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Vill du vara med och påverka nästa 

Centerkontakt eller andra frågor och 
tankar kring vårt politiska arbete, 

hör gärna av dig till:  
Centerpartiet Strandgatan 20 523 31 

Ulricehamn eller 0321-13101 eller 
maila till: 

ulricehamn@centerpartiet.se 
 
 

www.centerpartiet.se/ulricehamn 
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Ordförande har ordet 

  

Hej centervänner här kommer en rapport 

från centern i Ulricehamn.    

Den 17 september var det kyrkoval. Här i 

kommunen deltog centerpartiet med en lista i Ulricehamns pastorat som 

fick 270 röster en ökning med 43 röster mot valet 2013. Valrörelsen inför 

kyrkovalet var kort men intensiv.  

Den 9 september 2018 är det val till Riksdag, region och kommun. 

Förberedelserna för Nästa års val är redan i full gång som ni 

centermedlemmar nog har noterat, alla har haft möjligheten att rösta fram 

kandidater till fullmäktigelistan.  

Det är nu valkommitténs uppgift att utifrån medlemsomröstningen ta fram 

ett förslag till fullmäktigelista som sen skall presenteras på 

nomineringsstämman och fastställas. I kommittén ingår Bengt Johansson, 

Marianne Henningsson och Bo Göransson.   

Stämman kommer att hållas på Lassalyckan måndagen den 27 november 

ditt alla medlemmar hälsas välkomna. Ett valprogram för nästa 

mandatperiod ska tas fram och jag hoppas att många medlemmar vill 

deltaga i det arbetet, möjligheten att komma med förslag ges med början 

på gruppmötet den 16 november. Programmet skall fastställas på 

årsmötet i februari.  

Vi ska tillsammans ta fram ett bra handlingsprogram som tilltalar väljarna 

den 9 september 2018. 

 

Hälsningar  

Bengt Leander  

Ordf. Kretsstyrelsen  



  

3 
 

Aktuell politik 
 
Det händer inom politiken. På riksnivå har vi nu varit på en välbesökt stämma i 

Malmö där många positiva beslut togs som kommer att bli färdriktning inför 

valet 2018. Från Ulricehamn var Roland Karlsson och Mikael Dahl ombud, 

Oscar Dahl fanns med som personalrepresentant för distriktet och Viktor Sund 

som åhörare. 

Inom regionpolitiken så har ett förslag till valprogram tagits fram och är ute på 

remiss till distrikt och kretsar. Det är också beslutat om regionstämma den 12-

13 januari. En särskild valkommitté är tillsatt som nu börjat arbetet med en 

sammanhängande valrörelse. Likaså har vi på distriktsnivå startat upp detta 

arbete för att nå våra mål om minst 1 riksdagsplats, 4 platser i 

regionfullmäktige och fem KSO + kommunalråd i Borås. 

På det lokala planet i Ulricehamn har vi nu presenterat majoritetens budget 

med budskapet tillväxt i hela Ulricehamns kommun. Denna budget gäller för 

verksamhetsåret 2018. Centerpartiet i Ulricehamns kommun kommer att 

presentera ett eget valprogram inför valet som skall gälla mandatperioden 

2019-2022. När man tittar tillbaka på det valprogram som vi förde fram i valet 

2014 kan man konstatera att merparten av det vi lovade våra väljare är 

genomfört. Arbetet med kommande valprogram har startat. 

Tillväxten och utvecklingen i kommunen är väldigt stor. Visionen om 25000 

invånare 2020 som Centerpartiet lade fram i budgeten 2007 kommer med all 

sannolikhet att inträffa. Det som är särskilt roligt är det projekt om byggandet 

av kommunala lägenheter i Hökerum och Gällstad, något som Centerpartiet 

drivit länge. Även marknadsföringen av tomter i våra tätorter börjar ge 

resultat. Hitintills har 4 tomter i Marbäck, 1 tomt i Hökerum och 2 tomter i 

Timmele blivit sålda. 

Framöver kommer vårt arbete mer och mer gå över till valvinst 2018 på alla 

nivåer. Men även om vi just nu ligger högt över valresultatet från valet 2014 i 

opinionssiffrorna, skall jag skicka med mantrat från vår partisekreterare 

Michael Arthursson: ”Det ser bra ut, men ännu har ingen röstat.” 

 

Roland Karlsson 

Kommunalråd 

Distriktsordförande Sjuhärad  
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 Kallelse till nomineringsstämma 
27 november kl. 18.00 

Hotell Lassalyckan 

  
Charlotte Svensson 
Landsbygdsutvecklare 

Ulricehamns kommun  
 

 
Program 
 

Kl. 18.00 Hotell Lassalyckan informerar om sin 
verksamhet 

 
Kl. ca 18.30 Charlotte Svensson pratar om NUAB:s 

verksamhet och landsbygdsutvecklingen i 
kommunen. 

 

Kl. ca 19.00 Nomineringsstämma där vi fastställer 
valsedeln för kommunfullmäktig i Ulricehamn inför 

valet 2018 
 

 
Naturligtvis bjuder vi på fika under kvällen 

 

Välkomna 
Kretsstyrelsen 


