Helene Andersson, 
Tvååkers församling
Regionchef
Kandiderar till stift
Kyrkopolitisk fråga: Svenska 
kyrkan har en viktig roll för att 
visa på medmänsklighet, alla 
människors lika rätt och värde 
och ta kamp för dem som inte 
kan föra sin egen talan

Marie Andersson, 
Frillesås Församling
Ungdomshandledare för en-
samkommande flyktingbarn. 
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: En öppen 

levande kyrka i Jesus fotspår. 
En förnyelse som tar tillvara 
den andliga törst som finns 
idag. Ett möte mellan gammalt 
och nytt. En kyrka i tiden. 

Håkan Björklund,
Snöstorps församling
Lärare
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: Inbjudande 
kyrkan där alla är välkomna. 
Här ska du få tröst, känna 
stillhet och ro, möta varma 
människor och få tro på ditt 
sätt. 

Marie Björsell,
Ölmevalla församling
Processledare 
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: Kyrkans 
engagemang i musikundervis-
ning för barn och andra typer 
av barnverksamhet.

Maria Bronelius,
Veinge-Tjärby församling
Lantbrukare
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: Att alla ska 
kunna känna sig välkomna.

Annalena Emilsson,
Veinge-Tjärby församling
Lärare, företagare

Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: Den öppna 
folkkyrkan och folkkyrkans 
samverkan med samhället.

Anna Ericsson, 
Halmstad församling
Lärare
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga:  Kyrkan 
satsar redan på att skapa en 
gemenskap och en trygghet 
för barn och ungdomar, jag 
villa utöka detta arbete på ett 
nyanserat sätt, att komma med 
nya tankar och idéer 

Torbjörn Ferdman,
Harplinge-Steninge församling
Elektronikkonstruktör, ingenjör
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: Göra 
kyrkan till en naturlig plats att 
söka sig till för en stund av 
andlighet och tankar, dit alla 
känner sig välkomnade obero-
ende av bakgrund. 

Gunilla Franzén,
Tölö församling
Geotekniker
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: Kyrkan ska 
vara en del av samhället

Anna Ginstmark,
Getinge-Rävinge församling
Teknisk säljare
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: HBTQ och 
jämställdhetsfrågor samt rätten 
att få välja sin livspartner. En 
jämställd, öppen och varm 
kyrka som finns för alla oavsett 
ursprung, tro eller livssituation.

Anna-Karin Gustavsson,
Sibbarp-Dagsås församling
Förskollärare
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: Försam-
lingen med Kristus i centrum är 
grunden för en levande öppen 
kyrka. En kyrka med möjlighet 
till engagemang och delaktig-
het såväl i vardagsarbete som i 
gudstjänst. 

Annika Hedman,
Fjärås Förlanda församling, 
Företagare
Kandiderar till stift
Kyrkopolitisk fråga:  En folk-
kyrka i tiden

Kjell Helgesson,
Enslövs församling
Lantbrukare
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga:  Att kyrkan 
finns tillgänglig för samtal och 
vägledning i både glädje och 
sorg. 



Ewy Henriksson,
Kvibille församling
Förskollärare
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga:  En kyrka 
där alla är välkomna.

Camilla W Heurén,
Harplinge församling
Smågrisproducent och förtro-
endevald 
Kandiderar till stift
Kyrkopolitisk fråga:  En öppen, 
modig folkkyrka som vårdar 
det kyrkliga kulturarvet likaväl 
som de progressiva framtids-
frågorna.

Berith Hultén,
Vinbergs församling
Begravningsentreprenör
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: Svenska 
kyrkan behöver synas bättre 
för att bli en starkare kraft i 
samhället, samarbete med 
föreningsliv och andra aktö-
rer skapar förutsättningar för 
detta.

Lars-Erik Karlsson,
Värö-Stråvalla Församling
Skadereglerare
Kand. till stift och kyrkomöte

Kyrkopolitisk fråga: En öppen 
folkkyrka där kyrkan går ut i 
samhället och träffar folket.
Satsa mer på våra ungdomar, 
som är vår framtid och försöka 
få dem delaktiga i våra beslu-
tande församlingar.  

Petter Larron,
Söndrum-Vapnö församling
Kyrkokamrer
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: Att fler 
individer ser kyrkan och för-
samlingen som en social och 
stimulerande plats i tillvaron - 
en plats att mötas kring och i. 

Stefan Norberg,
Varbergs församling.
Konsult
Kandiderar till stift
Kyrkopolitisk fråga: Struktur- 
frågorna och ekonomin.

Siv Nyman,
Stafsinge församling
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: Att kyrkan 
står för medmänsklighet och 
alla människors lika värde, 
öppenhet och närvaro.

Lisbeth Riberth,
Fagereds församling
Lantbrukare
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: Kyrkans 
framtida utmaningar. Kyrkans 
roll i samhället.

Karin Ring,
Harplinge-Steninge Församling
Administratör, försäljare 
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: En tillgäng-
lig och öppensinnad kyrka för 
den som söker. Att bevara och 
försiktigt förnya de kyrkliga 
traditionerna men även de 
anrika kyrkobyggnaderna.

Thomas Sahlström,
Älvsåker församling
Personlig assistent
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga:  Kyrkans 
miljöansvar i samhället.

Bernt Samuelsson,
Laholms församling
Pensionär 
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga:  Den vikti-
gaste framtidsfrågan är om hur 
man lyckas inspirera föräldrar, 
barn o unga till dop o konfir-
mation.

Magnus Sundin,
Varbergs församling
Installationselektriker
Kandiderar till stift
Kyrkopolitisk fråga:  En öppen 
kyrka med verksamhet för alla.

Karl-Johan Söderholm,
Fjärås Förlanda församling.
Kontorschef
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: En öppen 
och modern kyrka.

Bengt Wernersson,
Falkenbergs församling
ledarskribent/redovisnings- 
konsult
Kandiderar till stift
Kyrkopolitisk fråga: Svenska 
kyrkan ska vara folkets kyrka 
som lever för och med sin tid 
i allt från samkönade äkten-
skap till att med öppna armar 
ta emot alla som söker sig till 
kyrkan inte minst flyktingar och 
invandrare.
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Håkan Widepalm,
Harplinge församling
Församlingspedagog 
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: Att Svens-
ka kyrkan är en öppen, aktuell 
och demokratisk folkkyrka som 
verkar och lever evangelium i 
den tid som råder och på den 
plats den verkar. Barn och ung-
as andliga utveckling och dess 
möjligheter till inflytande i sin 
församling.

Agneta Åkerberg,
Skrea Församling, Falkenbergs 
pastorat.
Agronom, företagare
Kand. till stift och kyrkomöte
Kyrkopolitisk fråga: Alla ska 
vara välkomna till kyrkan och 
dess gemenskap, när helst i 
livet man behöver den. Beslut 
ska tas nära dem det berör så 
församlingsråden skall ha stor 
beslutanderätt.

MEDLEMSOMRÖSTNING
Kandidaterna som publicerats här har blivit föreslagna 

till att representera nomineringsgruppen Centerpartiet i 

Kyrkomöte och Stiftsfullmäktige.

Enligt centerpartiets stadgar ska omröstning ske av våra 

medlemmar. Omröstningen är rådgivande inför valbered-

ningens fortsatta arbete med listan, där hänsyn också tas 

till geografisk fördelning och personlig kompetens.

Du röstar på dina kandidater genom att skicka 

in talongen före 31 december till 

Centerpartiet i Halland

Möllegatan 11

311 34 FALKENBERG

eller mejla till halland@centerpartiet.se

Den kandidat du sätter som nr 1 får 5 poäng, 

nr 2 får 4 p, osv…

KYRKOMÖTE  STIFTSFULLMÄKTIGE

1 .....................................................  1 ..................................................................

2 .....................................................  2 .................................................................. 

3 .....................................................  3 .................................................................. 

4 .....................................................  4 .................................................................. 

5 .....................................................  5 ..................................................................

Ett stort tack till er som har gett 

mej förtroende att vara nomine-

ringsgruppen Centerpartiets leda-

mot i Kyrkomöte och i stiftsfullmäk-

tige från Halland.

Det var år 2002 som tidigare kommun-

rådet Arne Andersson lanserade mitt 

namn och jag fick förtroendet också av 

övriga centerrörelsen. Det innebar upp-

drag både i stiftsstyrelsen, kyrkomöte 

och från 2005 en ersättarplats i Kyr-

kostyrelsen och sen 2013 en ordinarie 

plats i Kyrkostyrelsen. Det har inneburit 

många intressanta möten. Jag har fått 

arbeta i KS med Anders Wejryd som är-

kebiskop och ordf. (han skrev i en bok 

som jag fick en gång ”Vad roligt att du 

är kvar Ulla”) och senare med Ärkebis-

kop Antje Jackelen. Jag har fått se att 

kvinnoprästfrågan lever och vår nuva-

rande ärkebiskop har fått fula tillmälen 

av de som anser sig vara kristna.

Många frågor och ärenden har 

passerat, jag kan icke räkna dem alla 

… och jag har försökt hantera dem med 

centerideologin i ryggmärgen.

När Svenska kyrkan i utlandet 

skulle utredas blev jag centergruppens 

repr. i det arbetet.

På stiftsnivå har jag särskilt enga-

gerat mej i de antikvariska frågorna 

och var också ordf. i den samrådsgrupp 

som tillsammans med länsstyrelse och 

museer följer de frågorna. Jag har hållit 

rätt många föreläsningar om den unika 

ombyggnad som vi gjorde i Vessige och 

Okome kyrkor, både nationellt, på stift 

och på lokal nivå.

Min största ära var nog ändå när 

vår nuvarande biskop i Göteborgs stift 

Per Eckerdal inför sin vigning till biskop 

bad mej bära hans kors i Uppsala Dom-

kyrka.

Vid påvebesöket nu i november var 

jag på plats i Malmö.

Men utan er centerpartister och 

kanske främst Centerkvinnorna hade 

jag inte fått de möjligheter jag inne-

haft.

Bästa centervänner
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"

Nu är det dags att nya ledamöter 

får möjligheter att föra centerpartiets 

frågor vidare.

Tack

Ulla Rickardsson
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#Maktmötet med 
Christina Rogestam

CK Kvinnifest

Den 11 oktober hade Centerkvinnor-

na och riksdagsledamöterna Ulrika 

Carlsson och Annika Qarlsson äran att 

samtala med Christina Rogestam som 

under sin tid som C-ledamot också 

fungerade som sakkunnig till regering-

en och som talskrivare åt Karin Söder. 

Efter uppdraget som riksdagsledamot 

återvände Christina Rogestam till Gö-

teborgs Universitet, där hon som första 

kvinna i Sverige utsågs till universitets-

direktör. 

1988 utsågs Christina Rogestam 

till Generaldirektör för den dåvarande 

myndigheten Invandrarverket. Ulrika 

och Annika modererade samtalet som 

kom att kretsa kring partikulturer nu 

och då, pensioner, flyktingkriser, hur 

det egentligen gick till när så många 

Centerkvinnor tog sig in i riksdagen 

1974 (de arbetade ihärdigt och strate-

giskt gentemot Centerpartiets nomi-

neringsstämmor), brokiga regerings-

förhandlingar och förstås, kära minnen 

av Karin Söder. ”Maktmötet” kan bli en 

återkommande form för samtal med 

makthavare som genomförs av riksor-

ganisationen. Vi hoppas kunna spela in 

kommande samtal för att fler medlem-

mar runt om i landet ska kunna ta del 

av dessa.

Aktivitetstips! 

Anordna ett lokalt #CKmaktmöte med 

en C-företrädare, entreprenör eller 

inspiratör.

Ann-Sophie Cordes

Återträff på Centerkvinnornas riksorganisation

Den 13 oktober träffades några av 

våra tidigare förbundsordförande och 

förbundssekreterare på Centerkvin-

nornas riksorganisation för ett samtal 

med nuvarande förbundsstyrelse om 

dåtidens, nutidens och framtidens jäm-

ställdhetsutmaningar. Det blev en varm 

och uppskattad kväll med många skratt 

och inspirerande vittnesskildringar om 

Centerkvinnornas stolta historia. 

Skriftliga hälsningar lästes upp från 

Viviann Gerdin och Gunilla Hjelm. Ing-

britt Irhammar som också hade förhin-

der skänkte en hälsning och en målning 

som numera pryder Centerkvinnornas 

kansli. Även Ingegerd Göransson och 

Ylva Schmidt framförde varma hälsingar. 

Ovan från vänster: Ingrid Eriksson, Anna Kläppe, Catharina Håkansson Boman, Gunilla André, 
Karin Starrin, Sofia Jarl, Lena Ek, Annika Qarlsson, Kerstin Lundgren. 

Det är kvinnifestutdelning med CK 
på Tågdagarna  i Torup.

Vi delar ut Kvinnifest och pratar bl.a 
om miljö och solel på Våxtorps mark-
nad. Från vänster Maria Bronelius, Lena 
Olofsdotter och Gudrun Pettersson. 

Vi delade ut Kvinnifest på mark-
nad i Unnaryd och Kungsbacka 
(Kungsbacka är det  Bengt 
Alderin, Inga-Lill Bengtsson och 
Heinrich Kaufman). 
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Centerkvinnornas Höstmöte i Väröbacka 12 oktober 2016

Jämställdhet, 
utdrag från 
Kvinnifest foldern

För att bryta ojämställdheten vill vi 

se fler kvinnor på ledande positioner. 

Därför måste organisationers struktur 

och arbetsfördelning förändras. Vi ska 

försvara rätten och friheten att vara 

den vi är. 

Vi vill driva på för möjligheten, för 

fler kvinnor att starta företag. Detta är 

en långsiktig hållbar väg för individen 

och för samhället. Ett hållbart, flexi-

belt arbetsliv som är anpassat till olika 

skeenden i livet och till olika människor, 

där det är möjligt att leva på sin in-

komst, skapar också en bättre hälsa.

Samplaneringen med bostäder, 

infrastruktur och kollektivtrafik, ska ha 

ett tydligt jämställdhetsperspektiv. 

Vår vision är ett helt jämställt sam-

hälle där kvinnor och män, flickor och 

pojkar har samma rättigheter, skyldig-

heter och möjligheter. 

kvinnifest

I HALLAND

frihet 
från våld i 
nära rela-

tioner 
En  

jämställd 
arbets- 
marknad

mat, som 
du inte 

bara blir 
mätt av 

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

fler 
kvinnliga  

företagare

Kvinnifest-2016-S1.indd   1

2016-05-24   12:50:39

Vi var 60 stycken kvinnor som möt-

tes upp till en höstträff i Väröbackas 

värdshus. Efter välkomsthälsning av 

vår ordförande Majvor Persson in-

togs en god måltid med efterföljan-

de kaffe och äppelkaka. Under mål-

tiden spelade trubaduren Lars-Inge 

Nilsson från Väröbacka och under-

höll oss med vacker musik. 

Därefter pratade Ann-Sophie Cordes 

som sitter i Centerkvinnornas för-

bundsstyrelse. Hon berättade vad som 

händer inom styrelsen just nu. Det är 

bland annat frågor kring vår miljö de 

arbetar med. Hon berättade om att alla 

medlemmar framöver kommer samlas 

i Centerpartiets medlemsregister för 

att vi ska bli en bättre organisation. 

Centerkvinnorna förstärker sitt kansli 

med en tjänst. 

Vi hade bjudit in Maria Åkerberg, 

hudterapeut som tillverkar miljövänliga 

hudprodukter. Hon har sin tillverkning 

i Frillesås och hennes produkter heter 

”Dermanord”. Maria berättade om en 

produkt som är tillverkad av levande 

celler, utvunna från växtriket. Hon 

har arbetat med att framställa dessa 

produkter i 20 år och har idag 23 st 

anställda. Det blev mycket intressant 

och inspirerande kring miljövänligt 

tänkande. Hon tackades av Majvor och 

vi hade en intressant kväll med mycket 

gemenskap och tankar om vår miljö. 

Gm Ewy Henriksson



  
 

Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

    

De rätta svaren i förra numrets tävling,

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

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

Tävling! 1.  Mård

2.  Rådjur

3.  Grävling

4.  Björn

5.  Bäver 

6.  Kronhjort

7.  Hund

8.  Järv

9.  Hermelin

10.  Gris

11.  Varg

12.  Mullvad  

I nedanstående tolv namn på tidigare presidenter i USA får du 
förnamnet och första bokstaven i efternamnet men sedan är 
vokalerna borttagna och övriga bokstäver omkastade. 
T.ex. blir Donald Tmpr = Trump. Vilka är efternamnen?

1. George Wnhntgs 2.  Richard Nnx 3.   Lyndon B Jnnhs

4. Franklin D Rvtls 5.  Jimmy Ctrr 6.  Thomas Jnffsr

7. John F Kyndn 8  Bill Cntnl 9. Dwight D Ershwn

10.  Ronald Rng 11. Abraham Lnncl 12. Gerald Fdr 

Grattis!

Vinnare blev:
Ingrid Lindström 

Harplinge
Roland Gunnarsson, 

Varberg
Ronny och Eva Hansson,  

Laholm

Ja, då var USA:s fyrtiofemte president vald. Men nu är frågan vad 
några av hans företrädare hette i efternamn.

Vi saknar många mejladresser. Anmäl din till halland@centerparitet.se

Kallelse

ÅRSSTÄMMA 
med Centerpartiet i Halland
Lördagen den 1 april 2017

 
Dagens gäst:

Centerkvinnornas 
förbundsordförande

Sofia Jarl
Alla medlemmar i Centerrörelsen

hälsas välkomna!

(Plats och program kommer i nästa 
nummer av Hallandsbygden)

  
 

NYÅRSTRÄFF
Nu är det åter dags för Centerpartiet 

i Hallands traditionella Nyårsträff.

Lördagen den 14 januari 2017
Kl 9.30-12.00

Vinbergs församlingshem

Dagens gäst: 
Ordförande Kyrkomötet

Karin Perers 
”För folkkyrkan i medmänsklighetens tjänst”

Fralla och kaffe 9.30-10.00

Anmälan senast den 11 januari till 
halland@centerpartiet.se

Välkomna!


