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Levande landsbygd, en själv-
klar målsättning för Centerpartiet. 
Sveriges grönaste tillväxtregion ska 
Halland bli, en självklar ambition för 
Centerpartiet i Halland.

Vikten av en välmående landsbygd 
för ett samhälle är av yttersta vikt. 
Det har vi inte minst sett nu under 
pandemin. Fler och fler har upptäckt 
den Halländska landsbygden. Det har 
dels varit mycket människor ute i 
skog och natur. Dels har fler handlat 
direkt av våra företagare på lands-
bygden. I Centerpartiet har vi alltid 
vetat att landsbygden är en viktig 
motor för en hållbar tillväxt. Fler och 
fler inser det nu. 

För på landsbygden gror och växer 
många företag. På landsbygden 
sjuder det av entreprenörskap och 
livskraftiga företag. Det är viktigt att 
dessa företagare ges förutsättningar 
för att växa. Det bygger på handel 
med hela världen, kreativitet och hårt 
arbete. Det handlar om att ekonomin 
ska kunna utvecklas. Det handlar om 
att respektera människors frihet och 
äganderätt. 

För Halland växer. Därför behövs 
det att alla ges möjlighet att vara 
med och bidra. Därför behöver vi 
landsbygdens gröna näringar, där 
klimatsmart mat och förnybar energi 
produceras. En välfungerande infra-
struktur och fler bostäder behövs, 
både i mindre och större städer, i 
orter och byar. De små och mellan- 
stora orternas industri behövs, som 
står stark i den globala konkurrensen 
och skapar jobb lokalt. 

Landsbygden är själen i Center- 
partiet. I Halland ska alla kunna 
leva och förverkliga sina drömmar, 
oavsett var man bor. I Centerpartiets 
Halland behöver hela länet bidra och 
det finns ingen konflikt mellan stad 
och landsbygd.

Centerpartiet vill skapa den 
modernaste landsbygden och de 
grönaste städerna i Sveriges 
grönaste tillväxtregion - Halland.

Henrik Oretorp
Ordförande för Centerpartiet i Halland

Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg | 070-62 
106 73 | E-post: halland@centerpartiet.se
Hemsida: www.centerpartiet.se/halland

facebook.com/CenterpartietHalland/

Annie Lööf startar 
Youtube-kanal

Numera kan man följa Centerpartiets 
partiledare Annie Lööf på Youtube. Hon 
är tillbaka på heltid som partiledare för 
Centerpartiet. I sin första film delar hon 
med sig om vad som hänt under den 
omvälvande tiden då hon varit föräld-
raledig. Om hennes yngsta dotter Saga 
som föddes allt för tidigt. Och om den 
ovanliga och allvarliga graviditetskom-
plikation och operationerna som följde. 
Annie Lööf kommer släppa en ny film 
varannan vecka, så prenumerera gärna 
på kanalen.

Happy Pride med 
walk-and-talk
Under Regnbågsdagarna i Varberg 
passade fem ledande centerpartister på 
att gå Pridepromenaden tillsammans 
med en spännande person. Det blev fem 
intressanta filmer som kan upplevas på 
Centerpartiet Varbergs Facebooksida.

Levande Landsbygd i Sveriges 
grönaste tillväxtregion.



3

Koldioxidbudget 
visar att utsläppen 
måste minska
Halmstads kommun har som andra kom-
mun i Halland antagit en koldioxidbudget 
för 2020-2040. Syftet är att säkerställa 
att den globala temperaturökningen hålls 
under 2 grader, och eftersträva att den 
begränsas till 1,5 grader. För att klara 
detta behöver Halmstads kommun årligen 
minska sina utsläpp med 15 procent.

De fyra största energirelaterade kol- 
dioxidutsläppen i Halmstad kommer från 
personbilar, el och fjärrvärme, utrikes 
sjöfart och övriga inrikes transporter.

Enligt Aktuell Hållbarhets kommunenkät 
har 32 av landets 290 kommuner nu tagit 
fram varsin koldioxidbudget. 
I Halland har Halmstad och Kungsbacka 
en koldioxidbudget. Varberg har påbörjat 
arbetet.

Smarta pappers- 
korgar på flera ställen 
i Halland
– Nu har de första smarta papperskor-
garna installerats i Kungsbacka. Det är 
väldigt kul och efterlängtat, säger Anders 
Eriksson (C) som för över ett år sedan 
lämnade förslaget till kommunen.

Komunen testar nu fyra papperskorgar 
intill lekplatsen vid Borgmästarbron, vid 
stationen och vid Hamntorget.

– Papperskorgarna har solceller på locket, 
vilket gör att de har energi så de kan 
komprimera soporna. Det gör att de kla-
rar av upp mot 570 liter vanliga sopor i en 
papperskorg. De kan även sen skicka in 
information till förvaltningen så de vet när 
de behöver tömma dem. Bra och klimat-
vänligt, så väldigt kul att de nu äntligen 
testas, tycker Anders Eriksson.

Smarta papperskorgar finns sedan 
tidigare även i ibland annat Varberg och 
Halmstad.

Halland behöver en ny plan för att 
hela Halland ska ha tillgång till 
gröna bränslen och laddstolpar för 
elbilar. Det skriver Centerpartiet 
Hallands ledning Henrik Oretorp, 
Mari-Louise Wernersson och Kjell 
Helgesson i en debattartikel.
Om tio år skall koldioxidutsläppen från 
personbilstrafiken ha minskat med 70 
procent i Sverige. För att uppmuntra 
omställningen och för att kunna nå 
målet, satsar nu Centerpartiet tillsam-
mans med regeringen och Liberalerna 
50 miljoner per år för att bygga fler 
laddstolpar. Inte minst gäller detta på 
landsbygden.

Laddstolpar på landsbygden

Tekniken och lösningarna för att ställa 
om till fossilfritt blir allt billigare. Det 
gör att fler investerar i hybrid- eller elbi-
lar. Behovet av laddstolpar på landsbyg-
den, där det idag kan vara långt mellan 
snabbladdarna, kommer därför att öka. 
Från den 1 augusti i år finns möjlighe-
ten att söka dessa medel för investering 
i nya laddstolpar via Trafikverket.

Halland måste 
planera för 
elbilar och 
gröna bränslen

Gröna bränslen

Allt fler personbilar som redan nu rull-
lar på vägarna tankas också med ren 
biodiesel, biogas, vätgas eller etanol 
som också bidrar till att minska koldiox-
idutsläppen. Med satsningar likt dessa 
kan Sverige bli världens första fossilfria 
välfärdsland.

Sveriges grönaste tillväxtregion

– Vi vill att Halland ska vara Sveriges 
grönaste tillväxtregion. Därför behöver 
Halland en ny infrastrukturplan med 
fokus på bränsleeffektivitet och grön 
bränsledistribution. Halland behöver 
fler laddstationer samt nya och fler 
försöksanläggningar för biogas i sam-
arbete med lantbruksnäringen, skriver 
distriktsledningen i debattartikeln.

Text och foto: Anki Enevoldsen

Mari-Louise Wernersson, Henrik 
Oretorp och Kjell Helgesson vill ha en 
ny infrastrukturplan för gröna bränslen 
och laddstolpar i hela Halland.

Psykiatrin i fickan är en ny app 
som utvecklats inom psykiatrin i 
Halland.
– Att tillgängliggöra vård digitalt gör att 
fler kan på tillträde till vården, säger 
Anna Roos(C) som är ledamot i regio-
nens psykiatrinämnd.

Covid-19 har skyndat på processen med 
digitala möten inom psykiatrin i Halland. 
Fler har erbjudits digitala möten via vi-
deosamtal eller telefonsamtal, vilket har 
kunnat tillgängliggöra vård som annars 
hade blivit inställd. 

Psykiatrin i fickan

Psykiatrin har även utvecklat en app – 
Psykiatrin i fickan – där behandlare och 
patienter kan kommunicera, formulär 
kan fyllas i på hemmaplan och måendet 
kan följas upp tätare.

– Det är viktigt att fortsätta att träf-
fas fysiskt, men de digitala mötena är 
ett komplement när fysisk vård inte är 
möjlig eller för kortare uppföljningar där 
restid kan sparas. Genom att patienten 
kan förbereda sina besök i appen och 
själv kunna dokumentera sitt mående 
erbjuds en högre kvalitet av vården, 
säger Anna Roos.

Fler i Halland får hjälp via telefonen

Fler unga söker hjälp
Under sommarlovet har Bris kurato-
rer haft 37 procent fler samtal med 
barn via chatt, mejl och telefon jäm-
fört med förra sommarlovet. Ämnen 
som dominerat i barns samtal har 
varit nedstämdhet, familjen och fa-
miljekonflikter, att vara ung, vänner 
och att känna ångest.
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Anneli Andelén, Centerpartiets oppositionsråd i Falkenberg:

– Det finns ett stort engagemang på landsbygden

Anneli Andelén vill bidra till att lyfta 
landsbygden och människorna som till-
sammans ser till att landet lever. Därför 
besöker hon nu människor och platser i 
alla väderstreck i kommunen.
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Under sitt första år som opposi-
tionsråd i Falkenbergs kommun be-
sökte Anneli Andelén(C) nästan alla 
skolor och förskolor i kommunen. 
I år hade hon planerat att besöka 
äldreomsorgen, men så kom coro-
napandemin. Nu ska hon istället 
besöka platser i alla väderstreck i 
hela Falkenbergs kommun.
– Jag är en lagspelare och vill träffa 
företagare och engagerade människor 
för att lyssna på vad vi kan göra bättre 
i kommunen, säger Anneli Andelén.

Hon vill fånga upp missnöje och bidra 
till att människor i hela kommunen 
känner sig 
sedda.

– En stor del 
av alla kom-
muninvånare 
bor inte cen-
tralt. Jag vill se 
hela kommu-
nen och hitta 
lösningar på de 
problem som folk har, fortsätter Anneli 
Andelén. 

Exempelvis kan det handla om regel-
verk som behöver förenklas så att det 
blir lättare att bygga eller driva företag 
på landsbygden. 

Förenklat strandskydd ger nya möjlig-
heter

– En förändring av strandskyddet som 
man just nu jobbar med på central 
nivå kan ge en enorm potential att 
ta vara på hela landet, säger Anneli 
Andelén.

Falkenbergs kommun är till ytan Hal-
lands största kommun och har nästan 
46 000 invånare och är en tillväxtkom-
mun. Kommunen är unik med Ullared 
som är Sveriges största besöksmål.

Här lever man sin dröm

– Långa avstånd är en utmaning, men 
även en möjlighet. Pratar man med en 

norrlänning så 
har vi inte alls 
några avstånd. 
Och med 
dagens teknik 
kan du leva din 
dröm på landet 
och få livskva-
litet istället för 
att stå i köer. 

Det är få förunnat att ha de möjlighe-
terna, säger Anneli Andelén.

En positiv effekt av Corona-pandemin 
är att många har upptäckt naturen och 
landsbygden på ett helt annat sätt än 
tidigare.

– Vi har haft ett stort tryck på våra 
sju kommunala badplatser vid insjö-
ar i kommunen. Många har insett att 
Falkenberg inte enbart har hav, utan 
också fantastiskt fina insjöar. 

Bästa livsplatsen

Kommunens kampanj ”Lev din dröm” 
ligger därför helt rätt i tiden.

– Det finns ett enormt engagemang 
på landsbygden, i föreningar, bygde-
gårdar och vägföreningar. Tillsammans 
står de för ett unikt engagemang som 
kokar ner i att man ska ha så bra livs-
kvalitet som möjligt. Och här i Halland 
bor vi ju på bästa livsplatsen, men det 
finns alltid saker som kan bli bättre, 
och jag vill förbättra, avslutar Anneli 
Andelén.

Text och foto: Anki Enevoldsen

Anneli Andelén, Centerpartiets oppositionsråd i Falkenberg:

– Det finns ett stort engagemang på landsbygden

”Med dagens teknik 
kan du leva din dröm 
på landet och få livs-
kvalitet istället för 
att stå i köer.”

Centerpartiet Halland startar nu upp #Cnackis – pod-
den som finns nära dig i Halland. Första säsongen är på 
temat #landetlever och du kommer att möta människor, 
föreningar och företagare som gör smarta saker på den 
halländska landsbygden.

Tipsa oss gärna om någon du skulle vilja lyssna på:
halland@centerpartiet.se

Anneli Andelén
Bakgrund: Tidigare fotbollsproffs i 
Japan och VD för Maa sågverk. Bör-
jade engagera sig för Centerpartiet 
inför valet 2018. Hon blev då den 
mest kryssade kandidaten till kom-
munvalet i Falkenberg, och kryssade 
sig från fjärde till första plats med 
1 396 kryss på Centerpartiets lista.

Lena Språng och Anneli Andelén testar tekniken och 
spelar in första avsnittet av poddradion #Cnackis. 

#Cnackis – vår 
nya poddradio
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FRAMÅT 
GENOM KRISEN.

Sverige behöver trygg 
vård och bättre villkor för 
företag som skapar jobb
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Just nu står Sverige och 
världen inför svåra 
utmaningar, och många har 
det tufft. Men vi arbetar hårt 
varje dag för att se till att 
vården är trygg och att 
personalen får goda villkor. 
Vi vill ge bra villkor till 
svenska företag och säkra 
människors jobb och 
inkomst. Vi fortsätter att 
stå för medmänsklighet, 
jämställdhet och en grön 
omställning. Det är så vi vill 
skapa en positiv framtid för 
hela landet. 

Håller du med om våra 
värderingar? Vill du vara 
med och jobba för en positiv 
framtid för Sverige? Bli 
medlem i Centerpartiet idag!

Swisha 150 kronor till 123 
421 85 33, med ditt person-
nummer och mejladress. 

Har du frågor om vad det 
innebär att bli medlem? 
Tveka inte att kontakta oss 
direkt, och läs gärna mer på 
centerpartiet.se.

Du kan också skicka in frå-
gor eller förslag som du har 
till samtal@centerpartiet.se

Nu tar vi oss
framåt

genom kriseN
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Vill du bidra till att Centerpartiets 
vision för framtidens kyrka blir 
verklighet? Då kan du påverka nu 
genom att nominera, alltså föreslå, 
lämpliga personer som du tror kan 
bidra i arbetet.

– Centerpartiet vill ha en kyrka med 
låga trösklar som bjuder in dig, en 

kyrka med framtidstro, säger Camilla 
W Heurén som leder Centerpartiet 
Hallands kyrkopolitiska sektion.

Kyrkan står inför stora utmaningar där 
det behövs engagerade och modiga 
förtroendevalda, personer som har 
olika kompetenser och erfarenheter att 
bidra med. 

– Kanske är du en av dem? Förval-
taren för framtiden, demokratins 
förkämpe, samhällsbyggaren, den 
stolte centerpartisten, ideologen eller 
historieskrivaren. Alla behövs. Till-
sammans kan vi göra skillnad, säger 
Gunilla Franzén som är ansvarig för 
kyrkovalet i Göteborgs stift.

Ta plats i Svenska kyrkan
– dags för förnominering till kyrkovalet

Kyrkoval
Valdagen är den 
19 september 2021

Läs mer på:
www.svenskakyrkan.kyrkoval

Stiftsfullmäktige
Stiftsfullmäktige i Göteborgs stift 
består av 81 ledamöter från Laholm 
i söder till Strömstad i norr. Större 
delen av Halland tillhör detta stift. 
Ledamöter från Halland är Camilla 
Widepalm Heurén, Bernt Samuels-
son, Helene Andersson, Stig Agn- 
åker, Gunilla Franzén.

Stiftsfullmäktige i Växjö stift 
består av 51 ledamöter. Hyltebruks 
pastorat tillhör detta stift.

Kyrkomötet
Kyrkomötet består av 251 leda-
möter från Sveriges 13 olika stift. 
Kyrkomötets ordförande är Center-
partisten Karin Perers. Ledamöter 
från Halland är Gunilla Franzén och 
Håkan Widepalm.

Lokala listor
Vill du veta mer om lokala listor till 
kyrkofullmäktige i din församling? 
Hör av dig till din Centerpartikrets.

Har du frågor? Kontakta

Camilla W Heurén, 
camillaw.heuren@live.se

Gunilla Franzén, 
gunilla.franzen.kullen@tele2.se

Så här lämnar du dina förslag!
Skicka in namn och bostadsort på en eller flera personer som du vill 
nominera till Centerpartiet Halland senast den 12 oktober via hemsidan:

www.centerpartiet.se/halland

eller skriv ett brev till: 

Centerpartiet Halland, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg

Personerna behöver inte tillfrågas innan, men det är viktigt att du förtydligar 
vem som nomineras genom att skriva vilken ort som personen bor i. 
Skicka gärna med telefon eller e-post om du har det.

Varför är kyrko- 
valet viktigt?
• Din uppgift och möjlighet som 
medlem att påverka vilka som styr 
Svenska kyrkan med rätt kompe-
tens och som har mod att forma 
framtidens kyrka

– Svenska kyrkan är en medlem-
skyrka med demokratiska rättig- 
heter där alla medlemmar från 
16 år har lika rätt att påverka 
valresultatet.

– En röst = en möjlighet att be-
stämma vem som ska företräda 
Dig i Svenska kyrkans olika nivåer; 
församling (lokalt) stift (regionalt) 
och i kyrkomötet (nationellt)

• Svenska kyrkan förvaltar stora 

tillgångar i såväl kapital som jord 
och skogsbruk samt kulturhistoris-
ka värden i Sveriges största sam-
manhängande kulturarv; kyrko- 
byggnader, kyrkliga inventarier och 
begravningsplatser.

• Svenska kyrkan ska vara en öp-
pen mötesplats, en folkkyrka som 
verkar för varje människans rätt 
att vara den Du är och vill vara. 
Det finns krafter i vårt land som vill 
motverka detta grundläggande syf-
te och därför är det viktigt att det 
finns förtroendevalda som tillsam-
mans med anställda bär uppgiften 
och modet att fortsatt värna en 
öppen kyrka.
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Camilla W Heurén och Gunilla Franzén, som här besöker det 
populära utflyktsmålet Harplinge kyrkogård, vill få in många 
förslag på personer som vill engagera sig i Svenska kyrkan 
och vara med på listorna i kyrkovalet nästa år.

– Det finns plats för förtroendevalda med olika karaktärer, 
säger Camilla W Heurén.

9
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Landsbygden
lyfter Halland
Pandemin har lagt ett nytt ljus på landsbygden. Aldrig förr har väl gårdsbutiker, lokal-
producerad mat och den halländska landsbygden hamnat så mycket i fokus som i år.

I den halländska myllan produceras framtidens energi, mat och virke. Men alla som någon 
gång har bott på landsbygden vet att landet inte lever av sig själv. Det är människor som 
enskilt och tillsammans med andra, i föreningar och företag, som får orterna att blomstra 
och hela Halland att leva.

Centerpartiet vill synliggöra smarta och goda exempel på det som görs för att landet ska 
leva. Det kommer vi göra i vår nystartade podradio, i den här tidningen, i vår verksamhet 
och våra filmer.

Tipsa oss gärna om personer som gör smarta saker på landsbygden till:

halland@centerpartiet.se

Skårs Etikhus
När en storm fällde en del av skogen 
såg barnen till ägarna av Skårs gård nya 
möjligheter. Marken styckades av och 
nu bygger Etikhus 30 villor i den by som 
kallas Skårs. Villorna är miljöanpassade, 
flexibla och utgår från ett gårdstun. 

Östorps bevattning 
För sitt hållbarhetsarbete utsågs 
företaget 2020 till årets företag av 
Länsförsäkringar Halland. Företa-
get, som har sitt kontor i Östorp, 
erbjuder produkter och tjänster som 
minimerar användningen av vatten 
på ett klimatsmart sätt.

Trollrundan i Fågelsång
Sedan 2008 har Ann-Christine Gustavs-
son i Fågelsång fixat med en trollrunda i 
skogen. Den är välbesökt och har i år varit 
särskilt uppskattad av far- och morföräld-
rar som inte kunnat träffa sina barnbarn 
som vanligt.

Teaterakademin i Tokalynga
En vanlig och inte vanlig teaterverksam-
het finns i Tokalynga. Med Teater Albatross 
har de turnerat i 24 länder och bland annat 
spelat gatuteater. Under våren 2020 har man 
spelat teater på skolor i Göteborg. Tokalynga 
Teaterakademi är i år basen för den vitryske 
konstnären, Kirill Diomchev.

Anette Ivarsson, 
Vismhult i Falkenberg: 

– Landet lever betyder för mig 
när jag möter människor som 
berättar om olika smultron-
ställen de hittat eller haft en 
häftig upplevelse ute i naturen. 
När landsbygden berör djupt i 
hjärtat.

Katarina Sundvall, 
Sibbarp i Varberg:

– Landetlever är för mig alla 
lantbruk, företag och föreningar 
vars verksamheter sjuder av liv 
på vår landsbygd.

Knut Jerry Engström, 
Getinge i Halmstad

– Makligt tempo, lugn och frid. 
Vi trivs, och  i Getinge finns allt 
vi behöver.

Vad betyder 
landetlever för dig?

10

#landetlever

Tiraholms Fisk – ett spjutspetsföretag
Tiraholms Fisk, vid sjön Bolmen, är Årets Spjutspets 2020. Med yrkesfisket som bas har 
familjen utvecklat ett traditionellt lantbruk till att idag också ägna sig åt hållbar fiskför-
ädling, en gårdsbutik, en restaurang och en hotell- och konferensanläggning. Trots att 
konferens- och hotellgästerna försvann nästan över en natt när coronapandemin bröt ut, 
har företaget genom att tänka nytt kunnat öka sin omsättning under våren.

Från London till Simlångsdalen
Cecilia, Catharina och Simon lämnade sina karriärer i London för ett enklare liv. Nu driver 
de gården PaulssonPaleo i Simlångsdalen. Här jobbar de för att bli självförsörjande på både 
kött och grönsaker men också med att sprida kunskap om en sundare livsstil med hjälp av 
stenålderskost, yoga och barfotalöpning ute i skogen.
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Solskensfarmarna i 
Kärnebygd är ett modernt 
företag som visar vägen 
till ett bättre klimat, 
biologisk mångfald och 
hållbar matproduktion.

Tillsammans driver de nio 
delägarna Viktors Affärshus 
och Bed and Breakfast i 
Kärnebygd. Där säljs lokala 

produkter, bland annat 
hängmörat naturbeteskött 
från egna djur, fläskkött från 
Bredshults linderödssvin och 
honung från Skärshult. Som-
martid är även caféet öppet.

Kunskapsspridning

Solskensfarmarna har också 
kombinerar kunskapssprid-
ning om hållbarhet och 

klimatsmart produktion på 
ett framsynt sätt, genom att 
delägarna är verksamma 
inom andra företag och har 
en rad olika kompetenser.

Modernt företag

– Ni har skapat ett modernt 
företag med klustertan-
ken som motor. Företagets 
nyckelord är samspel med 
djur, natur och miljö på ett 
hållbart sätt för framtiden, 
sa Centerpartiet Hallands 
vice ordförande Mari-Louise 
Wernersson då hon delade 
ut 2020 års miljöpris till 
Solskensfarmarna.

Ökad medvetenhet

– Vi har märkt att Coro-
na-pandemin har gjort folk 
mer medvetna om vikten 
av att köpa lokalproducera-
de produkter och att man 
måste värna om matpro-
duktionen. Våra ägg går till 
exempel åt direkt, säger 
Johanna Dahlqvist.

Solskensfarmarna visar vägen

Lena Olofsdotter, 
Södra Kattarp, Laholm

– Att vi alla med gemensamma 
krafter, grundade på mångfald, 
kunskap och teknik, utvecklar 
ett klimatsmart och hållbart för-
hållningssätt som ger möjlighet 
för ett gott liv i hela vårt land.

Marie Björsell, 
Åsa i Kungsbacka 

– I dessa Corona-tider så inne-
bär det att alla måste ha modet 
att ändra sina rutiner för att 
landet skall leva. Det kan även 
komma något gott ur denna 
situation. Tänk på vad Du kan 
göra för att underlätta för någon 
annan!

Victor Bergenblock, 
Träslövsläge i Varberg

– För mig betyder det att alla 
ska kunna leva och förverkliga 
sina drömmar, oavsett var i 
landet man bor.

Vad betyder 
landetlever för dig?
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Centerpartiet Hallands vice ordförande Mari-Louise Wernersson delar ut 2020 års miljöpris till 
Christian Dahlqvist som är ordförande för Solskensfarmarna Ekonomisk förening. Bakom dem 
står några av de nio delägarna Anders Johansson, Johanna Dahlqvist, Ingrid Dahlberg, 
Margareta Gunnarsson och Jerry Gunnarsson. 

#landetlever
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Ändra lagen så att 
familjen kan stanna
Det sänder helt fel signaler att mig-
rationsdomstolarna skickar iväg 
människor som arbetar, utbildar 
sig, betalar skatt och aktivt bidrar 
till det svenska samhället. Det skri-
ver Centerföreträdarna Ola Johans-
son och Christofer Bergenblock i en 
debattartikel.

Många har med rätta blivit upprörda 
under den senaste veckan efter rap-
porteringen av hur varbergaren Amir 
Jetishi och hans familj har behandlats 
i det svenska systemet. Amir straffas 
för att han ställt upp för sin arbets- 
givare, Ästad Vingård, och jobbat över 
i en tid när man haft mycket att göra. 
I stället för att tacka honom för hans 
insatser ska han nu utvisas tillsam-
mans med sin fru och sina två barn.

Beslutet är fattat av migrationsöver-

Mobila närsjuk- 
vårdsteam för en 
närmare vård
Centerpartiet i Halland utarbetar just 
nu en rad lokala politiska program med 
frågor att driva i Region Halland och 
kommunerna. Ett av förslagen är att 
öka stödet till patienterna med mobila 
närsjukvårdsteam.

– Erfarenheter från speciella närsjuk-
vårdsteam i Västra Götalandsregionen 
är mycket positiva. Samtidigt som 
besöken på akutmottagningarna har 
minskat upplever patienter och när-
stående att tryggheten har ökat, säger 
Christian Lidén som lett en av arbets-
grupperna.

Förslag om mer 
närproducerad mat
Martina Philip Carlsson, Håkan Bengts-
son och Anna Roos föreslår i en motion 
att Hylte kommun ska köpa in mer 
närproducerade och ekologiska livs-
medel. De vill också att detta ska gälla 
vid konferens och catering.

– På så vis kommer svenska och lokala 
leverantörer och producenter få ökade 
möjligheter att leverera, säger de i 
motionen.

Ny förskola i lokalt 
massivt trä
För att minska klimatavtrycket bygger 
Varbergs kommun nu en förskola i 
massivt trä med element av korslim-
mat trä från Södras fabrik i Värö. För-
skolan har plats för 160 barn uppdela-
de i fyra sektioner och beräknas vara 
färdig i maj 2021.

– Trä är ett förnybart och hållbart 
material med låg vikt i jämförelse med 
betong. Det resulterar i färre och mer 
optimerade transporter och betyder 
mindre utsläpp, säger Centerpartiets 
kommunalråd i Varberg Christofer 
Bergenblock.

Följ CenterpartietHalland 
på Instagram!

#landetlever
domstolen och baserat på en föråld-
rad lagstiftning som Centerpartiet vill 
förändra. Vi hoppas och tror att den 
utredning som tillsattes i år om ”Åt-
gärder för att attrahera internationell 
kompetens och motverka utnyttjande 
av arbetskraftsinvandrare” kommer 
leda till en förändring av lagen så 
att den här absurda situationen inte 
uppstår igen.

Centerpartiet har medverkat till den 
nu pågående utredningen och kom-
mer framöver verka för en förändrad 
lagstiftning. Dessutom kommer frågan 
om familjen Jetishis öde att tas upp 
i Sveriges Riksdag genom en fråga 
till ansvarigt statsråd. Så här kan vi 
nämligen inte ha det!

Läs hela debattartikeln under nyheter 
på Centerpartiet Hallands hemsida.

– Som ett led i att minska kommunens 
klimatavtryck bygger Varbergs kommun 
nu en förskola i trä, berättar Christofer 
Bergenblock (C).

Du kan också göra skillnad!
Vill du delta i enkäter för att vara med 
och påverka kommande förslag? Re-
gistrera dig i vårt nya verktyg Mobilise. 
Det gör du via Centerpartiet Hallands 
hemsida: 

www.centerpartiet.se/halland
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Medlemmar får Allt i mobilen

Bekanta dig med appen i mobilen

Ladda upp foto på dig själv

Kolla att dina personuppgifter stämmer

Titta om du fått några meddelanden

Använder du ansiktsigenkänning på din 
telefon så går det jättesnabbt att logga in.

Bekanta dig med appen
Steg 2

Tips!

När du registrerat dig via länken på 
www.centerpartiet.se/halland startar du 
din webbläsare i telefonen

Logga in på centerpartiet.mobilise.se

1. Klicka på dela-ikonen

2. Dra neråt och klicka på ”Lägg till” på hemskärmen

3. Alternativt klicka på ”Mer” och därefter 
    ”Lägg till” på hemskärmen

Klart

Skapa din mobilise-ikon i mobilen!
Steg 1
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Kör du fast? 
Kontakta:  

anki.enevoldsen@centerpartiet.se

Lycka till!•  Meddelanden och inbjudningar
•  Information och dokument
•  Mina aktiviteter
•  Kontakter
•  Tyck till

 Det ska vara enkelt för medlemmar och sympatisörer att engagera sig

Var med och gör skillnad
- engagera dig du också!

Centerpartiet i Halland är pilotlän för ett nytt kampanjverktyg, som används av bland annat 
Svenska Skidspelen för att förbättra samordning och information till funktionärerna.

– Vi vill göra det enklare för medlemmar och sympatisörer att få information och engagera sig. 
Vill du vara med och göra skillnad. Gå in på Centerpartiet Hallands hemsida, klicka på länken och 

registrera dig direkt, uppmanar Centerpartiet Hallands ordförande Henrik Oretorp.

Det här kan du hjälpa till med
4  Lappa brevlådor   4  Fixa fika till en aktivitet

4  Dela och kärleksbomba Centerpartiets inlägg på sociala medier

4  Delta i kampanjer utanför butiker och tågstationer

4  Delta i undersökningar som läggs ut på Mobilise och få möjlighet att påverka vår politik
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2 år 
till nästa

val!

Detta är vi mest nöjda med
Nu är det halvtid sedan valet 2018 och två år kvar till nästa val. Vi har låtit Centerpartiets främsta 
politiker i varje kommun berätta om det bästa som de tillsammans med övriga partier genomfört hittills.  

Vi ser till att saker 
blir gjorda
”Vi har lagt många förslag till Hylte kommun, men det är svårare att få 
igenom saker i opposition. Centerpartiet är det parti som drivit på för en 
resursskola, och nu ska den startas. Det är en stor framgång. Vi har också 
fått gehör för våra förslag till förbättringar när det gäller skolskjutsar.

Sedan har vi fått igenom vår motion om bidrag till nattvandrande fören-
ingar, men då inget hänt i frågan så har vi i Centerpartiet på egen hand 
arrangerat nattvandringar i kommunen.”

Anna Roos(C), oppositionsråd i Hylte kommun

Hela Varberg ska 
leva och utvecklas
”Ett av de viktigaste besluten den här mandatperioden är det nya 
fullmäktigemålet som lyder ”Hela kommunen lever och utvecklas”. 
Det innebär att samtliga nämnder och förvaltningar måste prioritera 
arbetet med utveckling i alla delar av kommunen. Bostäder, service 
och infrastruktur behövs både i staden och på landsbygden.”

Christofer Bergenblock (C), kommunalråd i Varberg 

Vi serverar stor 
andel närproducerat

”Efter att snart ha kommit halvvägs i mandatperioden, så är det dags att 
summera politiken så här långt! En av de Centerframgångar som jag är 

mest stolt över hittills är att cirka 90 procent av köttet och cirka 95 procent 
av kyckling- och fågelprodukterna som vi köper in till Kungsbacka kommun 

är svenskt. Att öka andelen närproducerade livsmedel för ett livskraftigt 
svenskt lantbruk är viktigt för mig och Centerpartiet! ”

Fredrik Hansson (C), kommunalråd i Kungsbacka
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Politik är ingen enmans- 
show – utan en lagsport

”Som relativt ny politiker använder jag tiden som oppositionsråd till 
att lära mig det politiska hantverket och skapa mig en bild av vad som 

är bra och vad som kan bli bättre. Att vara företagsvänlig finns i mitt 
DNA och jag har den största respekten för det hårda arbete som ger 

oss 2,7 skattemiljarder till kommunen. Skattepengarna ska användas 
varsamt med hjälp av alla kompetenta medarbetare i kommunen.

Jag vill bli kommunstyrelsens ordförande. Men politik är ingen 
enmansshow, utan en lagsport. I Centerpartiet gör vi varandra bra, 
tillsammans är vi starka. Jag tar till vara på varje dag till nästa val, 

då vi med ditt stöd kan göra kommunen ännu bättre.”

Anneli Andelén(C), oppositionsråd i Falkenbergs kommun

Vi har tagit många kloka 
beslut för klimat och miljö

”Jag är mest nöjd med att vi har fått igenom många beslut som 
sätter miljö- och klimatperspektivet främst. Avgörande för Halmstads 
utveckling är att kommande översiktsplan starkt ska värna åkermark. 

Mycket hög utbyggnadsgrad av fiber, ny fordonspolicy, klimatsmarta 
robotgräsklippare, sparade gräsytor för biologisk mångfald är insatser 

som gör skillnad i vardagen. Dessutom har vi genomfört 
trygghetsfrämjande åtgärder i hela kommunen.”

Jenny Axelsson (C), kommunråd i Halmstad

Vi satsar i hela Laholm
”Vi har byggt ut Glänninge förskola och Skottorps skola och förskola. 
I centrala Laholm har vi också byggt en ny skola, Glänningeskolan, som 
passivhus. I Våxtorp planerar vi en ny förskola och ett äldreboende. 

För att det ska bli säkrare att gå och cykla bygger vi gång och gång- 
och cykelvägar mellan Hasslöv i Laholm och Östra Karup i Båstad kommun. 
Det finns också beslut om gång- och cykelväg mellan Tjärby och 
Lilla Tjärby. När det gäller Markarydsbanan finns nu en avsiktsförklaring 
mellan Region Halland, Trafikverket och Laholms kommun om att 
persontrafik ska genomföras.

Jag är också nöjd med att vi nu infört ett ekonomiskt stöd till 
byalag och samhällsföreningar.”

Erling Cronqvist (C), kommunstyrelsens ordförande i Laholm

15
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Riksdagsledamot Ola Johansson 
föreslår lika villkor för hästnäringen
I en motion till riksdagen föreslår den hall-
ändske riksdagsledamoten Ola Johansson 
(C) lika villkor för hästnäringen.

– Bara i Halland finns cirka 19 000 hästar och 
i Sverige 360 000. De är fördelade på små och 
stora gårdar, säger Ola Johansson.

Vi har ställt frågor till Ola Johansson om hans 
motion om hästnäringen. Här är hans svar.

Varför är hästnäringen så viktig?

– Hästen ger många unga en fritidssyssla och 
möjlighet till rörelse och gemenskap. Den ska-
par också jobb och möjlighet att hålla landska-
pets ängs- och hagmarker öppna, när jordbru-
ket blir allt mer rationaliserat. Många mindre 
gårdar i Halland har rustats upp tack vare 
hästnäringen och privatpersoners hästintresse. 

Vad menar du när du föreslår lika villkor 
för hästnäringen?

– Under ett antal år har jag uppmärksammat de 
utmaningar och orättvisor som fortfarande utgör 
ett hinder för många som driver företag med 
hästar. Hästföretagare behandlas ofta hårdare 
än andra verksamheter när det gäller kontakten 
med myndigheter. Skatteverket har i flera fall 
nekat hästföretagare sin näringsverksamhet 
med motiveringen att det inte går att skilja på 
vad som är hobby eller näringsverksamhet. 

Vilka är dina förslag?

Jag föreslår därför att Skatteverket förtydligar 
sin syn på häst som näringsverksamhet. I att 
likställa hästnäringen så föreslås också att kom-
pensationsstödet gårdsstödet som går till areella 
näringar också fördelas till djurslaget häst. 
Till viss del har det ju redan rönt framgång, 

eftersom det i Januariavtalet nämns att det ska 
vara tillåtet att bygga ett ridhus, eller ett café 
i anslutning till en gård. Det och förenklingar i 
strandskyddet skulle betyda mycket för hästä-
gare i Halland.

Var får du uppslagen till motioner ifrån?

– Förslag på nya motioner får jag under hela 
året, men det är först på sluttampen de kommer 
på pränt. I år provade jag att ställa frågan i ett 
facebookinlägg och därifrån fick jag tre idéer 
som nu blivit motioner. 

Förslag om 
organdonation 
efter parti- 
kamrats död
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Ola Johansson en av de flitigaste
Ola Johansson brukar lämna in 15-20 motioner varje år och räknar man de som lämnas in 
med fler undertecknare, så kallade kommittémotionerna, blir antalet det dubbla, ungefär 
40 stycken. Under förra mandatperioden rankades Ola Johansson som Hallands flitigaste 
riksdagsledamot av Hallands Nyheter. Hans motion om porrfilter som lämnades in förra året 
har också blivit Centerpartiets linje.

Riksdagens allmänna motionstid
Den allmänna motionstiden i Sveriges Riksdag börjar formellt 8 september och avslutas den 
6 oktober i år. Under den tidsperioden lämnas förslag in som rör all slags politik, till skillnad 
från de motioner som berör ett regeringsförslag – en proposition, som kan lämnas in när som 
helst under året i samband med att regeringen lämnar över propositionen till Riksdagen.

Totalt lämnas det in runt 3000 motioner under den allmänna motionstiden. Motionerna 
fördelas sedan till riksdagens olika utskott där de behandlas.

En av Ola Johanssons 
motioner skrev han just 
efter att partikamraten 
Lorenz Pusher i Knäred 
avled i väntan på ett 
donerat hjärta. 

– I min enskilda motion 
”Nytt organdonationssys-
tem – OPT out” föreslås 
något som borde vara 
självklart. Nämligen att alla 
organ som är möjliga att 
ta hand om från en avliden 
person ska vara tillgängliga 
för donation, såvida inte 
personen eller dennes an-
höriga aktivt nekar till det, 
säger Ola Johansson. 

Av de 3 300 personer som 
slutar sina liv på intensiv-
vårdsavdelningar är det 
bara 180 som donerar 
organ. Samtidigt står 900 
svenskar i kö för att kunna 
få ett hjärta, lungor, eller 
andra vitala kroppsdelar. 

– Tillgången på organ 
skulle öka väsentligt om 
man införde det system 
med OPT-out som finns i 
Storbritannien och fem an-
dra europeiska länder som 
samtliga ligger före Sverige 
inom det här området, 
säger Ola Johansson.

Partikamraten Lorentz 
Pusher avled i väntan på 
ett donerat hjärta. Det är 
upprinnelsen till motionen 
om ett nytt organdonations-
system.

Riksdagsledamot Ola Johansson(C) föreslår 
att lika villkor för hästnäringen, som ofta 
behandlas hårdare än andra verksamheter i 
kontakt med myndigheter.
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Regionråd Helene Andersson:

– Det är viktigt att  
jobba resultatinriktat

2018 gick Centerpartiet i Halland 
till val med ett 50-tal förslag för 
regionen. Trots pandemin visar 
uppföljningen två år efter valet 
att nästan hälften av förslagen är 
genomförda och mer än hälf- 
ten är påbörjade. Det handlar om 
satsningar på folkhälsa, nära 
vård, grön turism och regional 
utveckling.

– För mig som Centerpartist är det 
viktigt att jobba resultatinriktat. Jag 
vill att det vi gör i regionen ska vara 
till nytta för de halländska invånarna 
och de som besöker Halland, säger 
Helene Andersson som är Centerpar-
tiets regionråd i Region Halland.

Helene Andersson är sedan valet 
2018 ordförande i Region Hallands 
Tillväxtutskott, vice ordförande i  
Regionstyrelsen, ordförande i Region- 
pensionärsrådet och ordförande i 
Samordningsförbundet i Halland.

– Under pandemin har regionen 
jobbat systematiskt tillsammans med 
kommunerna för att följa folkhälso- 
myndighetens rekommendationer 
med bland annat skyddsutrustning 
och läkarmedverkan med mera. 
Verksamheter har ställt om på ett bra 
sätt för att kunna hantera ett ökat 
antal covid-patienter på våra sjukhus, 
säger Helene Andersson. 

Med anledning av det tuffa läge som 
uppstått för företagen i anslutning 
till pandemin så har det också gjorts 
insatser när det gäller rådgivning och 
marknadsföring för att företagen ska 
kunna använda den frigjorda tiden till 
kompetensutveckling och produkt- 
utveckling. För att stötta företagen 
under coronakrisen startades också 
”Tillsammans för Halland” där de 
erbjudits kostnadsfri rådgivning från 
flera olika organisationer.

– Personalen har gjort fantastiska in-
satser, konstaterar Helene Andersson.

2 år 
till nästa

val!

10 bra saker som  
genomförts 2018-2020
4 Satsningar på folkhälsan genom in-
förande av hälsosamtal för 40-åringar 
och satsningar på Språkstart för barn 
samt aktivitetsgrupper för barn med 
behov.

4 ”En väg in” för barn och unga med 
psykisk ohälsa ingår i budget för 2021.

4 Arbetet med digitalisering och mo-
dern teknik har tagit skjuts i år med 
mer digitala möten, digitala själv-
skattningsformulär och på Centerpar-
tiets förslag kommer också en digital 
akut att införas.

4 För en bättre och närmare vård för 
invånarna kommer nu bland annat 
sms-livräddning, lättvårdsambulanser 
och singelresponder.

4 Hallandstrafiken är fossilfri från år 
2020.

4 Fortsatt bredbandsutbyggnad är en 
förutsättning för att möta den digitala 
utvecklingen. 

4 Munkagårdsgymnasiet ska fortsät-
ta vara ett viktigt centrum för utbild-
ning inom de gröna näringarna.

4 Region Hallands skogar är en stor 
och värdefull resurs inom grön turism 
och används nu som försöksan-
läggningar för vandringsleder och 
mountainbikeleder. Appen ”A day in 
Halland” har även bidragit till ett upp-
sving för grön turism.

4 Regionen underlättar för företagen 
genom bland annat utvecklingscheck-
ar och konsult-timbanken.

4 Fortsatt stöd till grön rehab som är 
en viktig behandlingsform för främst 
kvinnor som drabbats av psykisk 
ohälsa.

Helene Andersson konsta-
terar att regionens personal 
gjort fantastiska insatser 
för att klara pandemin och 
samtidigt förbättra verk-
samheten så den kommer 
till nytta för de halländska 
invånarna.
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Boka redan nu

Nyårsträff
9 januari

Distriktets  
årsstämma

20 mars

Välkomna på grupp-
möte i Laholm!

12 oktober
9 november
7 december

Mötena är kl 18:30 på Tingshuset  
i Laholm om inget  

annat anges

Centerkvinnor och Center-
partimedlemmar – hör upp!

För att underlätta för oss att informera dig om det som händer ber vi dig att 

meddela din e-postadress till din ordförande, gruppledare eller  
till halland@centerpartiet.se

Vi skickar bland annat ut nyhetsbrev via e-post.

Varmt välkomna till 

Uppstarts-kväll 
inför  

Kyrkovalet 2021
Vinbergs bygdegård 1 okt kl 18-20

  Information om nomineringsförfarandet

 Kortare workshop om viktiga frågor för vår krets,  
som vi önskar ha med i vårt valarbete

Vi bjuder på kaffe och smörgås/klämma

Alla åsikter och kunskaper är viktiga så kom till Vinberg!

Vi kommer följa alla rekommendationer för Covid-19  
vad det gäller att hålla ett säkert möte så nu gäller  

det först till kvarn.

Anmäl till Karolina senast 28 sept genom  
sms eller mail: 070-930 11 62,  

karolina.nilsson@me.com
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Arbetsmöte 
inför  

kyrkovalet
Måndagen den 5 oktober  

kl. 19.00

i Ysby bygdegård

Föreslå kandidater till listorna för  
stift och kyrkomöte

Diskutera förutsättningar för  
lokala listor

Välkomna!

Gruppmöten Centerpartiet  
i Kungsbacka  

19 oktober 
23 november
14 december 

Det går bra att vara med på mötena  
via en videolänk som sänds ut innan mötet. 

Kontaka Anders Eriksson för hjälp om  
du är osäker på hur du ska göra:  

anders.eriksson2@centerpartiet.se

Välkomna!

CENTERPARTIET HALMSTAD

ÖPPNA MÖTEN 
Hösten 2020

Höstens möten kommer att hållas

23 sep: Tema: Översiktsplanen (fortsättning)
Diskussionpunkt: Samhällsbyggnads- 

utskottet och HFAB

21 okt: Tema: Region Halland
Diskussionspunkt: Teknik & Fritidsnämnden

25 nov: Tema: Agenda 2030 (prel)
Diskussionspunkt: Hemvårdsnämnden  

& Socialnämnden

Vi kommer att ha fysiska möten med möjlig 
Teams-uppkoppling. Lokal meddelas via  

kallelsen till respektive möte.

Vi startar med fika 17.30 och mötet pågår  
18.00-20.00

Välkomna!

Digital utbildning  
för Seniorer
Torsdag 22 oktober  

kl. 14.00 

Anmälan till monicatoften@gmail.com

 

Julträff Seniorer
Julbord på  

Värö-Backa Värdshus  
Torsdag 26 november

Centerpartiet  
Hallands Seniornätverk



Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling – vinn biobiljetter!

Ledtråd: Svaren hittar du i tidningen. 

Vi vill ha ditt svar före 15 november 2020.

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 på vykort eller e-post till:
Hallandsbygden, Centerpartiet Halland, Möllegatan 11,  
311 34 Falkenberg eller halland@centerpartiet.se

Vinnare i förra numret av Hallandsbygden är:
Kerstin Ekman-Hake, Fjärås
Othmar Nekham, Falkenberg
Lennart Andreasson, Oskarsström

Grattis!
Rätt svar:

1. X 1,3 miljoner kronor hade hamnat på klimatväxlings-  
  kontot om Varberg hade klimatväxlat under 2018

2. 2 Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse har 5 nya  
  ledamöter i år

3. 1 En väg in heter Centerpartiet Hallands senaste  
  politiska program

2. Vilken skola i Laholm har byggts som passivhus?

  1. Glänningeskolan   X. Tomteboskolan   2. Landaskolan

3. Vad heter Centerpartiet Hallands nya poddradioprogram?

  1. Cnackis X. Framåt 2. Liberal

1. När är det kyrkoval nästa gång?

  1. 15 maj 2021  X. 19 sept 2021  2. 21 nov 2020

Gör skillnad du också
- enkelt att bli medlem
Skriv personnummer och mejladress 
och swisha 150 kronor till 123 421 85 33

Samtal för 
Sverige framåt:

Chatta  
med oss!

Nu vill vi höra dina förslag och tankar.

Vad tycker du behövs för  
ett bättre Sverige?

Starta ett samtal med oss  
direkt genom chattfunktionen  

på hemsidan:

www.centerpartiet.se

Du kan också mejla oss på 
samtal@centerpartiet.se

Öppettider i chatten:
måndag–torsdag 08.00 - 21.00 
fredag-söndag 08.00 - 18.00

Samtalen är inte offentliga och 
kommer inte att spridas eller 

delas i efterhand.


