BYGDEN BYGDEN

HALLANDS
HALLANDS
HALLANDS
HALLANDS
HALLAND
S
Full fart i
valrörelsen
HALLANDS
Nr 4 2018 Medlemstidning för Centerpartiet i Halland

BYGDEN

BYGDEN

Fredrick Federley
om Europavalet

Anne har slutat
som ombudsman

Halland – topp 3
i hela landet

Europaval
26 maj
2019

LEDARE

Tack för en fantastisk
arbetsinsats i valet!
Det har varit ett sant nöje att följa aktiviteterna runtomkring i Halland. Det
har varit ett engagemang som centerrörelsen sällan har skådat. Många nya
och även många erfarna har tillsammans med gemensamma krafter sett
till att Centerpartiets synts kontinuerligt. Den kraften ska vi använda till
att driva igenom vår politik under fyra
år oavsett om vi hamnat i opposition
eller majoritet. För visst har vi blandade resultat i Halland – allt från att ha
ökat igen till att denna gång minskat,
till att oväntat hamnat i opposition,
till att sy ihop ett stort samarbete och
knipa platsen som kommunstyrelsens
ordförande.
Ja, sådan är politiken på gott och ont.
Det viktiga är att man känner att man
gjort allt vad man kunnat. Nu tar vi
med oss alla goda erfarenheter och
förbättra de mindre bra när vi nu planerar för de kommande åren och på
sikt valet 2022. En valutvärderingsgrupp är också tillsatt och har börjat
arbeta för att på sista distriktsstyrel-

semötet i år presentera en rapport
med slutsatser om vad vi behöver
göra fram till 2022 för att vara ännu
bättre förberedda inför valen, men
också hur själva valkampanjen kan
utvecklas.
Politikens villkor blir allt tuffare och
svårare, så jag bedömer att vi nu i
kretsar, distrikt och systerorganisationer ska slå våra kloka huvuden
ihop för att se hur vi kan utveckla
vår organisation i Halland för att bli
ännu bättre på kort och lång sikt. I
distriktsstyrelsen har vi redan haft en
heldag tillsammans för att diskutera
strategier för 2019-2022. En riktigt
bra dag med många bra inspel, som vi
nu i distriktsstyrelsen fortsättningsvis
ska bryta ner och forma vår verksamhet efter.
Det är dock ingen rast eller ro för
snart är det valkampanj igen och det
för EU-valet. Å andra sidan hade vi
ju så vansinnigt roligt i valrörelsen
så att samla kraft till en ny ska inte
vara några problem. Ni kommer väl
ihåg att det var förra EU-valet som
var vändpunkten för Centerpartiet,
så sedan dess har vi i stort sett bara
ökat i väljarstöd.
Till sist vill jag hälsa till alla nya medlemmar som ansluter sig till oss. Riktigt roligt och vi behöver fler som engagerar sig på ett eller annat sätt för
Centerpartiet och tveka inte kontakta
mig eller någon annan företrädare
om du har en fråga. Känn er hjärtligt
välkomna till den gröna rörelsen som
vill FRAMÅT!
Henrik Oretorp
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Cnackisar
Falkenbergs
företagsklimat
– tio i topp i Sverige
Falkenberg har bäst företagsklimat
i Halland och placerar sig nu på
topp tio i Sverige. Det visar Svenskt
Näringslivs ranking av bästa företagsklimatet som presenterats i dag.
Hallands bästa klättrare är Kungsbacka som klättrat 25 platser och nu
finns på plats 103 av Sveriges 290
kommuner.
Under Centerpartiets ledning har
Falkenberg klättrat sex platser i
rankingen sedan förra året och finns
nu på topp tio i Sverige. Resultatet är
kommunens bästa någonsin.
– Nya jobb skapas inte av politiker, de
skapas av företagen. Vi behöver mer
pengar till skolor, förskolor, äldreomsorg och sjukvård. Och företagen
bidrar med skattepengar. Ett bra företagsklimat har därför stor betydelse
för kommunens utveckling, säger
Mari-Louise Wernersson.

Ola – mest aktiv på
hallandsbänken
Centerpartiet är Hallandsbänkens
mest engagerade parti i riksdagsarbetet. Av de halländska riksdagsledamöterna är Ola Johansson den som varit
mest aktiv i Riksdagen under förra
mandatperioden. Det visar en summering av interpellationer, motioner,
skriftliga frågor och anföranden.

En av 12 nya finns
i Laholm
Erling Cronqvist blir en av landets
12 nya centerpartistiska kommunstyrelseordföranden.

Följ Centerpartiet på
sociala medier:
www.facebook.com/CenterpartietHalland/
www.instagram.com/centerpartiethalland/
https://twitter.com/C_Halland

Centerpartiet presenterar 43 åtgärder
för ett tryggt seniorliv i Halland
Bostäder, hälsa och ekonomi är viktigast
när Centerpartiets seniorer får välja.
Det framkom när Centerpartiet i Halland
presenterade 43 konkreta förslag för
en bättre politik för de närmare 70 000
hallänningar som är 65 år eller äldre.
Varför är bostäderna viktigast
för seniorerna?
– Minst 25 procent av väljarna är
seniorer. Boendefrågorna är viktigast
då många äldre vill flytta till en mindre
och mer tillgänglig bostad. För att
detta ska bli möjligt behövs på vissa
platser fler mindre lägenheter till rimliga priser, säger Monica Carlsson från
Falkenberg.
Seniornätverk
Tillsammans med Olof Helmersson
från Varberg är hon med i Centerpartiet Hallands seniornätverk som
bland annat har till uppgift att bevaka
äldrefrågor. Med vid presentationen av
de 43 förslagen var också Centerpartiets regionråd Helene Andersson och
riksdagsledamot Ola Johansson.
– Det som presenteras i rapporten är
ju förslag som skulle öka rörligheten.
Då frigörs bostäderna för barnfamiljer.
Äldres bostadssituation är nyckeln som
öppnar bostadsmarknaden för de yngre, konstaterar Ola Johansson.
Helene Andersson, Olof Helmersson,
Monica Carlsson och Ola Johansson
presenterar 43 konkreta förslag för
en bättre seniorpolitik i Halland.

Du som vill ha hela programmet kan
kontakta Centerpartiet i Halland:
halland@centerpartiet.se

C-krav på miljövänliga läkemedel
Region Halland ska ställa krav på miljöhänsyn vid upphandling av läkemedel.
Det föreslår Centerpartiet i en motion
till regionfullmäktige.
Produktionskedjan för läkemedel är
ofta lång och omfattar en rad olika
steg där flera företag i olika länder kan
var inblandade. Mycket höga koncentrationer har hittats i avloppsvatten
från läkemedelsproducenter på flera
platser i världen.

Miljökrav genom hela kedjan
– Forskning visar att vissa läkemedelssubstanser ger skadliga effekter när
de hamnar i olika ekosystem. Region
Halland måste föregå med gott exempel och ställa miljökrav genom hela
kedjan, säger Helene Andersson som
tillsammans med Kristina Karlsson,
Agneta Åkerberg och Monica Hansson
har skrivit motionen.

Beslut längre fram
Motionen anmäldes på regionfullmäktige den 24 oktober och behandlas nu
av tjänstemän och politiker innan den
senare kommer tillbaka till regionfullmäktige för beslut.

Roligaste minnet
från valrörelsen

Anette Ivarsson,
Falkenberg
Varje gång vi varit ute o
knackat dörr var vi så glada
och man fick energi av alla
härliga samtal. Det blev en
energi kick och vi såg fram
emot nästa tillfälle! Det var
ju även personer som hade
förberett sig med att ha skrivit frågor o påståenden när
vi kom o knacka dörr, kul!”

Victor Bergenblock, CUF
”Det bästa med valrörelse
var alla intressanta konversationer man hade med väljarna. Sedan var nattkampanjerna väldigt roliga.”

Ola Johansson valspurtade och kör nu ett varv till i riksdagen.

Ola Johansson vill få ordning
på bostadspolitiken
– Jag kan beklaga att vi
inte fick de två mandaten
vi hade siktat på. Men
jag är glad att jag fick
förtroendet att fortsätta
som riksdagsledamot och
fullfölja det jag påbörjat
i bostadspolitiken, säger
Ola Johansson.
Vad vill du åstadkomma
i riksdagen under kommande fyra år?
– Vi måste öka rörligheten
på bostadsmarknaden så att
fler kan få tag på bostad.
Jag vill en gång för alla få
ordning på bostadspolitiken.
Den har varit misskött och
under lång tid präglats av
intressekonflikt mellan de
som vill gynna eget ägande
och de som vill att det ska
vara förmånligt att hyra sin
bostad. Nu låter det som om
alla är överens om att det
behövs blocköverskridande
överenskommelser. Sen gäller det att alla också förstår

x

Så kryssade vi i
riksdagsvalet

Anna Brander, CUF
”Mitt bästa minne är sommarlägret vi anordnade
i Fegen och allt vad det
innebar: politiska debatter,
kanotpaddling, umgänge
och föreläsningar.”

När de etablerade riksdagspartierna jämförs
så är centerväljare i
Halland näst flitigast
att kryssa sin favoritkandidat på listan. Ola
Johansson är den hallänning som har fjärde
mest kryss till riksdagsvalet med 1 253
kryss. Tätt efter kom
Mari-Louise Wernersson
med 1194 kryss.

att det behövs reformer som
får fart på bostadsbyggandet
i hela landet.
– Jag är också intresserad
av internationella frågor och
har varit valobservatör vid
flera tillfällen, bland annat i
Georgien och Albanien. Det
är en viktig och intressant
uppgift att se till så valen blir
rättvisa och transparanta,
säger Ola Johansson.
Du var en av dem som
sjöng in Centerpartiet
Hallands valsång. Går det
att kombinera riksdagsarbete och sång?
– Jag kommer fortsätta i
riksdagskören under ledning
av Ulrika Heije. Sången ger
en skön avkoppling och är
gympa för själen. Intresset
för sång delar jag med hustrun Kicki. Tidigare har jag
sjungit i kör hemma i Fjärås
kyrka, men det hinner jag
inte med som riksdagsledamot.

I valrörelsen har vi också sett Ola delta i olika
motionslopp både till fots
och på cykel. Fortsätter
du med det även efter
valrörelsen?
– Ja jag kommer fortsätta att
springa och cykla, och har
anmält mig till Göteborgsvarvet igen.
Hur ser du på att Centerpartiet ökar antalet
medlemmar?
– Det är roligt att vi har
så många nya intressanta
människor som vill vara med
och jobba för vår politik. Det
är bra att vi har breddat vår
medlemsbas både när det
gäller mångfald, erfarenheter
och bostadsorter.
– Jag tycker det är viktigt att
hjälpa till. Därför hälsar jag
nya och gamla medlemmar
välkomna på studiebesök på
min arbetsplats i riksdagen.

Ola Johansson
Född: 1960 och uppvuxen på en
bondgård i Falkenberg.
Familj: Hustrun Kicki, 3 vuxna barn
och 4 barnbarn i åldrarna 2-5 år.
Bostad: I en bostadsrätt mitt i stan i
Kungsbacka. Har tillsammans med
syskonen även sommarstuga i Olofsbo.
Arbete: 20 år inom fordonsindustrin,
både som anställd, konsult, chef och
säljare.
Intressen: Idrott, musik, träning,
resor och umgänge med närmaste
familjen.
Senast genomlästa bok: Kan man
dö två gånger? av Leif GW Persson.
Senaste konserten: Magnus Carlsson
på Strömma Farmlodge i Varberg.
Talang: Tecknar. Det har jag haft nytta
av både i politiken och arbetslivet.

”Det behövs
reformer som får
fart på bostadsbyggandet i
hela landet”.
Ola Johansson

– Vi måste öka rörligheten på
bostadsmarknaden så att fler kan
få tag på bostad. Vi måste en gång
för alla få ordning på bostadspolitiken, säger Ola Johansson som fått
förtroende att fortsätta ytterligare
fyra år som riksdagsledamot.

Roligaste minnet
från valrörelsen

Harald leder
Hallands valanalys

Richard Hansson,
Kungsbacka

Harald Lagerstedt leder
Centerpartiet Hallands
valanalysarbete. Genom
enkätfrågor och djupintervjuer har en arbetsgrupp
tagit reda på vad som
fungerade bra i valrörelsen och vad som kan göras
bättre inför valet 2022.

”Allt engagemang, och när
mina moderatbandy vänner
kom förbi utanför ICA och
meddelade att ”nu byter vi
för att det är mer tryck på
C”.”

Valanalysen ska fungera som
underlag för hur Centerpartiet redan nu ska börja
arbeta för att fortsätta skapa
framgång i kommande val.
Stort engagemang
– Vi i Halland hade i allt
väsentligt en plan för vad vi

skulle göra, bra blandning
av erfarna och nya kandidater som gick in i valrörelsen
med stort engagemang,
det bidrog till en riktigt bra
valrörelse, säger Harald
Lagerstedt.
Många som hade kul
Kristina Karlsson som också
är med i valanalysgruppen
framhåller att vi syntes och
mötte väljarna på många
olika platser.
– Vi var många och vi hade
kul, säger hon.
Sociala medier
Inför nästa val vill de bland

Anna Ginstmark, Getinge
”Alla trevliga samtal med
väljare hemma i Getinge.”

Tre prioriterade saker som
Centerpartiets kandidater vill
fortsätta jobba med:

Peter Fritzson,
Kungsbacka
”Allt praktiskt arbete som
görs tillsammans med
många nya medlemmar från klistra valaffischer och
sätta upp dom, till att packa
valsedlar!”.

3 Sociala medier
3 Dörrknackning
3 Vara ute och samtala
med hallänningar

annat gå igång tidigare med
kampanjer och filmer på
sociala medier och i ett tidigt
skede förbereda regionkandidaterna så att de kan bidra
till att föra ut regionfrågorna.
Hela valanalysen kommer
presenteras för Centerpartiet
Hallands distriktsstyrelse den
22 november. Därefter kommer distriktsstyrelsen att ta
fram förslag på åtgärder och
under nästa år påbörja arbetet inför nästa val år 2022.

Halland topp 3 i Sverige

Roligaste minnet
från valrörelsen

– nästan 30 000 hallänningar röstade på Centerpartiet
I Halland är Centerpartiet
fortsatt starka i alla tre
valen. Valresultatet ger
Centerpartiet Halland en
tredje plats både när Centerpartiets starkaste riksdags- samt region- och
landstingsfästen rankas.

21 960 personer i Halland på
Centerpartiet i riksdagsvalet.

Centerpartiet gjorde sitt bästa valresultat på 30 år och
fick 8,61 procent av rösterna
i riksdagsvalet. Halland är
ett av sex län där Centerpartiet fick över 10 procent
av rösterna i riksdagsvalet,
nämligen 10,12 procent. Det
är tredje bästa resultatet i
hela landet. Totalt röstade

Halland blev därmed tredje
största centerregion i hela
landet. Bara Jämtland och
Kalmar har fått högre andel
röster i regionvalet. Räknat
i antal röster var det 24 788
personer som röstade på
Centerpartiet i regionvalet.

– Vi ökade även i regionvalet
till 11,51 procent vilket gav
ytterligare ett mandat i regionfullmäktige, säger Henrik
Oretorp som är ordförande
för Centerpartiet i Halland.

Även i kommunvalet ligger
alla halländska kommuner

över riksgenomsnittet på
9,67 procent. I Falkenberg,
Laholm och Hylte har Centerpartiet mer än 15 procent
av rösterna. Totalt röstade
29 082 hallänningar på Centerpartiet i kommunvalet.
Kungsbacka, Halmstad,
Falkenberg och Varberg finns
också på 20-i-topp-listan när
antal centerröster räknats i
landets 290 kommuner.
– Det är många bra valresultat. Centerpartiets kandidater i Halland har gjort ett
riktigt bra valarbete, säger
Henrik Oretorp.

Anneli Andelén,
Falkenberg
”Mina Bästa minnen
är dörrknackningarna,
fredagspassningarna och
valvakan med alla Centerpartister som verkligen gav
allt i valrörelsen.”

Centerpartiets resultat i kommunvalet
Falkenberg 19,7 procent, 5610 röster
Laholm 17,3 procent, 2 779 röster
Hylte 16,4 procent, 973 röster

Martina Philip Carlsson,
Hylte

Kungsbacka 13,4 procent, 7 258 röster

”Bengt och jag delade
flygblad runt i skogarna. Vi träffade på roliga
människor, spännande djur
och besökte platser... 9 mil
på en kväll.”

Varberg 13,1 procent, 5 560 röster
Halmstad 9,8 procent, 6 262 röster

Centerpartiets resultat
i regionvalet Halland

Centerpartiets resultat
i riksdagsvalet Halland
2018

2014

^
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Anwar Hassan, Hylte
”Jag har träffat många olika
människor som bor hela
kommunen och det var
spännande att prata och ha
dialog med dem.”

Roligaste minnet
från valrörelsen

Christian Lidén
föreslås bli
ordförande
för Hallands
Sjukhus

Marie Andersson,
Kungsbacka
”Vi hade en härlig energi och arbetsglädje i vår
lokala grupp. Vi packade,
delade, bakade, koka kaffe,
dansade, pratade och lyssnade. Framförallt bjöd vi in
till dialog.”

Björn Dahlén,Varberg
”Det roligaste var responsen på tipspromenaden
som var vid valstugan och
när vi stod utanför Hajen
och delade ut papperspåsen
där någon sa den kan ni dra
över huvudet.”

Christian Lidén, Halmstad,
föreslås bli ny ordförande
för Hallands Sjukhus.

Centerpartiets framgång
i regionvalet ger resultat
i form av ökat inflytande.
Jämfört med tidigare år blir
det fler platser att fördela
inom Centerpartiet och fler
ledande positioner. Den
stora nyheten är att Christian Lidén föreslås som ny
ordförande för Hallands
Sjukhus.
Centerpartiet får fler ordförandeposter, vilket ökar
våra möjligheter att driva
igenom mera centerpolitik.
Helene Andersson föreslås få

ordförandeskapet i Tillväxtutskottet, Anna Roos får fortsatt förtroende att leda den
lokala Hyltenämnden som
dess ordförande, i Hallands
Sjukhus föreslås Christian
Lidén bli ordförande, i Stiftelsen Hallands Länsmuséer föreslås Sven-Anders Svensson
som ordförande.
Centerpartiet får också en
rad vice ordförandeuppdrag.
Kristina Karlsson föreslås bli
1:e vice ordförande i regionfullmäktige, Helene Andersson blir 1:e vice ordförande i

regionstyrelsen, Mari-Louise
Wernersson föreslås bli 1:e
vice ordförande i Regionservice, i Närsjukvården föreslås
Ove Bengtsson som 1:e vice
ordförande och Maria Bronelius föreslås bli 1:e vice ordförande i Kultur och Skola.
Förslagen är beslutade i
Centerpartiets distriktsstyrelse och regiongrupp och följer
den överenskommelse som
gjorts i Alliansen i regionen.
Besluten fattas på regionfullmäktige den 12 december.

Stora utmaningar för regionen
De nya fullmäktigeledamöterna har flera stora
utmaningar att ta tag i, bland annat:

Mari-Louise Wernersson,
Falkenberg
”Roligast att vi var så många
som kampanjade ihop. Men
MeToomötet på Ståhlboms
gav tankar för vikten av alla
likas rätt och värde!”.

Regionens stora underskott
En väg in på vårdcentralerna
Långsiktig kompetensförsörjning
av läkare och sjuksköterskor
Psykiska ohälsan
Kollektivtrafik och behov av ökad turtäthet

Centerpartiets fullmäktigeledamöter i Region Halland

Roligaste minnet
från valrörelsen

Calle Wikelund, Varberg
”Att kampanja i socitetsparken under pridefestivalen gav så mycket positiv
energi. Regnbågstomten
hjälpte till...”

Centerpartiets nya fullmäktigeledamöter i Region Halland fr. vänster Ove
Bengtsson, Laholm, Anna Roos, Hylte, Christian Lidén, Halmstad, Helén
Andersson, Varberg, Kristina Karlsson, Kungsbacka, Agneta Åkerberg,
Falkenberg, Helene Andersson, Varberg och Lovisa Ljungberg, Halmstad.

Helene fick
näst mest
kryss i
regionvalet

Malin Svan, Hylte
”På Skärtorsdagen stod
vi och delade ut påskliljor
med en C-hälsning utanför
affärerna. Så många glada
människor, fick till och med
kramar som tack!”

Nykomlingen och Centerpartiets
listetta Helene Andersson fick
näst mest kryss i hela regionvalet. 1 313 personer hade kryssat
Helene Andersson.
24 788 personer valde att rösta på
Centerpartiet i regionvalet.
Det är 4 696 fler röster jämfört med
valet 2014 och en ökning från 10
procent till 11,58 procent. Detta gav
Centerpartiet ytterligare ett mandat
i regionfullmäktige.

Charlotta Hedqvist,
Kungsbacka
”Mina roligaste minnen från
valrörelsen var pendelkampanjerna och alla inspirerande möten. Vi har också
haft väldigt roligt och lärt av
varandra hela tiden.”

En fantastisk valkampanj

Många har engagerat sig i valarbetet runtom i hela landet. På sidorna 9-13
presenteras ett urval av foton från Centerpartiets valkampanj.

Bra samtal om #metoo
Den 23 augusti bjöd Falkenbergs Centerkvinnoavdelning in till dialog kring
#metoo-vad händer nu? Det blev ett
mycket uppskattat arrangemang med
många bra samtal.
Just nu skrivs historia. Kvinnor över hela
världen går samman och bryter tystnaden kring övergrepp och trakasserier,
under hashtaggen #metoo.
Vittnesmål i miljontal visar på ett samhällsproblem där värderingar och strukturer måste förändras.
Vad händer nu på skolor, arbetsplatser
och vad kan vi som politisk organisation
göra, det ville Centerkvinnorna undersöka genom dialogen?
Panelen bestod av Anneli Andelén, VD
Maa såg, Therese Lundgren, personalchef Falkenbergs kommun, Åsa Eriksson,
kommunikationsstrateg Räddningstjänst
Väst. Samtalet leddes av Jennifer
Erlandsson.

Bra debatter
Vi missade inte en enda skoldebatt
som vi blev inbjudna till vilket vi är väldigt nöjda över. Debatterna var väldigt
bra och Centerpartiet ökade i skolvalen på alla de skolor i Halland där vi
kampanjade och debatterade. Vilket så
klart var ett jätteroligt resultat av allt
arbete.
Det var otroligt givande att möta väljarna, både under våra officiella kampanjer men också på fritiden. Att träffa
engagerade människor och framförallt
unga och vad de ansåg var de viktigaste frågorna och hur de tänkte
kring Centerpartiets politik.

CUF

Hej syster!

centerkvinnorna

- Kvinnokampanj vid
valstugan i Falkenberg
Vi delade vårt fina material ”Var en syster” och kampanjade för våra kandidater
Millis Wernersson och Heléne Andersson
till Riksdag respektive Region.
Roligt hade vi, bara glada miner och
många som kom och delade vår glädje.
Centerkvinnorna mitt i länet på gång!

Roligaste minnet
från valrörelsen

I Laholm har Centerpartiet
uppmärksammat anslagen till
enskilda vägar och den orättvisa biografmomsen. Knäredsdagen var en riktig höjdare
med många bra samtal med
väljarna.

LAHOLM

Eva Pehrsson-Karlsson,
Varberg
”Sista rycket vid valstugan
på lördagen innan några
av oss stöttade Harald med
utdelning av material vid
Hajen. Centerseniordagen
vid valstugan med presentation av Seniorprogram
var också en upplevelse.
Helt grönt vid valstugan
med tidigare och nuvarande förtroendevalda.”

En valrörelse
att minnas
Många, nya såväl som beprövade kandidater, har sagt
att detta varit den absolut
roligaste valrörelsen på länge.
Den innebar också en massa hårt arbete, stress och
trötthet, men med hjälp av en
fantastisk valsamordnare som
spindeln i nätet så var det värt
vartenda slit och minut.
Genom att kretsen tidigt satte
upp tydliga mål och struktur
för vårt arbete så kunde vi
ägna tid åt att genomföra det
absolut viktigaste och roligaste
i valrörelsen, att möta medborgare och väljare.
Många av oss var nya, och då
är det viktigt att alla känner
sig sedda och behövda genom
hela valrörelsen. Vi lyckades skapa den där familjära
känslan där vi stöttade och
peppade varandra. Tack vare
den enormt fina teamkänslan
vi fick, kunde vi glädjas åt en
intensiv valrörelse med allt
från lådcykeln vid pendlarkampanj, till butiksmöten och
kaffekokande i valstugan.
Gzim Ramadani

Lama Alshehabi, Hylte

halmstad

”Att få vara med på flera
olika aktiviteter i valrörelsen har varit nytt och spännande. I Sverige har jag
möjlighet att vara politiskt
aktiv.”

Evelina Grönlund,
Kungsbacka
”Hur otroligt bra vi arbetar
tillsammans. Att vi är ett
lag. Det spelar liksom ingen
roll vad vi gör, det är alltid
lika roligt.”

Roligaste minnet
från valrörelsen

Kevin Bengtsson, CUF
”Det roligaste var när vi
kollade SVT:s slutdebatt
tillsammans. Då lyckades även Jonas Sjöstedt
provocera en av oss så han
kunde inte sitta still och
vara tyst utan blev förbannad. Vilket gav oss andra
ett väldigt gott skratt.”

4 000 burkar honung delades ut
Årets valrörelse har involverat många medlemmar
och samarbeten med
såväl hallänningar som
smålänningar. Vårt mest
hållbara och långsiktiga
arbete är samarbetet med
en biodlare i Unnaryd som
sköter om våra nya medlemmar som producerat
4 000 burkar honung som
delats ut i valrörelsen.
Många marknadsbesökare har uppskattat en

trevlig present från oss.
Att arbeta tillsammans
över länsgränsen har vi
gjort både när det gäller
Unnaryds torg men även
en pendlaraktivitet från
Jönköping längs hela
järnvägssträckningen till
Halmstad. Både passagerare och personal på
tågen uppmärksammade
vår gemensamma aktivitet!
Anna Roos

Hylte

Helén Andersson,
Varberg
”Det mest spännande och
roligaste var när vi knackade dörr och upptäckte
att folk var nöjda och att
Varberg och Sverige är så
fantastiskt.”

falkenberg

En fantastisk
valrörelse

Jennie Wijk, Halmstad

Vi har tillsammans gjort
en fantastisk valrörelse med en lyckad
krysskampanj, byamöten, dörrknackning och
pendlarkampanjer. Stort
tack till alla engagerade
kandidater och medlemmar som bidragit
med stort och smått genom hela valrörelsen.

”Alla väljarsamtal!”

Anneli Andelen

Roligaste minnet
från valrörelsen

varberg
Henrik Andersson,
Halmstad
”Att cykla runt med Cargobiken och möta väljarna
förstås! ”

Det har varit ett fantastiskt go hos Centerpartiet i Varberg. Alla har dragit åt samma
håll och många har deltagit i kampanjarbetet som bland annat bestått av dörrknackning och kampanjande vid valstugan.

Många härliga kandidater
Här i Kungsbacka har vi många
härliga kandidater som verkligen har jobbat hårt. Vi är oerhört nöjda med valrörelsen och
allt engagemang. Redan 2017
så jobbade vi fram vår kommunikationsplan och har följd
den under hela året. Vi har
delat ut information om vad

Centerpartiet vill lokalt runt om
i kommunen och i kombination med det har vi kampanjat
utanför många lokala butiker
och haft massor av samtal med
invånare i hela kommunen. Vi
är supernöjda med helheten!
Sofie Sandell

Ingela Eriksson, Varberg
”Glädjen som fanns vid
valstugan där många samlades och när Jana kommunalrådet för socialdemokraterna tyckte vi skulle kryssa
Harald Lagerstedt för hans
engagemang för det närproducerade i kommunen.”

Kungsbacka

Hugo Lindqvist, CUF
”Mitt bästa minne från valrörelsen var nog alla kvällskampanjer när man träffade
engagerade ungdomar som
var intresserade och ville
lära sig mer av politik.”

Roligaste minnet
från valrörelsen

Håkan Björklund,
Halmstad:
”När människor stannade
upp för ett samtal när man
delade ut flygblad.”

Håkan Cullberg, Varberg

Centerpartister
leder kryssligan
Anneli Andelén, Fredrik
Hansson och Erling Cronqvist leder kryssligan i sina
respektive kommuner i höstens val. Överlag är centerväljare flitiga på att kryssa
sina favoriter på listorna.
I tre av Hallands sex kommuner är det centerpartister
som fått flest kryss i kommunvalet. Fredrik Hansson
är den mest kryssade kandidaten till kommunvalet i
Kungsbacka med 870 kryss.
Erling Cronqvist är den
mest kryssade kandidaten

till kommunvalet i Laholms
kommun med 284 kryss.
Anneli blev uppkryssad
Anneli Andelen är den mest
kryssade kandidaten till
kommunvalet i Falkenberg.
Hon kryssade sig från fjärde
till första plats med 1 396
kryss. Fjärde mest kryssade
kandidaten i Falkenbergs
kommun är Per Johansson
som fått 595 kryss.

mest kryssade kandidaten
till kommunvalet i Hylte med
180 kryss. Jenny Axelsson
är Halmstads sjätte mest
kryssade kandidat i kommunvalet med 451 kryss.
Christofer Bergenblock är
Varbergs sjätte mest kryssade kandidat i kommunvalet
med 351 kryss.

Hög andel kryss även i
övriga kommuner
Anna Roos är den tredje

Centerpartiets fullmäktigeledamöter i Laholms kommun

”Det roligaste var att få
möta de intresserade
väljarna i valstugan.”

Miljöfrågan är det
som oroar svensken
mest, ändå var det en
av väljarnas minst
viktiga frågor.
Varför blev det så?
Hur återupprättar vi
politikens förtroende i
vår tids ödesfråga?
En studiecirkel i Halmstad,
intresseanmälan senast
den 30 november till
victor.rundqvist@
centerpartiet.se

Erling Cronqvist

Ove Bengtsson

Fredrik Lindqvist

Lamis Al Nouri

Maria Bronelius

Gudrun Pettersson

Majvor Persson

Centerpartiets fullmäktigeledamöter i Halmstad kommun

Jenny Axelsson

Yngve Kihlberg

Staffan Svensson

Håkan Björklund

Jennie Wijk

Henrik Andersson

Anna Ginstmark

Centerpartiets fullmäktigeledamöter i Falkenbergs kommun

Anneli Andelèn

Per Johansson

Tore Holmefalk

Anette Ivarsson

Stig Agnåker

Maria Larsson

David Andersson

Petra Eriksson

Martin Hafstrand

Anna Andersson

Centerpartiets fullmäktigeledamöter i Varbergs kommun

Christofer Bergenblock

Calle Wikelund

ViviAnne Johansson

Harald Lagerstedt

Lena Språng

Eva Pehrsson-Karlsson

Christian Persson

Katarina Sundvall

Stefan Stenberg

Roligaste minnet
från valrörelsen

Lennart Ohlsson, Hylte
”Den verkliga valrörelsen
inleddes på julitorget i
Unnaryd där vi var många
engagerade Centerpartister som delade ut våra
populära burkar med lokalt
producerad honung.”

Centerpartiets fullmäktigeledamöter i Kungsbacka kommun

Emilia Lindgren,
Varberg, CUF
Fredrik Hansson

Kristina Karlsson

Bengt Alderin

Marie Andersson

Heinrich Kaufmann

Karin Green

Maria Andersson

Anders Eriksson

”Det bästa var att få göra en
massa roliga saker ihop med
”laget”! Bästa minnena kommer från alla roadtrips, planeringsmöten och när vi slet med
tältet på Hallifornia.”

Centerpartiets fullmäktigeledamöter i Hylte kommun

Anna Roos

Andreas Algerbo

Malin Svan

Martina Philip Carlsson

Lennart Ohlsson

Lars-Roland Svensson,
Oskarsström
”Att kampanja i hela kommunen och träffa väljarna.”
Håkan Bengtsson

Bo Eriksson

Centerpartiet ökade
mest i Falkenberg
Centerpartiet gick framåt och ökade mest av alla partier i Falkenberg med 656 röster. Centerpartiet
har nu 19,62 procent av rösterna.
Tyvärr räckte det inte för Centerpartiet att kunna fortsätta leda
kommunen framåt. När förhandlingarna med Alliansen nästan var
klara kom plötsligt det märkliga
beskedet att Kristdemokraterna,
Liberalerna och Miljöpartiet valt att
lämna Alliansen. Istället tänker de
styra ihop med Socialdemokraterna och gör sig dessutom beroende
av Vänsterpartiet.
Centerpartiet siktar framåt och
bildar tillsammans med Moderaterna en stark och aktiv opposition.
Vi ska agera konstruktivt utifrån
det som är bäst för falkenbergarna. För mig gäller alltid laget före
jaget.
Anneli Andelén

Hylte – tredje största
centerkommunen
I Hylte backade Centerpartiet
något i valet, men håller ändå
ställningen som tredje största
centerkommun i Halland med
15,91 procent av rösterna. I
Landeryd-Långaryds valdistrikt är
Centerpartiet störst med 30,47
procent av rösterna. Tyvärr räckte
det inte ända fram då Liberalerna
och Kommunens Väl samarbetar
med Socialdemokraterna. Centerpartiet och Moderaterna har
bildat opposition med Anna Roos i
spetsen.

Plus 3,6 procent
i Kungsbacka
Centerpartiet gick starkt framåt i Kungsbacka med hela 3,26
procent! Det innebär att vi nu har
8 mandat och att Alliansen stärker
sin majoritet från 36 till 37 man-

dat. Moderaterna backade 2 mandat till 19, Liberalerna ligger kvar
på 6 mandat och Kristdemokraterna ökade från 2 till 4 mandat. Vi
är överens i Alliansen om att vi vill
fortsätta styra Kungsbacka tillsammans och val till poster i styrelser
och nämnder kommer ske på kommunfullmäktiges möte i december.
Fredrik Hansson,
kommunråd i Kungsbacka

(S)pektakel
i Halmstad
Valresultatet i Halmstad var besvärliga fakta för de flesta partier.
Snabbt stod klart att ingen traditionell konstellation av partier nådde egen majoritet. Centerpartiets
självklara målsättning har hela
tiden varit att hålla ihop Alliansen
och skapa mesta möjliga utrymme
för Centerpolitik.
På Alliansens initiativ har samtal
förts med (S) vid flera tillfällen
kring budget och stora utvecklingsfrågor. Men (S) valde hela
tiden att tacka nej.
Alliansen presenterade i början av
oktober att man ville ta fortsatt
ansvar, och leda Halmstad som en
ödmjuk styrande minoritet. Med
detta följde också att man föreslog
ordföranden till Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Från
(S) hördes inget. Förvåningen
blev därför stor när (S) i samverkan med (V) gick fram med egna
förslag på ordföranden. När det
gällde ordförandeposten i kommunstyrelsen fick de aktivt stöd av
SD. Ett agerande från (S+V) som
uppmärksammades i hela Sverige
och väckte många frågor.
En vecka efter att representanter
från (S) utsetts till kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande valde de att avgå och kommunfullmäktige har därför nu hanterat
ärendet att utse nytt presidium,
med en ordförande och förste vice
ordförande från Alliansen. Age-

randet från (S) kan bara ses som
ett pinsamt spektakel som skapat
mycket oro och frustration. Som
Centerpartiets främsta företrädare
i Alliansen kan jag bara konstatera
att nu är det FRAMÅT som gäller
för Halmstad.
Jenny Axelsson, KS förste vice
ordförande och ordförande i
samhällsbyggnadsutskottet

Centerpartiet ska
leda Laholm framåt
Trots att Centerpartiet tappade
något i Laholm så har partiet ändå
nått framgångar. Erling Cronqvist
blir en av landets 12 nya centerpartistiska kommunstyrelseordföranden. Det står klart efter
att Trygghetspartiet anslutit sig
till den tidigare femklövern som
styrt Laholm. Partierna som ingår
i majoriteten är Centerpartiet,
Moderaterna, Kristdemokraterna,
Liberalerna, Miljöpartiet och Trygghetspartiet. Tillsammans har de 20
mandat av 41 i kommunfullmäktige. Centerpartiet fick 17,17 procent av rösterna i kommunvalet.

Centerpartiet
framåt i Varberg
Valet i Varberg var en stor framgång för centerpartiet som ökade
från sju till nio mandat i kommunfullmäktige. Därmed kommer
centerpartiet att bli en ännu starkare kraft att räkna med under de
kommande fyra åren. Moderaterna
backade ett mandat, men behåller
trots det sin position som största
alliansparti med totalt 13 mandat.
Vidare så ökade både kristdemokraterna och liberalerna. Sammanlagt har allianspartierna 31 av 61
mandat i fullmäktige. Noterbart
är också att både miljöpartiet och
pensionärspartiet åkte ur fullmäktige i det här valet.
Christofer Bergenblock

Europaval
26 maj
2019

Fyra frågor till
Fredrick Federley
Vad är du mest nöjd med att ha
uträttat i Europaparlamentet?
– Jag är mest nöjd över all den politik
som vi har lyckats leverera på. Inom
miljö- och klimat, jordbrukspolitik,
antibiotikaresistens och djurskydd har
jag varit drivande i att EU tar flera
steg framåt. Det är jag både stolt och
nöjd över. Men jag är inte färdig, tänk
vad fem år till av aktiv Centerpolitik
kan innebära.
Varför behöver vi få fler att rösta
på Centerpartiet i Europaparlamentsvalet?

– Det är egentligen ganska enkelt.
Fler röster och fler mandat gör att
centerrösten får mer genomslag i
EU-politiken. Vi skulle kunna sitta i
fler utskott och få ännu mer genomslag för vår politik
Vilka frågor kommer du driva om
du får fortsatt förtroende som
Europaparlamentariker?
– Det är lite för tidigt att svara på och
det är många saker som måste klaffa.
Men det råder ingen hemlighet att jag
gärna fortsätter inom liknande områden. Att EU fokuserar på rätt saker,

Centerpartiets
valsedel
Den 17 december 2018
fastställer Centerpartiets
förtroenderåd valsedel till
europavalet, samt fattar
beslut om valmanifest.

fortsätter stärka sitt klimatarbete, blir
bättre i kampen mot antibiotikaresistensen och skapar förutsättningar
för ett hållbart och konkurrenskraftigt
jordbruk
Har du något bra tips för den som
vill lära sig mer om EU?
– Det finns flera sätt att hålla koll på
EU-politiken. Jag kan rekommendera
att skriva upp sig på nyhetsbreven
från bland annat Politico. Men givetvis
är det absolut bästa sättet att få en
inblick av vad som händer i EU att
komma och besöka oss i Bryssel!

Centerpartiet gör skillnad i EU

Några viktiga C-frågor som Federley drivit i EU-parlamentet:
• Ökade klimatambitioner
• Enklare och fördelaktigare regler
för privatpersoner och småföretag
att producera egen el.
• Minskade nationella utsläpp av
klimatpåverkande luftföroreningar.
• Minska förpackningar och
förpackningsavfall.
• Ökad andel förnybart i EU:s
energiproduktion

• Förbättrat system med utsläppshandel, med fokus på klimatinnovationer

• Striktare regler för en bättre
djurvälfärd.

• Stärka gödselprodukter av
organiskt avfall.

• Striktare regler för användning
av antibiotika.

• Gemensamma gränsvärden för
olika farliga substanser i gödselprodukter (CE-märkning).

• Bättre datainsamling över antibiotikaanvändandet.

• Se till att tallolja godkänns
som förnybar resurs.
• Ersätta fossila material med material baserade på råvaror från skogen.

• Förbud mot att antibiotika används
i förebyggande syfte i djurproduktion.
• Förbud mot kloning av djur för
djurproduktion.

Årsstämma med

CUF Halland
Lördag 26 januari
Tid och plats meddelas senare
Välkommen!

Årsmöte
Våxtorps
Centerpartiavdelning

Onsdag 6 februari
kl. 18.30 på Tajes
Välkomna!

Kretsårsmöte
med Centerpartiet i Laholm

Välkommen till en
inspirerande

Nyårsträff
Lördag 12 januari

Årsmöte
Centerkvinnorna
i Falkenberg

6 februari 2019
Tid och plats meddelas senare
Välkommen!

Talare, tid och plats
meddelas senare

Kommande möten

Centerpartiet i Kungsbacka
Gruppmöten
26 november och
17 december
Nomineringsstämman
20 november
Kretsstämma
20 februari
För mer information be om att
bli tillagd i vår interna grupp.
Välkommen!

Nomineringsstämma
till nämnder och styrelse
i Laholms kommun

19 november kl 18.30
Stadshusets kafeteria
Alla medlemmar
är välkomna!
Kretsstyrelsen.

14 februari 2019
Tid och plats kommer att
annonseras senare
Alla medlemmar
är välkomna!

Alla medlemmar hälsas välkomna till

Centerpartiet i Halmstads
kommunkrets årsstämma

Medlemsgruppmöte

Torsdag den 7 februari kl. 18.30
Eldsberga församlingshem

Måndag 19 november
kl. 18.00, fika från
kl.17.30

Europaparlamentariker
Fredric Federley gästtalar
Avtackningar
Sedvanliga mötesförhandlingar

Halmstad

Plats: utbildnings och arbetsmarknadsförvaltningens lokaler,
Fredriksvallsvägen i Halmstad.
- Avstamp #framåt i kommunpolitiken Jenny Axelsson.
- Helene Andersson, regionråd
för Centerpartiet i Halland
presenterar visioner och
utmaningar i regionpolitiken.

Det serveras en enkel måltid med fika.
Kostnad 80 kronor.
Anmälan senast den 1 februari till Jessica Skog
tel. 072-188 61 74, jessica.skog@gmail.com
Handlingar skickas med e-post ca 1 vecka innan.
Om du önskar dem via vanlig post, kontakta Jessica.

Varmt välkomna!
Kretsstyrelsen för Centerpartiet i Halmstad

Alla medlemmar i
Centerpartiet,
Centerkvinnorna och CUF
i Varbergs kommun
kallas till:

DISTRIKTsstämma

Årsstämma

Söndagen den 17 mars 2019 kl. 14.00
i Hebergs bygdegård

med Centerpartiets
Varbergskrets

Måndag 11 feb kl 18.30
Fiskerilokalen, Bua hamn

med Centerkvinnorna i Halland

VARMT VÄLKOMNA!

Välkomna!

Kallelse till årsmöte

Årsstämma

Centerpartiet Falkenberg,
Södra avdelning

Med Centerpartiet i Halland

Tors 24 jan 2019 kl. 18.30
Hebergs Bygdegård

Lördag 30 mars kl 08.30

Årsmöte sedvanliga ärenden

Opposition – en utmaning

Talare: Centerpartiets Europaparlamentariker

Fredrick Federley

Medverkande: Anneli Andelén

Avdelningen bjuder på fika
Emil Olofsson tfn. 070-6223470,
olofsson.jee@gmail.com
Agneta Åkerberg tfn. 070–9851493,
agneta@nib.se
Meddela din mejladress så
skickar vi ut handlingarna

Kretsstämma

Program och plats för stämman meddelas
i nästa nummer av Hallandsbygden.

Centerpartiet i Hylte

Varmt välkomna!

25 februari

Har du ett bra förslag?

Gäst: Helene Andersson
som pratar om sitt uppdrag
som Regionråd.
Tid och plats meddelas
på inbjudan.
För aktiviteter håll utkik på vår
Facebooksida och hemsida.
Gilla oss gärna på Facebook
och Instagram!

Du som är medlem i Centerpartiet, Centerkvinnorna,
CUF eller Centersstudenter har rätt att lägga förslag i
form av motioner till distriktsstämman och partistämman.

Motioner till distriktsstämman och partistämman ska lämnas
till distriktsstyrelsen senast 28 februari.
Skicka den till halland@centerpartiet.se eller Centerpartiet
Halland, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg.

Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling – vinn biobiljetter!
1. Vad vill riksdagsledamot Ola Johansson
få ordning på?

2. Vem talar på Centerpartiet
i Hallands årsstämma
30 mars?

1. Moderaterna

1. Fredrick Federley

X. Bostadspolitiken

X. Michael Arthursson

2. Flygtrafiken

2. Sofia Jarl

3. Vem är Centerpartiets mest kryssade kandidat
i valet 2018 i de halländska kommunerna
1. Fredrik Hansson
X. Anneli Andelén
2. Jenny Axelsson
Ledtråd: Svaren hittar du i tidningen.

Anne har slutat som ombudsman
Den 31 oktober jobbade Ann-Margret ”Anne” Kristensson sin sista dag som ombudsman för Centerpartiet i Halland. Det firades med öppet hus på
Centerpartiets expedition i Falkenberg.
– Jag har jobbat som ombudsman i 21 år. Inte en dag
har jag tyckt det varit tråkigt att gå till jobbet. Det här
jobbet är ett sätt att leva, säger Anne Kristensson.
Den som tittar in hos Centerpartiet på Möllegatan 11 i
Falkenberg kommer ändå att upptäcka att Anne jobbar
kvar i lokalerna.
– Jag har fått extrajobb på halvtid i fyra månader hos
Centerkvinnornas riksorganisation, säger Anne som
glatt har gett sig in i det nya jobbet.
Läs en längre artikel om Anne på hemsidan:
www.centerpartiet.se/halland och klicka på Nyheter

Vi vill ha ditt svar före den 13 december 2018.
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

Anne Kristensson är en
organisatör ut i fingerspetsarna.
Med stort engagemang har hon
planerat och roddat Centerpartiets
verksamhet under de 21 år hon
jobbat som ombudsman för
Centerpartiet i Halland.

Vinnare i förra numret av Hallandsbygden är:
Elvy Karlson, Apotekaregränden 5A, Kungsbacka
Vanja Svensson, Postiljonvägen 2, Varberg
Dorit Sjunnesson, Carlsminnesgatan 14A, Laholm

Grattis!
Rätt svar:
1. X Organisationen som utsågs till Almedalens
snällaste är KRIS.
2. 1 Vårdvalet i Halland infördes 2007.
3. 2 Valdagen var den 9 september.

Bli medlem i Centerpartiet
Skriv personnummer och mejladress
och swisha 150 kronor till 123 421 85 33

