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Cnackisar
Flest hittar drömboendet i Halland

Alla
vill till
Halland!
Många gånger känns det så, som att alla vill till Halland. Vi kan nog alla var
och en emellanåt känna så när våra hem fylls av släkt och vänner från olika
delar av Sverige och världen. Vi märker det också i att fler och fler bosätter
sig här, eftersom förutsättningarna att leva ett bra och aktivt liv är goda
i Halland. Nära till det mesta - kontinenten, storstäder, kust och strand,
inland och skog.
Centerpartiet har ambitioner att knyta ihop Halland än mer så att tiden det
tar att färdas upplevs ännu kortare. Just det kommer detta nummer av
Hallandsbygden att handla om. Hur vi skapar goda kommunikationer och
bygger en bra infrastruktur är temat den här gången. Läs om några av våra
förslag i kommun, region och riksdag. Tillsammans kan vi steg för steg ta
bort hindren och skapa nya möjligheter.
Det är också en viktig prioritering i vårt valmanifest, som vi nu ska hjälpas
åt att berätta för hallänningarna om. I ett centerstyrt Halland ska du kunna
lita på att det finns fungerande vägar och järnvägar med goda kommunikationer i hela Halland och givetvis tillgång till bredband genom fiber vart
du än bor. Det skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling från kust till
land.
En omställning ska ske mot ett hållbart transportsystem där cykel och
kollektivtrafik tar större plats bland trafikslagen. Hallandstrafiken ska bli
fossilfri år 2020 och den halländska fordonsflottan fossiloberoende senast
år 2030.
Vi vill skapa Sveriges grönaste tillväxtregion.
Henrik Oretorp, Ordförande Centerpartiet i Halland
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Hallänningarna är mest nöjda med
sitt boende, visar en undersökning
från Kantar Sifo. I Halland bor 65
procent så som de vill bo. I Uppsala
är bara 41 procent nöjda med sitt
boende. Mest nöjda är boende på
landsbygden. Sju av tio (72 procent) av de tillfrågade svenskarna
som bor på landsbygden, uppger
att de hittat sitt drömboende.

Centerpartiet ökar
Förra året ökade Centerpartiet sitt
medlemstal med fem procent. Det
är den största procentuella ökningen sedan 1945. Halland är ett av
länen som nu har fler medlemmar
än året innan. Totalt var vi vid
årsskiftet 2 305 unika medlemmar i
Halland, vilket betyder att vi räknat
bort alla som är anslutna till flera
centerorganisationer.
Många av medlemmarna är helt
nya i centerrörelsen. I hela landet
är 3 335 av dem som löste medlemskap förra året helt nya. Varmt
välkomna alla nya krafter!

Hjälp till att rädda
valfriheten
Hundratusentals människor i hela
landet har valt sin välfärd själva.
Föräldrar som valt en friskola för
sina barn. Äldre som valt en privat
utförare av hemtjänst. Familjer som
har sina barn i en fristående förskola. Nu hotas valfriheten.

Emilia Lindgren, ordförande CUF Halland:

– Unga vill kunna resa även i inlandet
Under sommaren och hösten 2017 pendlade CUF Hallands ordförande Emilia Lindgren mellan Varberg och Ullared nästan varje dag.
Hon är orolig för den stora olycksrisken på den smala vägen.
- Många unga får sitt första jobb på
Gekås i Ullared. Vi måste knyta ihop
kust och land och se till att det går
att resa även i inlandet, säger Emilia
Lindgren som till hösten också kandiderar till riksdagsvalet.
Många olyckor
Det hon får fram via en enkel
sökning på hn.se, visar att det ofta
sker olyckor på väg 153. Tidningens
olycksrapporter redovisar allt från
järnbalkar som ramlat på vägen,
hydraulolja som läckt ut i Rolfstorp,
lastbilar som kanar ner i diken på
grund av halka och bilar som kört
in i träd. Polisen uppger i en artikel
att de inte ens är förvånade över
lastbilarnas problem: “Vi vet att det
brukar bli problem i ”Svartenbacken”. En del lastbilar har fått bekymmer och en har kanat ner i diket,
säger Andreas Karlsson, inre befäl
på räddningstjänsten i Halmstad”
(Hallands Nyheter, 20170117).
Otäckt minne
13 oktober 2017 var det en kollision

med en husvagn inblandad i Haksered.
– Den olyckan minns jag verkligen.
Några kollegor till mig hade åkt förbi
med bussen en kort stund efter
olyckan och skrev att det hänt något. Jag körde förbi en stund efteråt
då det mesta var över. Husvagnen
var helt öppen framtill, så den såg
ut som ett dockskåp!
Vansinnesomkörningar
Emilia, som är uppvuxen i Fegen
längre fram längs väg 153, minns
att väg 153 och 154 alltid varit en
diskussion.
– Smala vägar, dålig sikt och långa
köer gör många bilister frustrerade.
Det leder till vansinnesomkörningar.
Vid flera tillfällen har det varit ”nära
ögat” när hon åkt till och från jobbet. Det är inte en fråga om någon
mer kommer få sätta livet till utan
när, säger hon.
Text: Anki Enevoldsen

Antal fordon på väg 153 och 154
Cirka 5 000 fordon per dygn och väg.

“Det är inte en
fråga om någon
mer kommer
få sätta livet
till utan när.”

Rädda valfriheten! Skriv på uppropet och hjälp oss stoppa förslaget.
Läs mer på: www.centerpartiet.se
eller googla på #räddavalfriheten

Källa: Trafikverket. Åren 2013 och 2015.

Antal besökare på Gekås
i Ullared 2016
4,8 miljoner kunder. Tillsammans
handlade de för 5,3 miljarder kronor.

Olyckor på väg 153, Varberg-Ullared
146 personskadeolyckor, varav 1 dödsolycka och 6 med allvarliga skador.

Olyckor på väg 154,
Falkenberg-Ullared
103 personskadeolyckor, varav 2 dödsolyckor och 4 med allvarliga skador.

Gilla C_Halland
Följ Centerpartiet i Halland via
Facebook. Gå in och gilla sidan och
dela våra inlägg. Vi hashtaggar med
#C_Halland

På väg 153 och 154 trängs tunga
transporter med oskyddade trafikanter.
De som bor här vittnar om att de inte
vågar gå längs vägen. Enligt planen ska
vägarna byggas om till 2+1-väg först år
2025-2029. Centerpartiet har i Region
Halland arbetat för en tidigareläggning,
men röstades ner av Socialdemokraterna
och Moderaterna.

CUF Hallands ordförande Emilia Lindgren som är en av Centerpartiets kandidater till
höstens riksdagsval hoppas att väg 153 och 154 byggs om till 2+1 vägar.

Källa: Trafikverket, polis- och sjukvårdsrapporterade olyckor. Åren 2006-2015

Vad är viktigast
för bättre
kommunikationer
där du bor?

Ny järnvägsstation gav
Falkenberg ett lyft
– Sedan Falkenberg år 2004 fick klartecken från regeringen om dubbelspår så har näringslivsklimatet och företagsutvecklingen gjort en märkbar stegring. Folk började tro på
sig själva, säger Ingemar Johansson som var kommunstyrelsens ordförande i Falkenberg
när beskedet kom från dåvarande infrastrukturminister Ulrika Messing (S) om att Falkenbergs etapp av dubbelspåret skulle tidigareläggas innan övriga Halland.

Christina Åkesson, Idala,
Kungsbacka
- Jag skulle gärna cykla
oftare till Kungsbacka om
det fanns en cykelväg och
givetvis bättre bilvägar.

Olivia Lindroth Steinwall,
Halmstad
- Tågen måste gå i tid. Ett
stort problem är den fruktansvärt dåliga informationen vid tågförseningar. Det
måste lösas.

I bygget av dubbelspår genom Falkenberg
ingick två tunnlar och en järnvägsbro. Här
valde man att lägga järnvägsstationen
utanför stadskärnan. Nu växer nya bostads- och handelsområden upp runt den
nya stationen.

En studie av näringslivsutvecklingen i de
halländska kommunerna visar till exempel
att Falkenberg gick från en sista plats till
första plats på 15 år.
Text och foto: Anki Enevoldsen

– Nu är det
äntligen
Varbergs tur
Efter 35 års arbete är det nästa år dags för
en av de sista pusselbitarna för dubbelspår på Västkustbanan, nämligen sträckan
Varberg-Hamra.
– Äntligen är det Varbergs tur. Det är
viktigt för Varbergs utveckling att vi kan
ha en station i centralt läge för en levande
stadskärna, säger Harald
Lagerstedt som är Centerpartiets gruppledare i Varberg och i valet siktar på en plats
i riksdagen.

– Bygget innebar ett lyft för både näringsliv och bostadsbyggande. Dubbelspåret
var en milstolpe. En sån milstolpe kommer
Varbergstunneln vara för Varberg också när
det blir klart. Dubbelspår genom Varberg
kommer att betyda mycket för hela Halland, men särskilt för oss Falkenbergare,
säger Ingemar Johansson.

– Dubbelspår betyder jättemycket för hela
Halland, säger Ingemar Johansson som arbetat
hårt för bättre kommunikationer i Halland.

Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i kommunen
Enkätsvar (Företagare)

Västkustbanan är en strategiskt viktig bana
för Sverige där både person- och godstrafiken går tätt. Dagens enkelspår genom
Varberg drar ner kapaciteten. Utbyggnaden
till dubbelspår har skett successivt sedan
1980-talet. Sträckan Varberg-Hamra ska
börja byggas 2019. Då handlar det om cirka 7,5 kilometer dubbelspår, varav 3,1 kilometer tunnel under centrala Varberg. Det
byggs också en ny station med nedsänkta
plattformar och en ny godsbangård.
– Det är viktigt att Västkustbanan blir fullt
utbyggd, innan dess får vi inte full utväxling på alla de miljarder som är investerade
hittills, säger Harald Lagerstedt.

- Jag tycker vi ska satsa
mer på cykelvägar, både
för säkerheten och miljön.
Sedan behöver kollektivtrafiken på landsbygden
förbättras.

En märkbar ökning för näringslivsklimatet. Efter att dubbelspåret byggdes gick Falkenberg från
en sista plats till en första, på 15 år. Källa: Falkenbergs kommun

Ingela Eriksson,
Rolfstorp, Varberg

Harald Lagerstedt är glad över att det äntligen
blir Varbergs tur att få dubbelspårig järnväg.
- Det kommer att få många positiva effekter på
kommunens utveckling, säger han.

Sparar jordbruksmark
Alternativet till tunnelbygget hade varit att
dra järnvägen utanför stadskärnan.
– Med den här lösningen sparar vi jordbruksmark. Sen ingår det också att vi flyttar hamnen. Hamnen, som är en av norra
Europas största skogshamnar, behöver bra
förutsättningar, då den är viktig för skogsnäringen, påpekar Harald Lagerstedt.

– Fyllnadsmassorna från tunnelbygget
kommer också att användas till att bygga
den nya stadsdelen, Västerport, ner mot
hamnen, berättar han.
Målet är att det ska bli en levande, välkom-

Text och foto: Anki Enevoldsen

Därför byggs dubbelspår på Västkustbanan
• Kortare restider
• Tätare tågtrafik
• Bättre pendlingsmöjligheter
• Minskade koldioxidutsläpp
• Ökad trafiksäkerhet
Läs mer om dubbelspår på Västkustbanan på:
www.trafikverket.se

- Kommunikationer bör
anpassas efter arbetstider,
kvällsaktiviteter och skolor.
Gäller både mellan landsbygdsorter samt till och
från centralorten.

nande och attraktiv stadsdel vid havet som
är tillgänglig för alla.

Minskade utsläpp
När hela Västkustbanan blir dubbelspårig
kommer den uppfylla de miljö-, effektivitets- och kapacitetskrav som ställs.
Med fler tåg kan mycket av det gods som
transporteras på vägarna flyttas till järnvägen, vilket minskar utsläppen av koldioxid.
Genom planskilda och säkrare korsningar
ökas också trafiksäkerheten.

Möjliggör nya Västerport

Victor Bergenblock,
Läjet, Varberg

Vad är viktigast
för bättre
kommunikationer
där du bor?

Harald Lagerstedt om
dubbelspår på Västkustbanan:

Etapp Varberg-Hamra
• Börjar byggas år 2019
• 7,5 km dubbelspår, varav 3,1 km tunnel
• Ny station med nedsänkta plattformar
• Ny godsbangård
• Planskilda och säkrare korsningar
Läs mer om projekt Varbergstunneln på:
www.varberg.se

Johanna Nilsson,
Knäred, Laholm:
- För mig är det viktigaste
att vi får ”pågatågen” att
trafikera Halmstadsbanan
med stopp i Knäred så
snart som möjligt.

John-Wilhelm Palm,
Halmstad:
- Jag tror att fler skulle åka
kollektivt om man reducerade priset. Det är så mycket billigare att ta bilen i
dagsläget så att man gärna
väljer det istället.

Maria Larsson
kämpar för att
minska hindren

Ola Johansson föreslår
att riksdagen tar bort
flaskhalsarna i Halland
– Det är viktigt att satsa på Västkustbanan och ta bort flaskhalsarna så
att vi kan utveckla Hallandspendeln. Det säger Centerpartiets riksdagsledamot Ola Johansson som, under riksdagens allmänna motionstid i
höstas, la en omfattande motion med en rad förslag för bättre pendlingsmöjligheter i hela Halland.

– Vill du vara med?
– Självklart om du kan eller hur?
– Det är tyvärr inte alltid självklart, framförallt inte för
oss som har ett funktionshinder, säger Maria Larsson i
Falkenberg.
Hon har det senaste året jobbat
på flera olika sätt för att göra det
möjligt för alla att kunna känna sig
delaktiga och för att få förståelse
för vilka behov som finns.
Infrastruktur och tillgänglighetsfrågor hänger ihop. Infrastruktur,
enligt Wikipedia, beskriver ett
komplext begrepp som i princip
omfattar all verksamhet som på
något sätt upprätthåller centrala
samhällsfunktioner.
Vill förändra
– Funktionshindrad blir du inte
bara av ditt handikapp utan framförallt av samhället på många olika
vis. Dessa ”hinder” kan faktiskt vi
politiker jobba för att få bort, säger
Maria Larsson.
Det handlar om att skapa möjligheter för alla oavsett funktionsförmåga, att vara delaktiga inom samhällets alla områden, till exempel
på arbetsmarknaden, i skolan och i
offentliga miljöer.

– Vi i Falkenberg
skrev därför ett
flertal motioner
gällande tillgängligMaria Larsson arbetar
het, LSS-lagen och
tillsammans med Annie
delaktighet under
Lööf för ett samhälle som
året, säger Maria
är tillgängligt för alla.
Larsson som deltog
i partistämman i
– Är ni nyfikna på motionerna delar
Malmö där hon ockvi gärna med oss och vi är väldigt
så gjorde succé i talarstolen.
nyfikna hur ni arbetar i frågorna.
Film på Facebook
Hör gärna av er till mig och jag ser
När Annie Lööf före jul besökte
fram emot många goda samarbeGekås i Ullared så var Maria Larsten, säger Maria Larsson.
son på plats och hann prata några
ord med partiledaren. Hon har
Förslagen från Centerpartiet
medverkat i en film som spridits
i Falkenberg:
över hela landet via Facebook där
hon berättar om vikten av att få
• Kommunens badplatser ska
hjälp med personlig assistans.
göras mer inkluderande och
tillgänglighetsanpassas
Tips på motioner
Maria delar gärna med sig med tips
på hur fler kan arbeta med tillgänglighetsfrågor.

• Tillgänglighetsbegreppet ska
genomsyra hela kommunens
organisation

Cykeln ska vara eget
trafikslag

Centerpartiet föreslår
förmånscyklar

– Cykeln ska vara prioriterad i infrastruktursatsningar så att vägar, korsningar och trafiksignaler
anpassas till cyklisternas villkor. Det säger Centerpartiet Hallands ordförande Henrik Oretorp, som
också är ordförande för Svenska Cykelstäder. Han
fick med sig senaste partistämman på att göra cykeln till ett eget trafikslag.

I flera halländska kommuner föreslår Centerpartiet
att kommunens medarbetare ska erbjudas att hyra
en kvalitetscykel genom bruttolöneavdrag. Efter tre
år går det att köpa cykeln eller lämna tillbaka den.
I Halmstad är det redan infört och nu är bland annat
Kungsbacka på gång.

Halland är en del av den sydsvenska tillväxtregionen och en
del av stråket Oslo – Köpenhamn/
Hamburg. Goda väg- och järnvägstransporterna behövs för
pendling och för att främja och
stärka handel och hållbara transporter av gods.

– Halland borde sätta som mål
att bli en halv miljon invånare.
Vi behöver växa för att kunna
hävda oss. För att klara detta
behöver hela Halland växa, säger
Ola Johansson.
Text och foto: Anki Enevoldsen

Förslag i Ola Johanssons motion:
• Höjd vägstandard på riksväg 153 och 154
• Förbättra befintlig järnvägsinfrastruktur och trafik så att det
blir lättare att arbetspendla i öst-västlig riktning
• Snarast färdigställa planerade investeringar med dubbelspår längs
hela sträckan Malmö-Göteborg
• Öka kapaciteten på Västkustbanan in till Göteborg med
utbyggnad till fyra spår på sträckan Kungsbacka-Almedal
• Möjliggöra för fler tågstopp i Halland genom förbättrad kapacitet
och fler operatörer.
• Verka för höjd hastighet till 250 kilometer i timmen på
Västkustbanan
• Påbörja arbetet med en ny sträckning av väg 940 Onsalavägen
• Gör E6 mellan Helsingborg och Mölndal till nationellt prioriterad
försökssträcka för elektroniska motorvägar

Ola Johansson vill satsa på
Västkustbanan, men också järnvägarna i öst-västlig riktning.
– För att hela Halland ska kunna
växa så måste det vara enkelt
att arbetspendla, säger han.

Laholm satsar på hyrcyklar efter förslag från Centerpartiet
Efter en andra motion om hyrcyklar
har nu Centerpartiets miljögrupp
i Laholm fått ett positivt svar.
Kommunstyrelsen säger ja till att
Laholms kommun tillsammans med
branschen undersöker och föreslår
lämpligt sätt att utveckla servicen
för resande med cyklar, med eller
utan eldrift, dygnet runt samt med

lämpligt antal uttags- och avlämningsställen.
- Vi har inspirerats av större städers ”Styr och Ställ”, i mindre orter
finns det andra lösningar som vi
kan lära oss av. I Laholm saknas
det enkla lättillgängliga hyrcyklar
för transporter från stationen till ett
eller flera stoppställen centralt, sä-

ger Gudrun Pettersson som tillsammans med Majvor Persson skrivit
motionen för Gunnar Gullanders
och miljögruppens räkning.
Innan förslaget med hyrcyklar kan
genomföras måste även kommunens högsta beslutande organ,
kommunfullmäktige, säga ja.

Hallandspendel
föreslås
En Hallandspendel med
flera stopp behövs för
utvecklingen i Halland.
Det fastslår Centerpartiet i Halland i sitt
valmanifest inför valet
2018.

Ny finansieringsmodell
behövs
För att möjliggöra nödvändiga satsningar på
vägar och järnvägar vill
Centerpartiet i Halland
ta fram nya ekonomiska modeller i samarbete mellan kommuner,
region, stat och näringsliv. En miljard på
tio år i medfinansiering
skulle fördubbla insatserna i Halland.

C föreslår mer
pengar till
enskilda vägar
Centerpartiet föreslår
att enskilda vägar
förstärks med 300
miljoner kronor under kommande tre år.
Bärighetssatsningar
och reinvesteringar för
ett robust vägnät i hela
landet är nödvändigt
för att hela landet ska
kunna leva.

Talloljan
är räddad
Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick
Federleys har räddat
talloljan och skogsbruket. Efter en tuff
omröstning har parlamentet slagit fast att
den svenska talloljan är
förnybar.
– Slaget är vunnet,
energi från den svenska
skogen ska fortsätta att
räknas som förnybart,
säger Fredrick Federley.

”Vägunderhållet
måste förbättras”
- Generellt så har vi ett bra vägnät, men
vi får inte glömma vägunderhållet. Vissa
vägsträckor i Halland är inte bra. Det säger
Bo-Gunnar ”Boggi” Andersson, som är
en av dem som ser till att vi får mjölk på
matborden.
– Vi hämtar mjölk på ett 100-tal gårdar
i mellersta Halland med omnejd. Det blir
runt 270-280 kubikmeter mjölk per dygn,
berättar han.

Text och foto: Anki Enevoldsen

Bo-Gunnar ”Boggi” Andersson
som kör mjölkbil på de halländska
vägarna är bekymrad över det
bristande vägunderhållet.

Minskad miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö och ökad trafiksäkerhet är några av vinsterna
när Kungsbacka kommun samordnat transporten av varor till förskolor, skolor och äldreboenden. Initiativet kom från Centerpartiet som arbetar målmedvetet med sikte på att
den halländska fordonsflottan ska vara fossilfri senast år 2030.

– Äntligen! Jag vill påstå att
det här är den största miljösatsningen i Kungsbackas
historia, sa Fredrik Hansson
då. Han är numera Centerpartiets kommunalråd i

– Med utbyggd teknik får vi mera
tid över att utveckla vården att finnas till för personer som vill bo kvar
i det ordinära boendet. Fiberutbyggnad är en förutsättning för att
människor ska få vård i hemmet,
säger Herdis Pixsjö, som arbetar
inom hemtjänsten i norra kustbygden i Falkenberg.

kommunicerar hemtjänstpersonalen
med digitala planeringsverktyg, då
främst telefoni. Meddelande och
information sker via intrafone. Då
är det viktigt att funktionen är god
och att ”täckning” finns.
– Utvecklingsmöjligheterna är
många, som natt-tillsyn med kamera och larmfunktion vid sängen,
säger Herdis Pixsjö.
Herdis Pixsjö framhåller att fiber har
stor betydelse för vård i hemmet.

Text: Monica Hansson

Fiber + Ny teknik = Närmare vård

Centerpartiet drev igenom
största miljösatsningen
Redan 2007 la Centerpartiets dåvarande kommunalråd Ola Johansson ett
förslag om samordnade
transporter i Kungsbacka
kommun. År 2014 togs
beslut om att införa samordnad varudistribution,
och hösten 2016 invigdes
verksamheten.

”Fiber är en förutsättning
för vård i hemmet”

För att klara framtidens äldrevård
kommer många olika tekniska
lösningar att krävas. Redan i dag

Därmed har han kört mjölkbil på en stor
del av de halländska vägar och kan vittna
om att underhållet har försämrats rejält
de senaste åren.
– Speciellt när det gäller vinterväghållningen så har det dragits ner. I dag får man
vara glad om man ser en saltbil på vintern.
Ska Trafikverket ha kvar sin 0-vision så
måste man satsa mer, säger han.

Herdis Pixsjö, Falkenberg:

Kungsbacka och har arbetat
för att förverkliga förslaget.

nande system och i Varberg
är man också på gång.

Samlad leverans
Samordnad varudistribution
innebär att varor från flera
lastbilsleveranser samlas
upp i en terminal, packas
om och körs ut i samlad
leverans till Kungsbacka
kommuns olika verksamheter. Konceptet ska också
göra det enklare för små
lokala leverantörer att vinna
upphandlingar då de nu bara
behöver leverera till ett ställe. I Halmstad finns ett lik-

En enkätundersökning efter
ett år med samordnad varudistribution i Kungsbacka
visar att även en majoritet
av personalen är positivt
inställda till att storhandla
miljövänligt.
Under första året har 430
lastbilsleveranser i veckan
minskat till 170. Fordonen
släpper numera ut noll ton
koldioxid, då de drivs med
100 procent biogas.
Text: Anki Enevoldsen

Snabbt och driftsäkert internet
blir allt viktigare för näringsliv och
utbildning, men också för vård och
omsorg. Tillgänglighet och valfrihet
är grunden för en bra sjukvård. När
du behöver ta ett prov, sköta om
ett sår eller när ditt barn är sjukt.
Då ska det vara enkelt att få hjälp.
Fiber kan bidra till att flytta vården
närmare hallänningarna.

medicin är två konkreta exempel som underlättar för patienter
att själva hålla koll på sin hälsa.
Appar i mobiltelefonen som hjälper
människor att äta sunt, motionera,
följa sitt barns utveckling och hjälper sjukvårdspersonal att ställa rätt
diagnoser är på frammarsch. Men
också trygghetslarm för äldre är beroende av väl fungerande internet.

Mobiltelefoner, läsplattor, robotar,
artificiell intelligens, sensorer och
annan teknik används alltmer för
att underlätta för både patienter
och personal. Tekniska hjälpmedel
inom diabetesvården och självtest
för patienter som äter hjärt-

Centerpartiet vill:

Fakta bredband i Halland
Sveriges mål är att 90 procent av
befolkningen och företagen år 2020
ska ha tillgång till bredband om
minst 100 Mbit/s. I Halland har i
dag cirka 28 procent av hushållen
och företagen tillgång till bredband
50 Mbit/s. Skillnaderna är stora
mellan de halländska kommunerna
och det finns även skillnader inom
kommunerna och mellan tätort och
landsbygd.

• Fortsätta prioritera utbyggnaden
av bredband på landsbygden
• Att alla hushåll och arbetsplatser där efterfrågan finns, ska vara
uppkopplade senast 2025

Källa: regionhalland.se

En miljard till väg, tåg och buss
• Rusta Markarydsbanan,
Halmstad-Nässjöbanan
och Viskadalsbanan
• Fördubbla satsningen på
väg och järnväg i Halland
• Knyt ihop Kattegattleden
med inlandslederna
• Anpassa Hallandstrafikens
taxesystem till resenärerna

• Utveckla serviceresor
i hela Halland

• Underlätta för inhemsk
produktion av biobränslen

• Hallandspendel med flera
stopp

• Hållbart transportsystem
utan social dumpning

• Hallandstrafiken fossilfri
från 2020

• Utveckla Halmstad City
Airport i grön riktning

• Fossiloberoende fordonsflotta från 2030
• Utveckla elvägar i Halland

Läs mer i Centerpartiet Hallands Valmanifest: www.centerpartiet.se/halland

Helene Andersson, toppkandidat i regionvalet:

– Hallands gröna tillväxt är
beroende av landsbygden
Trots att hon i dag inte har något uppdrag i Region Halland så tvekade hon inte särskilt länge innan hon tackade
ja till att axla förtroendet som Centerpartiets nya toppkandidat till regionvalet i Halland.
– Jag är en problemlösare och antar gärna utmaningar. Landsbygden behövs för att göra Halland till
Sveriges grönaste tillväxtregion och Centerpartiet har lösningarna, säger Helene Andersson.
Helene Andersson är uppvuxen i
en familj där man ställer upp för
varandra, för bygden och för samhället. Hon ser också att kyrkan är
en viktig samlingspunkt i en föränderlig tid.
– Det finns en kraft i människors
engagemang. Det tycker jag är
spännande, säger hon.
Hennes eget engagemang började i
12-årsåldern då hon följde TV-serien
”Hem till byn”.
– Att staten skulle bestämma, vad
människor skulle göra och var de
skulle bo, vilka lantbrukare som
skulle satsas på och vem som skulle
bort, berörde mig. Det var nog det
som väckte mitt politiska intresse,
säger hon.
Vill minska regelkrånglet
Hon är en stark påhejare till Centerpartiets tydliga och värderingsstyrda
politik. Att kämpa mot krångliga
system, för människor som flytt från
krig eller som har behov av personlig assistans känns viktigt. Sitt
starka engagemang för människor
har hon haft med sig både i Hallands
Centerkvinnors biståndsprojekt i
Sydafrika, som egen företagare och
i sitt arbete som regionchef för LRF
i Halland.
Problemlösare
Nästa utmaning blir att ta sig an
regionpolitiken i Halland. Centerpartiets nuvarande regionråd Stefan
Bengtsson har valt att sluta efter
valet, och en enhällig nomineringsstämma valde Helene Andersson
som ny toppkandidat till valet 2018.

– Som ledare är jag en problemlösare som är mån om att alla ska vara
med i laget. När jag tittar på vilka
landsbygdsorter som utvecklas så
har dessa en mix av barnomsorg,
företag, skolor, bostäder och service.
Men ännu viktigare är kanske att det
finns människor som är företagsamma, som kämpar för orten och hittar
lösningar, säger Helene Andersson.
Matproduktionen viktig
De tre viktigaste frågorna för Halland just nu är tillgänglig, trygg och
nära vård, väl fungerande kommunikationer i hela Halland och livskraftiga företag i de gröna näringarna.
– Vi ska använda de fantastiska
resurserna vi har i Halland till att
producera energi och mer mat till
både oss själva och vår omgivning.
Jag vill se till att Region Hallands

Landsbygdsorter
som utvecklas
har en mix av
barnomsorg,
företag, skolor,
bostäder och
service.
livsmedelsstrategi landar och leder
till handling.
På den egna gården som arrenderas
ut har hon och maken Sven-Anders
sett till att bli helt självförsörjande
på el med sol och vind.
– Även bilen drivs med egen el,
berättar hon.
Text och foto: Anki Enevoldsen
Helene Andersson är en
problemlösare som starkt
ogillar när krångliga system
blir hinder för företagsamma människor och hållbara
lösningar. Nu tar hon sig an
Hallands utmaningar som
Centerpartiets förstanamn
på regionlistan.

Bilen laddar Helene Andersson med gårdens egen vindkraftel.

Över 300 vill jobba för valvinst
Nu är listorna till valet 2018 fastställda. 325 personer är beredda att engagera sig för Centerpartiet i Halland,
och ta ansvar som förtroendevalda i kommuner, region och riksdag. Här presenteras alla kandidater med
namn och bostadsort.

Falkenberg
Val till Kommunfullmäktige
1 Per Johansson, Falkenberg
n
2 Tore Holmefalk, Glommen
n
d
3 Anette Ivarsson, Krogsere
n
4 Anneli Andelén, Skrea
n
5 Stig Agnåker, Falkenberg
n
6 Maria Larsson, Köinge
n
g
7 David Andersson, Falkenber
n
8 Petra Eriksson, Vinberg
n
9 Martin Hafstrand, Älvsered
n
rg
n 10 Anna Andersson, Hebe
n 11 Shlomo Gavie, Heberg
g
n 12 Lena Carlbom, Falkenber
nberg
n 13 Sven-Olof Lundin, Falke
Tröingeberg
n 14 Magnus Wernersson,
, Falkenberg
sson
Ivar
an
Bom
el
Dani
n 15
e
sing
Staf
ö,
Pixsj
is
n 16 Herd
n 17 Ulrika Persson, Hällarp
on, Falkenberg
n 18 Ann-Margret Kristenss
rg
n 19 Monica Hansson, Hebe
a
n 20 Ingmar Bengtsson, Skre
oud, Falkenberg
Chah
ah
Atall
eline
Mich
21
n
Glommen
n 22 Ewelyn Saw-Kian Ooi,
g
n 23 Peter Hultén, Falkenber
rgs By
n 24 Agneta Åkerberg, Bobe
, Skogstorp
n 25 Claes-Bertil Claesson
erg
n 26 Robert Isaksson, Vinb
e
n 27 Kjell Andersson, Okom
nberg
n 28 Iris Erlingsdottir, Falke
g
n 29 Bengt Mård, Falkenber
igebro
n 30 Johanna Ripskog, Vess
n, Falkenberg
n 31 Per Gunnar Andersso
g
n 32 Samer Mahra, Falkenber
n 33 Patrik Hannell, Skrea
g
n 34 Berith Hultén, Falkenber
ad
n 35 Eva Christiansson, Årst
nberg
n 36 Ingvar Andersson, Falke
a
Skre
am,
Nekh
ar
Othm
n 37
Okome
n 38 Ingemar Johansson,

Val till Kom
munfullm

äktige Varbe
n 1. Chris
rg
tofer Bergenbl
ock, Träslövslä
n 2. Lena
ge
Språng, Karl
Gustav
n 3. Eva Pe
hrsson-Karlss
on, Väröback
n 4. Chris
a
tian Persson,
Tvååker
n 5. Katarin
a Sundvall, Si
bbarp
n 6. Stefan
Stenberg, Strå
valla
n 7. Calle
Wikelund, Va
rberg
n 8. ViviA
nne Johansso
n, Veddige
n 9. Harald
Lagerstedt, Va
linge
n 10. Anna
-Karin Gustaf
sson, Sibbarp
n 11. Marie
Bengtsson, Tr
äslövsläge
n 12. Olof He
lmerrson, Va
rberg
n 13. Emilia
Lindgren, Varb
erg
n 14. Susann
a Thunberg,
Norra Näs
n 15. Victor
ia Wiman-Dra
gstedt, Väröba
n 16. Andrea
cka
s Täckholm,
Himle
n 17. Louise
Blixt-Modée,
Skällinge
n 18. Ulla Öh
man, Varberg
n 19. Mikael
Karlsson, Kung
säter
n 20. Ganim
ete Beqiri Sa
diku, Varberg
n 21. Erling
Andersson, Tv
ååker
n 22. Viktor
Bergenblock,
Träslövsläge
n 23. Karolin
a Mourou, Va
rberg
n 24. Mikael
Karlsson, Åsklo
ster
n 25. Helen
Andersson, Gr
immared
n 26. Michae
l Fransson, Va
rberg
n 27. Roger
Bengtsson, Sk
ällinge
n 28. Anu Ma
jqvist, Varber
g
n 29. Mikael
Andersson, Va
rberg
n 30. Kevin
Bengtsson, Sk
ällinge
n 31. Kaisa
Sundholm, Vä
röbacka
n 32. Nina
Wikstrand-Pet
ersson, Träslöv
n 33. May Jo
släge
hansson, Varb
erg
n 34. Carin
Lagerstedt, Va
linge
n 35. Morg
an Skantz, Va
rberg
n 36. Magn
us Sundin, Va
rberg
n 37. Heinz
Martini, Varb
erg

Taggade inför valrörelsen. I topp på riksdagslistan finns från vänster Jennie Wijk, Harald Lagerstedt,
Mari-Louise Wernersson, Ola Johansson och Emilia Lindgren. Foto: Anki Enevoldsen

Hylte
Val till Kommunfullmäktige
n 1. Anna Roos, Långaryd
aryd
n 2. Andreas Algerbo, Lång
n 3. Malin Svan, Färgaryd
n, Kinnared
n 4. Martina Philip-Carlsso
bruk
n 5. Lennart Ohlsson, Hylte
p
n 6. Håkan Bengtsson, Toru
n 7. Bo Eriksson, Långaryd
n 8. Anwar Hassan, Torup
eryd
n 9 . Linnea Somero, Land
bruk
n 10. Ingemar Steneteg, Hylte
Unnaryd
n 11. Maj Brodin Johansson,
aryd
n 12. Lennart Erlandsson, Lång
bruk
n 13. Lama Alshihabi, Hylte
n 14. Per Andersson, Torup
aryd
n 15. Henrik Hagström, Lång
ared
Kinn
,
sson
Sven
t
Beng
16.
n
ryd
n 17. Birgitta Åkesson, Unna
n 18. Erik Karlsson, Torup
n 19. Zaher Hamed, Hyltebruk
gsered
n 20. Henrik Erlingson, Drän
ryd
n 21. Bruno Granath, Unna
Hyltebruk
n 22. Karl-Göran Karlsson,
n 23. Uno Sjöberg, Långaryd
ryd
n 24. Maj-Britt Lillieberg, Unna

Val till riksda
gen Hal

land
n
1 Ola Johans
son, Kungsbac
n
ka
2 Mari-Louise
Wernersson,
n
Falkenberg
3 Harald Lage
rs
tedt, Varberg
n
4 Jennie Wijk
, Halmstad
n
5 Emilia Lindg
ren, Varberg
n
6 Algot Thor
in, Halmstad
n
7 Anna Roos
, Hylte
n
8 Isabelle Pu
cher, Laholm
n
9 Lena Carlb
om, Falkenber
n 10 Ande
g
rs Eriksson, Ku
ngsbacka
n 11 Lena
Språng, Varb
erg
n 12 Fisnik
Nepola, Halm
stad
n 13 Muna
Awasa, Laholm
n 14 Henrik
Arnesson, Ku
ngsbacka
n 15 Ange
line Eriksson,
Laholm
n 16 Tore Ho
lmefalk, Falke
nberg
n 17 Chris
tofer Bergenbl
ock, Varberg
n 18 Jenny
Axelsson, Ha
lmstad
n 19 Erling
Cronqvist, La
holm
n 20 Victor
Rundqvist, Ha
lmstad
n 21 Jenny
Strand, Laho
lm
n 22 Majvor
Persson, Laho
lm
n 23 Karin
Green, Kungsb
acka
n 24 Chris
tian Lidén, Ha
lmstad
n 25 Annika
Hedman, Kung
sbacka
n 26 Shlom
o Gavie, Falke
nberg
n 27 Heinric
h Kaufmann,
Kungsbacka

Halmstad
Val till Kommunfullmäktige

Simlångsdalen
1 Jenny Axelsson
n
Halmstad
erg
2 Yngve Kihlb
n
Halmstad
3 Jennie Wijk
n
Holm
4 Henrik Andersson
n
Getinge
5 Anna Ginstmark
n
Harplinge
6 Staffan Svensson
n
Halmstad
d
klun
Björ
n
Håka
7
n
Trönninge
sjö
Bjäll
cca
8 Rebe
n
Halmstad
i
adan
Ram
9 Gzim
n
Halmstad
n 10 Victor Rundqvist
Oskarström
n 11 Lars-Roland Svensson
Halmstad
n 12 Sofie Karlsson
Halmstad
n 13 Jimmie Tschander
Getinge
n
nsso
Håka
e
Pierr
14
n
Holm
son
Carls
ra
Sand
n 15
Slättåkra
n 16 Paul Barath
Halmstad
n 17 Fisnik Nepola
Halmstad
n 18 Cathrine Sjölin
Kvibille
n 19 Ewy Henriksson
Tönnersjö
n 20 Ola Hidgård
Åled
er
Holm
Erik
21
n
Haverdal
r
Geije
ica
Jess
n 22
Kvibille
son
Jans
ek
Blas
a
n 23 Mari
Halmstad
n 24 Anna Ericsson
Steninge
n 25 Fredrik Johansson
Halmstad
n 26 Petter Larron
Steninge
n 27 Karin Ring
Eldsberga
n 28 Christer Meuller
Harplinge
h
rbac
Feue
r
Pete
29
n
Slättåkra
n
ense
Jörg
rik
Fred
n 30
Eldsberga
an
Uppm
r
n 31 Pete
Simlångsdalen
n
n 32 Jenny Grah
Eldsberga
n 33 Johan Karlsson
Halmstad
n 34 Jonas Wahlbeck
Getinge
n 35 Eva Wetterlund
Halmstad
n
nsso
Joha
jörn
Torb
36
n
Halmstad
berg
Fors
Malin
n 37
Halmstad
Syla
im
n 38 Lavd
Halmstad
n 39 John-Wilhelm Pahlm
Simlångsdalen
n 40 Christian Hertz
Halmstad
n 41 Johan Pehrson
Harplinge
n 42 Dan Karlsson
Simlångsdalen
n 43 Henrik Salomonsson
Halmstad
borg
Malm
Molly
n 44
Halmstad
berg
Kjell
a
n 45 Ulrik
Getinge
n
tsso
Beng
n 46 Mattias
Steninge
n 47 Torbjörn Ferdman
Harplinge
n 48 Christer Henriksson
Halmstad
n 49 Christian Liden
Steninge
n 50 Anders Darelius
Gullbrandstorp
qvist
Lind
Hugo
51
n
Harplinge
n
tsso
Beng
ard
Rick
n 52
Eldsberga
den
erhe
Tönn
nar
-Gun
n 53 Lars
Halmstad
gård
n 54 Bengt Töns
Halmstad
n 55 Cecilia Skjödt
Gullbrandstorp
n 56 Ronny Bengtsson
Halmstad
n 57 Magnus Persson
Halmstad
n
rsso
Ande
am
Hich
58
n
Åled
d
Noor
ik
Henr
n 59
Harplinge
son
Jans
en
n 60 Jörg
Harplinge
Rödl
n 61 Christina
Steninge
n 62 Tomas Norlander
halmstad
n 63 Per Nilsson
Halmstad
n 64 Daniel Stanic
Kvibille
n 65 Lennart Eriksson
Holm
on
Nilss
e
Lizzi
66
n

Val till Kommunfu
llmäktig

e Ku

ngsbacka
n
1 Fredrik Hansson,
Vallda
n
2 Kristina Karlsson,
Gällinge
n
3 Bengt Alderin, Kun
gsbacka
n
4 Maria Andersson
, Kungsbacka
n
5 Anders Eriksson,
Kungsbacka
n
6 Marie Andersson
, Frillesås
n
7 Heinrich Kaufma
nn, Fjärås
n
8 Karin Green, Fjä
rås
n
9 Henrik Arnesson,
Åsa
n 10 Annika Hedm
an, Förlanda
n 11 Ulf Persson,
Vallda
n 12 Marie Björse
ll, Åsa
n 13 Mohamad Osa
ma Mesto, Kungsback
a
n 14 Sofie Sandel
l, Frillesås
n 15 Charlotte We
nnerberg Liljeblad,
Onsala
n 16 Maria Lundgr
en, Vallda
n 17 Peter Fritzon
, Tölö
n 18 Christina Åke
sson, Idala
n 19 Bengt Karlsso
n, Onsala
n 20 Evelina Johans
son, Fjärås
n 21 Richard Hanss
on, Vallda
n 22 Jan-Erik Lin
d, Vallda
n 23 Lisbeth And
ersson, Vallda
n 24 Magnus And
reasson, Frillesås
n 25 Inga-Lill Kih
lberg, Gällinge
n 26 Pär Olsson,
Gällinge
n 27 Thomas Sah
lström, Anneberg
n 28 Charlotta He
dqvist, Kungsbacka
n 29 Stefan Friberg
, Frillesås
n 30 Sven Fritzon
, Gällinge
n 31 Martin Andrea
sson, Kungsbacka
n 32 Love Barkm
an, Onsala
n 33 Rickard Per
son, Vallda
n 34 Petra Anders
son, Vallda
n 35 Joakim Karlsso
n, Onsala
n 36 Peter Lundin
, Vallda
n 37 Thomas Bjö
rkman, Kungsbacka
n 38 Alen Stefan
ac, Frillesås
n 39 Johanna No
rdström, Vallda
n 40 Kerstin Ohlsso
n, Kungsbacka
n 41 Niklas Wellho
lt, Vallda
n 42 Leif Karlsso
n, Vallda
n 43 Roger Nordin
, Kungsbacka

centerpartiet står
för närodlad politik.
vi strävar efter ett
hållbart sverige
där människor får
bestämma mer själva.

e Halland

äktig
Val till regionfullm

g
n, Tvååker, Varber
1 Helene Andersso
n
cka
sba
ng
Ku
,
on
rlss
Ka
2 Kristina
berg
n
on, Grimmared, Var
3 Helén Andersss
n
d
sta
lm
Ha
4 Christian Lidén,
n
, Falkenberg
5 Agneta Åkerberg
n
, Laholm
on
tss
ng
Be
e
Ov
6
n
lte
7 Anna Roos, Hy
n
g, Halmstad
8 Lovisa Ljungber
n
, Hylte
son
ing
Erl
9 Henrik
n
om, Falkenberg
n 10 Lena Carlb
ll, Kungsbacka
n 11 Marie Björse
ius, Laholm
nel
Bro
ria
Ma
12
n
, Kungsbacka
din
Lun
er
Pet
n 13
din, Falkenberg
Lun
f
Olo
enSv
g
n 14
stensson, Falkenber
Kri
ret
arg
n-M
n 15 An
d
sta
lm
Ha
,
ron
Lar
n 16 Petter
cka
an-Hake, Kungsba
n 17 Kerstin Ekm
olm
Lah
,
on
ilss
Em
n 18 Anna-Lena
ell, Kungsbacka
n 19 Sofie Sand
n, Hylte
ssa
Ha
r
wa
An
20
n
sson, Halmstad
kan
Hå
ny
Jen
n 21
g
rgenblock, Varber
Be
r
ofe
rist
n 22 Ch
on, Falkenberg
rss
rne
We
e
uis
-Lo
n 23 Marie
son, Kungsbacka
n 24 Ola Johans
nqvist, Laholm
n 25 Erling Cro
nsson, Falkenberg
n 26 Monica Ha
tersson, Laholm
Pet
n
dru
Gu
27
n
Halmstad
n,
ori
Th
ot
Alg
n 28
n, Kungsbacka
sso
der
An
rie
Ma
n 29
Laholm
n,
sso
Per
r
jvo
n 30 Ma
n, Falkenberg
n 31 Maria Larsso
h, Laholm
n 32 Muna Awasa
antz, Varberg
n 33 Morgan Sk
Falkenberg
Atallah Chahoud,
n 34 Micheline
cka
sba
ng
Ku
,
ann
ufm
n 35 Heinrich Ka
tsson, Falkenberg
ng
Be
a
stin
Kri
n 36
lvang, Halmstad
n 37 Fredrik So
vie, Falkenberg
Ga
o
n 38 Shlom
, Laholm
and
Str
n 39 Jenny
Kungsbacka
n 40 Karin Green,
ksson, Kungsbacka
n 41 Anders Eri
rsson, Falkenberg
n 42 Anette Iva
esson, Kungsbacka
Arn
k
nri
He
n 43
on, Halmstad
css
Eri
na
An
n 44
an, Kungsbacka
dm
He
a
nik
n 45 An
n, Falkenberg
sso
der
An
n 46 Kjell
son, Halmstad
ans
Joh
n 47 Torbjörn
n, Kungsbacka
sso
der
n 48 Lisbeth An
ensson, Halmstad
n 49 Staffan Sv
Falkenberg
n 50 Siv Nyman,
ngsbacka
Ku
,
son
Ols
Pär
n 51
, Falkenberg
ttir
sdo
ing
Erl
n 52 Iris
, Kungsbacka
on
ess
Åk
ina
n 53 Christ
lte
Hy
,
on
rlss
n 54 Erik Ka
asson, Kungsbacka
n 55 Martin Andre
m, Kungsbacka
trö
n 56 Tomas Sahls
lt, Kungsbacka
llho
We
las
Nik
57
n

Val till Kom
munfullm

äktige
n 1. Erling
Cronqvist, Kn
äred
n 2. Ove Be
ngtsson, Våxt
orp
n 3. Maria
Bronelius, Ve
inge
n 4. Gudrun
Pettersson, Vå
xtorp
n 5. Majvor
Persson, Ränn
eslöv
n 6. Fredrik
Lindqvist, Hish
ult
n 7. Lamis
Al Nouri, Våxt
orp
n 8. Anna
lena Emilsson,
Skogaby
n 9. Rolan
d Gottfridsson
, Knäred
n 10. Bo Br
ink, Skummes
löv
n 11. Kerstin
Lindqvist, Vå
xtorp
n 12. Lena
Olofsdotter, Sk
ogaby
n 13. Ange
line Eriksson,
Tjärby
n 14. Gunilla
Waldeman, Kn
äred
n 15. Tiina
Modée Väljä,
Genevad
n 16. Bernt
Samuelsson,
Lilla Tjärby
n 17. Boel
Göransson, La
holm
n 18. Harriet
Einerborg, Kn
äred
n 19. Rhea
Löfmark-Aspe
heim, Laholm
n 20. Charlot
ta Alsbjer, La
holm
n 21. Per Pe
rsson, Laholm
n 22. Bo Fr
itzson, Laholm
n 23. Isabell
e Pucher, Knär
ed
n 24. John
Nilsson, Våxt
orp
n 25. Mustaf
a Abdulghani
, Laholm
n 26. Gunn
ar Gullander,
Lilla Tjärby
n 27. Sven
Svensson, Sk
ogaby
n 28. Muna
Awasah, Laho
lm
n 29. Per Ma
gnusson, Vein
ge By
n 30. Ibrahi
m Mohamad,
Knäred
n 31. Jan-Er
ik Eriksson, Vå
xtorp
n 32. Gert
Eriksson, Lilla
Tjärby

Laholm

En minnesvärd försening
Att sitta fast på ett tåg eller en buss när man har en tid att passa kan leda till problem, men ibland också till
nya vänner. Vi har bett en toppkandidat i varje kommun berätta om en minnesvärd försening.

Tio timmar extra

Vi gick direkt upp på scen

Att tåg och flyg är viktigt för att
knyta ihop landet tror jag att alla
är överens om, även om det finns
politiska partier som vill beskatta flyget, vilket är orättvist för
oss som måste använda flyget i
arbetet.

I november under EU-toppmötet förra året så var jag och Ann-Charlotte
Järnström, Kungsbackas kommundirektör, inbjudna att vara med i
en paneldebatt på Kvalitetsmässan i Göteborg.
Vi planerade att ta tåget 7.49 och när vi står på perrongen så är
det inställt. Vi tog nästa kl 8.04.
Framme vid Lisebergs station fick vi kryssa oss fram genom
avspärrningarna för att komma in på Svenska mässan. Vi var
på plats med fyra minuters marginal, hälsade på de andra
paneldeltagarna och sen gick vi rätt upp på scenen.
Fredrik Hansson, Kungsbacka

Där var han, killen från bussen för 20 år sen
Ibland kan resor bidra till minnesvärda möten. En snöig novemberdag 1995
skulle jag åka bussen hem till Långaryd från Linköping och hamnade i samtal
med två trevliga Linköpingskillar. Vi växlade telefonnummer och sågs igen
vid ett tillfälle. Där kunde historien varit slut, men förra året, på en konferens, såg jag ett namn jag kände igen bland alla namn i registreringen.
Anders Monemar, Östergötland, där var han, Linköpingskillen från bussen
20 år tidigare. Det visade sig att han är regionpolitiker för Centerpartiet
i Östergötland. Senast på Stämman i Malmö stod vi efter varandra
i talarstolen och argumenterade för samma frågor.

Det här hände för några år sedan när jag hade varit i Stockholm på ett
möte och skulle flyga hem från Bromma. Det hade snöat och blåst hela
dagen, men jag hade inte fått något meddelande om att flyget inte gick
som beräknat.
Jag åkte ut till Bromma, gick igenom säkerhetskontrollen och ställde mig
i kön för att gå ombord. Till min förvåning fick vi en flaska vatten och en
inplastad smörgås. Jag tänkte - vilken service!
Gick ut på plattan. Till min stora förvåning var det inte ett flygplan som
stod där, utan en buss.
Efter en försening på tio timmar och lite sömn, var det bara att bita ihop
och försöka klara nästa dags möten.
Erling Cronqvist, Laholm

Anna Roos, Hylte

Christofer Bergenblock, Varberg

Nattåg blev ståplats
Vi skulle åka norröver för en skidresa och hade bokat ett nattåg från
Göteborg. Tåget från Halmstad var försenat så vi missade vår
anslutning som skulle ta oss vidare till vår slutdestination.
Långt om länge klev vi ombord på ett annat tåg till Stockholm.
Tyvärr var det inget nattåg och några av oss fick stå i korridoren,
men en omtänksam konduktör lät vår lilla familj sova i hans hytt,
då vi hade en trött liten tvååring med oss.
Jennie Wijk, Halmstad

Sverige är bland de sämsta i Europa
när det gäller punktlighet för tågen.
Under lång tid har underhållet varit
eftersatt, med förseningar och
inställda tåg som följd. Resenärer
som inte kommer fram i tid, näringsliv som får svårare att fungera
och pendlare vars vardagspussel
inte går ihop. Dessutom drabbar
det klimatet om fler tvingas välja
bort tåget för att istället köra bil.
#tåguppropet är ett upprop för en
bättre fungerande tågtrafik. Många
svenskar är trötta på att tågen inte
går i tid, försenas eller ställs in.
Googla på #tåguppropet så kan du
skriva på för tåg i tid!

Ett oväntat möte
Tågpendling är vardag för mig, som bor i Varberg och jobbar i Borås, och
många förseningar har det blivit genom åren. För några månader sedan var
tåget hem inställt och ersatt av buss. Jag hamnade jämte en kvinna från
Mark och vi började samtala om vikten av att använda bälte. Efter ett tag
framkom det att ett av hennes barn hade varit med på olycksbussen i Sveg,
men klarat sig tack vare bältet. Ibland är det små saker som avgör våra liv.
Ibland är det oväntade möten som väcker våra tankar.

Skriv på #tåguppropet

Missade hela
föreläsningen
Jag skulle föreläsa om ungas
demokratiska rättigheter på en
stor internationell konferens i
Stockholm, 2006 tror jag det var.
När jag kom på det första tåget
upptäckte jag att mobilen låg
kvar hemma i Falkenberg.
”Strunt samma” tänkte jag.
Men sen kom problemen. Det blev tågförsening och vi stod stilla i fyra
timmar mellan Skövde och Katrineholm. Sen när vi väl kom fram till
Katrineholm kunde tåget inte köra vidare. Jag missade hela föreläsningen
och kunde inte höra av mig eftersom mobilen var hemma.
Så snart tåget gick var det bara att vända hem igen. De som hade konferensen i Stockholm hade varit jätteoroliga. Och jag kunde inte ringa
förrän jag kom hem sent på kvällen. Jag fick aldrig föreläsa för dem igen.
Per Johansson, Falkenberg

C vill rusta järnvägen
De regionala järnvägssträckorna i
Halland ska rustas upp och utvecklas för att bli konkurrenskraftiga
alternativ för pendling och transporter. Det föreslår Centerpartiet i
Halland i sitt valmanifest. Sträckor
som föreslås bli prioriterade är
Markarydsbanan, Halmstad-Nässjöbanan och Viskadalsbanan.

C-förslag - omarbeta
taxesystemet
För att öka resandet med Hallandstrafiken vill Centerpartiet omarbeta taxesystemet. Ett modernt taxesystem utgår från resenären istället
för kommun- eller regiongränser.
Differentierade taxor gynnar ett
ökat resande vid lågtrafik.

Årsstämma

med Centerpartiet i Halland
Lördag 3 mars 2018
Halmstad Arena
Program:

09.30

Ombudsanmälan och fika

10.00

Stämmans öppnande

10.15

Årsmötesförhandlingar

11.00

Bästa valrörelsen i Halland

11.30

”Valet vinner vi tillsammans”
- Partisekreterare Michael Artursson

12.30

Avtackningar och avslutning

Vi bjuder på kaffe och bulle
Anmälan via hemsidan:
www.centerpartiet.se/halland
Alla medlemmar i Centerrörelsen
hälsas välkomna!
Henrik Oretorp, Distriktsordförande

Kallelse

Det händer
i Falkenberg…
10 mars

Bostadsfrukost med Ola Johansson
och Harald Lagerstedt

18 april

Vårmarknad

Det händer
i Hylte…

26 februari Välkomstkväl
l för
nya medlemmar
14 mars Unnaryds torg
9 april Kväll om bostadspo
litik
med Ola Johansson
11 april Unnaryds torg
9 maj Unnaryds torg
2 juni Kändishoppet, tävling
i hästhoppning på ridskolan
i
Rydöbruk

Medlemsgruppsmöten
i Halmstad 2018
15 Februari
12 Mars
18 April
23 Maj

23 Augusti
19 September
18 Oktober
19 November

Det händer i Kungsbötace ka….
Centerpartiets årsm

äckan, Kulturhuset Fyren
24 februari kl 9.00 i Sn
t:
i Särörummet, stadshuse
Gruppmöten kl 18- 21
23 april
19 februari, 26 mars och
med Ola Johansson
3 mars Bostadsfrukost
en kl 9.00-13.00,
Vi syns på Marknadsdag
len 3 maj
Tul
r
på torget, utanfö

acka
Centerpartiet i Kungsb

Distriktsstämma
med Centerkvinnorna i Halland

Söndagen den 18 mars 2018
kl. 14.00 i Hebergs bygdegård
LOTTERIFÖRSÄLJNING
innan stämmans öppnande
Preliminärt program:

Kl. 14.00 Stämmans öppnande
Dagens gäst:

Mari-Louise Wernersson, kommunråd
på väg till riksdagen
”Mer humanism - mindre populism!”
Kl. 15.00 Fika
Sedvanliga stämmoförhandlingar
Kl. 17.00 Avtackningar och avslutning

Det händer
i Ränneslöv,
Laholm…

26/4 kl 18.30 Växt och
krukväxtauktion i
Ålstorps bygdegård.
rds dag)
10/5 (Kristi himmelsfä
rtar
sta
.00
-19
.00
kl 18
vtipspromenaden med kor
n
frå
,
na”
llar
grillning på ”Ku
p.
tor
Åls
i
en
ård
bygdeg
innor
Ränneslövs Centerkv

Det händer
i varberg…
14 april

Valkickoff på Majas

V.9

planeras en pendlarkampanj
– mer info kommer!

Det händer i
Laholm…
20 mars
Öppet möte med
riksdagsledamot
Helena Lindahl (C)
1 juni
Våxtorps marknad
7 september
Våxtorps marknad

Valda ombud kommer att få en personlig kallelse!
Alla Centerkvinnomedlemmar
hälsas välkomna!

Alla ÄR välkomna!

Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling!

1. Hur många av dem som löste medlemskap
i Centerpartiet i hela landet under förra året
var helt nya medlemmar?
2. 3 335
X. 1 032
1. 556
2. I Kungsbacka kommuns samordnade varudistribution fraktas 3 100 ton gods till 433 olika
leveranspunkter. Hur mycket koldioxid släpps
ut från lastbilarna som kör ut varorna?
1. 0 kg

X. 2 075 kg

Nu har 100-åringen kickat
igång valrörelsen
Före jul firades 100 år med Centerpartiet i Halland.
- Centerpartiet har en stolt historia och nu hämtar vi kraft
inför valåret, säger Mari-Louise Wernersson som varit
ansvarig för jubileumsfesten.
Se bilderna från jubileumsfesten på:
www.centerpartiet.se/halland

2. 375 kg

3. Hur många namn finns på Centerpartiet i
Halmstads kommunlista
2. 47 namn
1. 66 namn X. 25 namn
Ledtråd: Svaren hittar du i tidningen.
Vi vill ha ditt svar före den 1 mars 2017.
Glöm inte skriva ditt namn och din adress.
Vinnarna och de rätta svaren kommer i nästa
nummer av Hallandsbygden. Lycka till!
Sänd in ditt svar, helst på vykort, till:

Hallandsbygden, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg

Centerpartiet i Halland
söker dig som vill vara
valambassadör!
I valrörelsen behöver både kretsar, avdelningar och distrikt många händer som
kan hjälpa till med olika saker, utifrån
eget intresse. Ju fler vi är som hjälps åt,
desto fler väljare hinner vi samtala med.
Exempel på vad kan du hjälpa till med:

•
•
•
•
•
•

Packa kampanjpåsar
Baka kakor
Koka kaffe
Spika tavlor till valaffischer
Hålla koll på valaffischer i din närhet
Upplåta synligt markområde för en
affischtavla
• Delta i kampanjverkstad
• Lägga flygblad i brevlådorna
• Dela ut påsar på pendlarkampanjer

Topparna på riksdagslistan, Ola Johansson, Emilia Lindgren, MariLouise Wernersson och Harald Lagerstedt, sjöng igång valrörelsen.

• Lyssna på och samtala med
människor på marknader
• Dela inlägg på sociala medier
• Hjälpa till att bemöta inlägg i
sociala medier
• Skriva insändare för att få fler
att rösta på Centerpartiet
• Hålla koll på att det hela tiden finns
valsedlar i en förtidsröstningslokal
• Prata positivt om Centerpartiet så
vi kan genomföra mer av vår
närodlade politik efter valet
Berätta vad du vill hjälpa till med och
lämna dina kontaktuppgifter till:
halland@centerpartiet.se
eller 0346-106 73
Du som anmäler dig som valambassadör deltar i vår utlottning
av lokala produkter. Utlottningen
genomförs i samband med valvakorna den 9 september 2018.

Kom med och engagera dig i valrörelsen, på
dina egna villkor. Centerpartiet i Halland behöver många valambassadörer som hjälper till
inför och under olika kampanjaktiviteter. Deltagande i Pridefestivaler och att vara ansvarig
för tävling i morotsstapling är två exempel på
kampanjaktiviteter där vi kommer att behöva
många hjälpande händer.

