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Tillsammans gör
vi Halland grönare

Cnackisar
Lunch till elever
Centerpartiet har i flera hallandskommuner arbetat för att elever som studerar på distans ska kunna få lunchlådor
från skolan. En eloge till centerföreträdarna Gzim Ramadani i Halmstad, Per
Johansson i Falkenberg och Eva Pehrsson-Karlsson i Varberg som är några
som drivit och fått igenom lösningar på
lunchfrågan i sina kommuner.
– Att äta ett ordentligt mål mat under
dagen är lika viktigt om man studerar
på distans som om man befinner sig i
skolan. Därför känns det bra att vi nu
hittat en lösning för våra gymnasieelever, säger Eva Pehrsson-Karlsson (C)
som är ordförande i utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden i Varberg.

Som medlem i ett politiskt parti ska
man kunna engagera sig på många
olika sätt. Att det är så Centerpartiets
medlemmar vill ha det visar också en
medlemsundersökning som genomfördes i slutet på förra året.
Unga har i dag tydliga krav på medbestämmande i sin organisation. De vill
använda sin röst för att påverka både
sitt liv och samhället i stort.
Ett av de viktigaste stegen är sättet man blir välkomnad på in i partiet
och hur organisationen arbetar med
att snabbt tillfråga hur medlemmen
vill engagera sig.
Medlemsundersökningen visar också
att medlemmar gärna engagerar sig
mer. Och många vill vara delaktiga
och göra en konkret insats. De vill
kunna påverka samhället i en positiv
riktning, stödja och hjälpa andra utan
att själv behöva bli politiker.
I Halland möter vi upp det här behovet genom att säkerställa att kretsarna som finns i varje kommun hör
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av sig till nya medlemmar och bokar
ett möte samt ser till att personen blir
inbjuden till kretsens verksamhet.
Nu lanserar vi också ett nytt kampanjverktyg som ska underlätta för
medlemmar att engagera sig utifrån
sina förutsättningar. Vi öppnar också
upp för sympatisörer som vill göra en
insats och kanske så småningom bli
medlem. Halland är först i landet med
detta och det är vi stolta över. Vi vill
ligga i framkant.
I samarbete med Centerpartiets
kretsar har vi bestämt att vi ska jobba
välorganiserat på ett sätt som upplevs
modernt. Vårt sätt att arbeta med
framåtanda ska också vara en förebild
för övriga centersverige. Det är när
vi gör varandra bra som vi kan möta
framtida utmaningar och göra hela
Halland grönare med centerpolitik.
Tillsammans kan vi förändra, och din
insats kan göra skillnad!
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/

Halland omnämns som
matlandskap
”Halland är ett matlandsskap utan like,
med utflyktsmål som passar alla smaker
och åldrar”, står det att läsa i den renommerade tidningen Allt om mat!
– Vi har tillsammans i regionen arbetat
hårt för detta. Jag är också stolt över
arbetet vi i Falkenberg bidragit med och
alla våra matproducenter och inte minst
Falkenbergs Skafferi, skriver Centerpartiet Hallands vice ordförande Mari-Louise Wernersson på sin Facebook-sida.
Nu gäller det att vi fortsätter stötta våra
lokala matproducenter.

Stopp för brottslig
djurrättsaktivism
Den halländske riksdagsledamoten Ola
Johansson (C) fick rycka in och rösta
när riksdagen nyligen röstade igenom
Centerpartiets förslag för att motverka
djurrättsaktivism och säkra tryggheten
för utsatta lantbrukare, jägare och djurproducerande verksamheter.
– Det är inte acceptabelt att företagare
och personer som jobbar inom de gröna
näringarna ska utsättas för brott av det
här slaget, säger Ola Johansson som
uppmärksammat hoten mot en pälsfarmare och hans familj i Glommen och
som länge har arbetat för att regeringen
ska ta tag i problemet.

Klimatväxlingsprogram
på gång i Varberg
Varbergs kommun går nu fram med ett
förslag till klimatväxlingsprogram i
syfte att minska tjänsteresor med flyg
och privatbil.
– Genom ett klimatväxlingsprogram
blir det dyrare att resa ju mer det
påverkar klimatet, samtidigt som hållbart resande
kommer att
gynnas, säger
kommunstyrelsens förste
vice ordförande
Christofer Bergenblock (C).

handla om att finansiera tjänsteresor
med kollektivtrafiken och möjliggöra
för förvaltningarna att söka pengar till
inköp av cyklar eller teknik för resfria
möten.
– Klimatväxlingsprogrammet är helt
enkelt ett smart sätt att styra mot ett
mer hållbart
beteende hos
både personal
och förtroendevalda. Det
ligger väl i
linje med kommunens hållbarhetsmål
och kommer att kunna följas upp i
vårt kommande hållbarhetsbokslut,
avslutar Christofer Bergenblock (C).

Det är smart och hållbart att klimatväxla”

Tjänsteresor med privatbil föreslås till
exempel få ett kostnadspåslag om 50
procent. Tanken är att påslagen ska
leda till att fler flygresor ersätts av
tågresor och att bilresor med privatbil
ersätts av resor med kommunens fossilfria bilar eller med kollektivtrafiken.
Sammanlagt skulle påslaget för 2018
ha kostat förvaltningarna 1,3 miljoner
kronor, vilka hade växlats över till det
klimatkonto som ska ingå i programmet.
Pengarna på klimatkontot ska användas för att gynna fossilfritt resande
och mötande. Det kan till exempel

Läs mer på:
www.centerpartiet.se/halland
Förslaget om klimatväxling bygger
på ett initiativ från Alliansen plus
från 2018 och har därefter utretts
av samhällsutvecklingskontoret.
Den 28 april beslutade KSAU att
skicka ut det på remiss till nämnder
och bolag. I höst kan det slutgiltiga
förslaget komma upp till beslut i
kommunfullmäktige.

Hallands nya kulturplan ute på öppen
remiss
Förslaget till det som ska bli Hallands
kulturstrategi och kulturplan 2021–
2024 är nu ute på öppen remiss. Alla är
välkomna att lämna synpunkter på hela
eller delar av planen genom att skicka
ett yttrande till Region Halland.
Fram till 15 augusti går det att
lämna in synpunkter till Region
Halland.

Högre krav på mat i
regionen
Region Halland har sagt ja till Centerpartiets förslag om att regionens
policy för inköp av livsmedel ska gälla
också vid konferenser och catering.
– Vi har många små och stora företag
i branschen som nu får ökad möjlighet att leverera mat som är producerad i Halland, säger Centerpartiets
regionråd Helene Andersson.
Några av kraven som nu kommer
ställas på maten vid möten och konferenser:
• Inköp av ekologiska livsmedel ska
vara minst 30 procent av den årliga
livsmedelsbudgeten
• Allt kött som köps in i verksamheten ska minst uppnå svensk
djurskyddslagstiftning
• Fisk som används ska komma från
hållbara bestånd

– Klimatväxlingsprogrammet är helt enkelt
ett smart sätt att styra mot ett mer hållbart
beteende hos både personal och förtroendevalda. Det ligger väl i linje med kommunens
hållbarhetsmål och kommer att kunna följas
upp i vårt kommande hållbarhetsbokslut,
säger Christofer Bergenblock (C).

Följ CenterpartietHalland
på Instagram!
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CUF:s nya ordförande Angeline Eriksson:

– Politiken behöver ungas åsikter
Angeline Eriksson kommer från
Laholm, fyller 27 år i april och är
sedan 25 januari ny ordförande i
CUF Halland. I höstas började hon
studera på Halmstad Högskola
till förskollärare, vilket blir tredje
omgången studier.
– Jag har tidigare också läst till journalist och bartender. Jag har skojat
innan och sagt att jag har svårt och
bestämma mig. Men det är många olika faktorer och händelser som spelar
in. Sedan kommer jag ha möjligheten
att variera mellan
yrkena om jag
skulle vilja. Det
beror på vilka
jobb som dyker
upp, säger Angeline Eriksson.

Liberala värderingar
I gymnasiet läste hon sedan alla partiers program, utom SD:s.
– Då landade jag i Centerpartiet,
mycket tack vare de liberala värderingarna. Att den enskilda människan
ska få bestämma mer och staten mindre. Sedan ligger landsbygdsfrågorna
nära hjärtat och partiets fokus på att
hela landet ska kunna leva, säger
Angeline.
Vill få in fler unga i politiken
Som ny ordförande för CUF Halland
vet hon vad
hon främst
vill fokusera
på.

Det är ett demokratiproblem att nästan en
hel generation ofta
saknas i de beslutsfattande rummen.”

Vill påverka
I och med journaliststudierna och
att det då hette att man som journalist
skulle vara politiskt oberoende dröjde det till 2015 innan Angeline blev
medlem i CUF. 2017 blev hon aktiv
medlem och i september samma år
blev hon vald till vice ordförande och
kassör för CUF Halland.

– Jag vill
försöka få in
fler unga i
politiken. Vi
har väldigt

– Det som gjorde att jag till sist blev
medlem och gick ifrån den politiska
neutraliteten var när jag läste någonstans ”Vad kommer du kunna säga
till dina barnbarn att du gjorde när
högerextremismen tog över mer i
Sverige?”. Jag vill kunna säga att jag
var med och försökte påverka till det
bättre, och inte satt och bara tittade
på, berättar Angeline Eriksson.
Pratade inte politik hemma
Med en morfar och mamma som varit
aktiva Centerpartister kan valet av
parti tyckas ha varit självklart, men
så var inte riktigt fallet.
– Jag har inget minne av att vi pratade politik hemma direkt, men jag
hade ett intresse för det. I högstadiet
var jag mer eller mindre den enda
som kunde partiledarnas namn och
partiernas loggor.
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– Det som gjorde att jag till sist
blev medlem och gick ifrån den
politiska neutraliteten var när jag
läste någonstans ”Vad kommer du
kunna säga till dina barnbarn att
du gjorde när högerextremismen
tog över mer i Sverige?”. Jag vill
kunna säga att jag var med och
försökte påverka till det bättre,
och inte satt och bara tittade på,
berättar Angeline Eriksson.

roligt i CUF och man får vänner runt
om i hela Sverige. Samtidigt som politiken behöver ungas åsikter. Vi är en
del av samhället och påverkas också
av besluten som fattas. Det är ett
demokratiproblem att nästan en hel
generation ofta saknas i de beslutsfattande rummen.

Angeline Eriksson
Uppdrag kommunalt/regionalt:
Ledamot i kommunstyrelsen i
Laholm och ersättare i Närsjukvårdsnämnden på Region Halland
Senast lästa bok: Utöver kurslitteratur är det Jason ”Timbuktu” Diakités
familjebiografi En droppe midnatt
Senast sedda film: 21
Fritidsintressen: Spelar fotboll, kör
mc och dansar socialdans
Kör: Volvo 240 & Yamaha XJ6
Oanad talang: Kan prata spanska

Halland – pilotlän för kampanjverktyget Mobilise
– Vi vill göra det enklare för medlemmar i centerorganisationerna
att få information och engagera
sig. Därför är Halland pilotlän för
kampanjverktyget Mobilise. Gå in
direkt och anslut dig, uppmanar
Centerpartiet Hallands ordförande
Henrik Oretorp.
En färsk medlemsundersökning visar
att Centerpartiets medlemmar vill
delta på aktiviteter och engagera
sig mer aktivt, men en majoritet av
medlemmarna har inte som mål att bli
politiker.

– Ditt engagemang kan
göra skillnad! Gå in och
registrera dig så får du
all information du behöver via telefonen, säger
Henrik Oretorp.

– Vi vill öka medlemmarnas möjlighet
att engagera sig. Som medlem kan
man engagera sig på många olika sätt,
säger Henrik Oretorp.
Allt från att fixa fika till ett möte och
lappa brevlådor, till att kärleksbomba centerpartiets inlägg på sociala
medier, delta i pendlarkampanj eller
stå utanför din närmaste butik och
dela ut matkassar och samtala med
människor. Men också kunna påverka
partiets politik framåt.
– Ditt engagemang kan göra skillnad.
Jag och många andra ägnar en del
av vår fritid åt politiskt arbete, säger
Henrik Oretorp och räknar upp några
exempel:
Vi träffas och diskuterar, små och
stora frågor.
Vi lägger förslag. Och ser till att
många av dem också genomförs.
Vi lyssnar på människor. I hela Halland. För att få veta vad de tycker är
viktigt.
Vi gör det, för att vi vill göra
skillnad. För jobben, miljön och din
frihet att själv kunna bestämma var
du vill bo och leva.

Bättre information till funktionärerna
– Vi har kunnat ge funktionärerna
information via Mobilise både på
e-post och sms. De har fått information före, under och efter själva tävlingen, berättar Sören Lindblom som
är huvudadministratör för Mobilise
och ansvarig för Publik- och funktionärssektionen i Svenska Skidspelen.
Svenska Skidspelen arrangerar årligen
sina tävlingar och lockar under två
dagar cirka 15-20000 besökare. För
att klara detta behövs drygt 600 funktionärer. Arrangörerna har via Mobilise hållit koll på hur det ser ut med
rekrytering och behov av funktionärer.
Funktionärerna har i sin tur haft god
översikt över sina arbetspass och fått
sms-påminnelse inför passen.

– Du kan engagera dig, på många
olika sätt. Jag hoppas du ska få inspiration i ditt fortsatta engagemang
genom verktyget Mobilise!

– Svenska Skidspelen kan också göra
uppföljning, kopiera schemaläggningar
och se hur man la upp arbetspassen
från år till år, berättar Sören Lindblom.

På nästa uppslag ser du hur du gör
för att registrera dig i Mobilise!

Läs mer om Svenska skidspelen:
https://skidspelen.se/

Sören Lindblom använder
Mobilise för att organisera
och informera funktionärerna
på Svenska Skidspelen.
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Medlemmar får

Det ska vara enkelt för medlemmar och sympatisörer att engagera sig

Steg 1
Anmäl dig!
Gå in på centerpartiet.se/halland
och klicka på länken till
kampanjverktyget Mobilise!

Din ansökan
behandlas
Steg 2

Du kontrolleras mot medlemsregistret
så att du får rätt behörighet
Du får ett välkomstmejl
med länk till inloggningssida och
ditt personliga lösenord
Du får en välkomstfilm

Steg 3
Du Skapar din
mobilise-ikon
i mobilen!
Starta din webbläsare i telefonen
Gå 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
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Allt i mobilen
• Meddelanden
• Nyhetsbrev
• Arbetspass
• Inbjudningar och kallelser
• Kontaktuppgifter till
ansvariga i kretsen
• E-lärande och talepunkter

Lycka till!
Kör du fast?
Kontakta:
anki.enevoldsen@centerpartiet.se

Steg 4
Bekanta dig
med appen
Bekanta dig med appen i mobilen
Ladda upp foto på dig själv
Kolla att dina personuppgifter stämmer
Titta om du fått några meddelanden
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Halland först med digital årsstämma
Den här våren har ingenting varit
sig likt. Många möten har blivit
digitala och Centerpartiet Halland var först ut i centersverige
med en digital årsstämma.
En reviderad arbetsordning fastställdes och en distriktsstyrelse valdes. Distriktsstyrelsen som leds av
Henrik Oretorp som ordförande fick
fem nya ledamöter. Här presenterar
vi dem.
Samtliga ledamöter presenteras
under fliken kontakter på hemsidan:
Centerpartiet.se/halland

Henrik Oretorp inleder den digitala
årsstämman som samlade ombud
placerade över hela Halland.
Katarina Sundvall,
Sibbarp i Tvååker
Katarina har drivit pensionat och
värdshus på den halländska landsbygden, driver idag familjehem
upptill politiken och sitt mathantverk ”Lillys”.
– Jag hoppas kunna bidra med att
vår landsbygd hålls levande med
allt vad det innebär, skola, service,
byggnation och livsmedelsproduktion såklart.

Elisabeth Svensson
Agerbjer, Falkenberg
Elisabeth bor på släktgården Kärret utanför Långås, Falkenberg
och arbetar som kontorschef på
Falkenberg Finans.
– Jag har varit engagerad i
centerrörelsen sedan 2002 och
senast i distriktsstyrelsen för
Centerpartiet i Stockholm. Sedan
jag flyttade tillbaka till Halland
har jag längtat efter att komma
tillbaka i politiken och det är
verkligen en fantastisk styrelse,
så jag ser fram emot arbetet
tillsammans med övriga.

Jenny Håkansson,
Halmstad, Centerkvinnornas representant i
distriktsstyrelsen
– Jag arbetar som utbildningshandläggare på Högskolan i
Halmstad. Mina hjärtefrågor
är bland annat jämställdhet,
kvinnohälsa, kultur och internationella relationer, säger Jenny
Håkansson.
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Peter Feuerbach,
Harplinge i Halmstad:
Peter är en av sveriges främsta
specialister vad gäller anläggning
av våtmarker och har även arbetat som landsbygdsutvecklare och
utvecklat KRAV i Sverige.
– Landsbygden behövs som en
stabil bas för samhället. Utan
levande landsbygd har vi inga
bra städer. Jag vill vara med och
utveckla en bra politik på det området, säger Peter Feuerbach.

Peter Lundin, Kungsbacka:
Peter engagerade sig i Centerpartiet för att påverka och bidra till den
demokratiska samhällsutvecklingen. Viktiga frågor för honom är folkhälsa, skola och företagande.
– I distriktsstyrelsen kan jag vara med att påverka partiets politiska
inriktning. Det är här vi lägger grunden för de regionala frågor vi vill
driva. Distriktsstyrelsen är en grupp med mycket kompetenta och erfarna halländska centerpartister. Redan vid vårt första möte såg jag hur
kraften, dynamiken och glädjen i gruppen skapar precis det klimat som
behövs för att utveckla och driva politiska idéer, säger Peter Lundin.

Jenny Axelsson, kommunråd i Halmstad:

– Vi måste ta beslut som håller i längden
För 15 år sedan följde Jenny Axelsson med en granne till ett möte
hemma i Värmland. Mötet arrangerades henne ovetandes av Centerpartiet. Där och då började resan till
kommunrådsposten i Halmstad.
– Man kan hitta sitt samhällsengagemang och politiska hemvist även som
vuxen. Jag möttes av ett sammanhang
där alla fick vara med och diskutera.
Det var inbjudande samtalsklimat, jag
ställde frågor, var intresserad och sedan gick det snabbt att bli involverad,
berättar hon.
Engagemang ger resultat
Som nybliven medlem i partiet var
hon med på listan till kommunvalet
i Karlstad 2006 (om än som sistanamn), fick ett förtroendeuppdrag
– och flyttade till Halmstad några
månader senare. Här blev hon snabbt

uppfångad av lokalavdelningen.
– Nästa val, 2010 var jag tvåa på
kommunlistan och blev arvoderad
gruppledare när nästa mandatperiod
inleddes 2011, säger Jenny Axelsson.
Det var ingen plan jag hade, det är
mer som att politiken har valt mig.
Är man
intresserad och
engagerad
så händer
det.

för hur och var Halmstad ska växa.
Hur vi skapar trygga bostadsområden
och hur vi ser på användningen av
marken och vattnet. Jag känner mig
ödmjuk i att tillsammans med andra
göra så att det blir bra sedan, i framtiden.
Det är lätt att
bli lamslagen
när man som i
Halmstad har
både åmynning och hav
som påverkas
av klimatförändringar. Samtidigt som
man måste fundera över och planera
för framtiden.

Den livsmedelsproduktion
vi har här kanske behövs
till fler än oss”

Hon tycker
att hon har ett av Sveriges roligaste
jobb och är stolt över det förtroende
hon har fått från väljare och medlemmar att driva centerpartiets frågor.
En stad som växer
– Mitt ansvar som ordförande i Samhällsbyggnadsutskottet är att planera

– Jag är övertygad om att vi måste ta
beslut som håller i längden, säger hon.
Vi ska inte växa på bekostnad av den
åkermark vi behöver ha kvar. Och vi
måste skydda vårt vatten.
Livsmedelsproduktionen är viktig
Beslut som kan krocka med småorternas och landsbygdens önskemål om
att växa, och som kan ifrågasättas av
dem som vill exploatera.
– Den livsmedelsproduktion vi har här
kanske behövs till fler än oss, vi har
förstklassig mark och vi måste verkligen lägga vinn på att hitta alternativa
platser att bygga på som inte tar åkermark i anspråk, säger hon.
Jenny Axelsson ser gärna att vi i
Halmstad bygger på höjden på fler
platser än idag. Att vi släpper loss
fler moderna sätt att bygga och att vi
fortsätter förtäta huvudorten.

– Jag är övertygad om att vi
måste ta beslut som håller i
längden. Vi ska inte växa på
bekostnad av den åkermark
vi behöver ha kvar. Och vi
måste skydda vårt vatten,
säger Jenny Axelsson som är
kommunråd i Halmstad.

Känner du att du har möjlighet att
få igenom Centerpartiets politik?
– Vi är ett starkt och enat C som vet
väl vad vi vill. Det är inte alltid andra
delar den världsbilden men när det
gäller samhällsplanering och klimat
har vi ett stort förtroende hos andra
partier. Vi är kända för att vara engagerade, kloka och pålästa, och vi ska
vara tydliga med vad vi tycker för det
uppskattas.
Text och foto:
Annika Johansson Sävborg
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En väg in

– nytt program för psykisk hälsa bland
barn, unga och familjer i Halland
- Det ska räcka med ett
enda samtal för att få rätt
hjälp vid psykisk ohälsa,
säger Anna Roos från
Hylte som lett arbetet
med att ta fram programmet En väg in – program
för psykisk hälsa bland
barn, unga och familjer i
Halland.
Programmet är en del i
Centerpartiet Hallands
politikutvecklingsarbete som
utgår från valmanifestet
2018 och som nu omvandlas
till konkret politik att driva i
regionen och kommunerna.
– Den psykiska ohälsan hos
barn och unga har ökat de
senaste 20 åren och är idag
en av våra stora framtidsfrågor, säger Mari-Louise
Wernersson som är vice
ordförande i Centerpartiet
Halland.
Här är en sammanfattning
av förslagen i programmet:
Utveckla föräldrautbildning
för föräldrautveckling

• Utveckla föräldraskapsutbildningen och stödet i
samarbete mellan Region
Halland och de halländska
kommunerna.
Starta ett familjecentrerat
arbetssätt i Halland

• Utveckla ett familjecentrerat arbetssätt genom
samverkan mellan socialtjänst och barnhälsovård.
Där förutsättningar finns
bör även samlokalisering
utvecklas.
Inför friskvårdsteam för
barn med fetma och/eller
psykiskt ohälsa
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• Inför Friskvårdsteam för
barn med fetma i alla
Hallands kommuner och
utveckla Aktivitetsteam
för barn med psykisk
ohälsa.
Starta En väg in i hela Halland – för snabb hjälp på
rätt vårdnivå

• Starta upp En väg in-sam-

En väg in

Progra m för psykis k hälsa bland barn, unga
och familje r i Hallan d
Antag et av Cente rpartie t Hallan ds
distrik tsstyr else
2020- 04-15

ordning i alla Hallands
kommuner tillsammans
med Region Halland. Samlokalisering, gemensamma
besök och bedömningar är
grunden för att snabbt få
hjälp på rätt vårdnivå.
Underlätta vardagen genom att öka tillgången på
kunskap, bemötande och
hjälpmedel vid psykisk
ohälsa

• Gör hjälpmedlen mer
tillgängliga för dem som
behöver dem. Frågan om
tillgång till hjälpmedel
för barn, unga och vuxna
med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar
måste belysas. En rutin
för detta behöver tas fram
gemensamt mellan kommunerna och regionen.
Motverka ensamhet bland
barn och unga

• Undersök möjligheten att
göra grön rehab tillgängligt i ett tidigare skede
av utmattning och ohälsa
även för barn och unga.

Främja barns språkutveckling med Språkstart

• Inför Språkstart i alla halländska kommuner.
Välmående ger resultat
– en metod att ge barn
trygghet och självtillit

• Inför Välmående ger
resultat i alla förskolor och
skolor, vilket skulle lägga
en god grund för barn att
bli ungdomar och självständiga vuxna.

Hela programmet finns på Centerpartiets intranät Connect
i gruppen Centerpartiet Halland. Klicka på Visa filarkiv och
klicka därefter på mappen Styrande dokument och sen på
Politiska program. Därefter kan du ladda ner programmet
och läsa det på din dator eller läsplatta.
Ledamöterna i arbetsgruppen som tagit fram underlaget
för ”En väg in” har varit Anna Roos, Mari-Louise Wernersson och Emilia Lindgren.

• Utveckla FAR (fysisk
aktivitet på recept) till att
även omfatta barn.

Fler program på gång

• Ta fram ett koncept kring

Vatten • Bostadspolitik • Infrastruktur
Gröna och blå näringar • Turism

Kultur på recept för barn
och unga.

Programmen kommer att skickas på remiss
till kretsarna under året.

Filma mera – så börjar du
Vill du synas mer på sociala medier så ska du börja filma.
Då de flesta ser filmerna med ljudet av så behöver de också textas. Här kommer de bästa tipsen ur Centerpartiet
Hallands nya filmhandbok.
Tänk på!

på Facebook eller i Videoredigeraren på datorn, textas och i efterhand läggas
upp på olika kanaler, t.ex.
Facebook, Instagram och
YouTube

• Vad vill du säga?
• Vem vill du säga det till?
• Uttryck dig kort
• Välj ett budskap per film
• De flesta tittar med ljudet
av – Texta!

Tips och råd

• Filma med mobil eller
kamera

• Helst dagsljus, men inte
stark sol som skapar
skuggor

Ett enkelt sätt att
börja filma

• Bra ljud ett måste. Filma
så nära som möjligt eller
skaffa en extern mikrofon

• Ett rörligt bildspel kan
göras av foton - Blanda
gärna film och foton
• Filmen kan redigeras direkt

Nya
handböcker

• Ljuset är viktigt

• Gå nära den du filmar
• Håll kameran så att du
får en bred bild

Fredrik Hansson spelar in en film
i samband med företagsbesök.

Filmhandboken finns att hämta på Centerpartiets intranät
Connect i gruppen Centerpartiet Halland som är öppen för
alla medlemmar.

Vässa dina insändare

En insändare är ett bra sätt att skapa opinion och visa vad man tycker. Centerpartiet Halland har tagit fram en
handbok som hjälper dig att vässa dina insändare. Här delar vi med oss av några av råden.
Så lägger du upp en insändare

Skicka med ett foto

1.		 Rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om
(skriv den när du är klar med texten)

Närbild – ställ in kameran eller mobilen på porträtt

2.		 Inledning som presenterar budskap

Bra skärpa på motivet

3.		 Åsikter som förstärks med väl vald argumentation
4.		 Förslag på lösning

Skriv kortfattat

5.		 Uppmaning till andra, en slutsats eller en fråga

Fler som läser och fler som läser till slutet

6.		 Signering med namn eller signatur

Blir mindre spretigt och mer tydligt
Lättare för läsaren att komma ihåg vårt budskap

Gör en extra koll
Läs igenom högt
Finns det meningar och ord som kan strykas?
Finns det komplicerade ord som kan ersättas?
Är alla namn korrekt stavade?
Är alla siffror och fakta korrekta?
Undvik förkortningar

Tänk på
Vad vill du säga?
Varför vill du säga det?
Vem vill du säga det till?
Välj ett budskap – inte flera
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Partiledare uppmärksammar
föregångare i Kungsbacka
Centerpartiets vikarierande partiledare Anders W Jonsson har tittat
närmare på hur Kungsbacka kommun arbetar i hemtjänsten med
speciella Covid-team. För att kunna
sprida exemplet vidare kopplade
han upp sig från sitt hemmakontor
för ett digitalt möte med Kungsbacka.

– Kungsbacka var först ut, men så här
skulle man kunna jobba i många kommuner
över Sverige, säger Anders W Jonsson om
covid-teamen i hemtjänsten.

– I Kungsbacka kommun har man
lyckats kontrollera smittan bland äldre
med hjälp av speciella covid-team.
Både de äldre och personalen inom
den ordinarie hemtjänsten känner sig
trygga då teamet tar över hembesök
så snart det finns en misstanke om
smitta, berättar Anders W Jonsson
på sin Facebooksida där han har över
5 000 följare.

Nu får
vi tänka
nytt

Han berättar vidare att en av regionens läkare är tillgänglig på heltid så
att det går fort för personal att slå
larm och få respons om någon patient
skulle behöva, istället för att gå via
vårdcentralen.
– Detta skapar trygghet för brukare,
anhöriga och personal i hela kommunen. Samtidigt som de som ingår i
teamet är säkra på att få del av den
senaste informationen om läget samt
korrekta riktlinjer kring skyddsutrustning.
”Kungsbacka var först ut - men så
här skulle man kunna arbeta i många
kommuner över Sverige!” avslutar Anders W Jonsson sitt Facebook-inlägg.

Ordförandepromenad i Halmstad
– Samtalar man med
människor så kan man
fråga, fundera, vända
på saker och ting. Det
säger Anna Ginstmark,
Centerpartiets kretsordförande i Halmstad
och kulturnämndens
ordförande. Hon har
startat en serie träffar
med sympatisörer och
vanliga engagerade
människor i kommunens olika samhällen.
Hennes idé är att hon
ska lyssna till människorna i bygden och skaffa
sig idéer som kan vara
till nytta.
– Jag vill göra det här
enkelt med små grupper
med tanke på Corona-viruset, säger Anna.
Hon startade på hemorten Getinge och gjorde
en timmes promenad
med några centerpar12

tister. Och hon var nöjd
med träffen.
Träffarna utvärderas
– Jag ska göra ytterligare ett antal försök i
kommunen under våren
och sedan utvärdera om
jag valt rätt metod. Annars får jag väl skruva
lite på idéerna, menar
Anna.
I Getinge fick hon
många tips av ”följarna” Alf Andersson
och Kenneth Persson.
Till exempel var det
planerade äldreboendet
kan placeras och vilka
små förbättringar det
kan göras på den nya,
tjusiga ”oasen” längs
Suseån i samhället.
Text och foto:
Åke Nilsson

Kretsordförande Anna Ginstmark söker kontakt för få idéer och tankar och har
börjat med ordförandepromenader. Här träffar hon Getingeborna från vänster
Lena Svedjevall, Anna själv och den som sparkar i barnvagnen heter Edit,
samt Alf Andersson och Kenneth Persson.

Corona ger skjuts
åt Region Hallands
satsning på besök
via video
Möjligheten att erbjuda
vårdbesök via video har
funnits i Region Halland
under cirka två år, men
ökningen av antalet har
hittills gått långsamt.
Fram till nu. I mars och
april har antalet besök via
video ökat markant, från
100 stycken under mars
och april förra året till
2 250 under motsvarande
period i år.
Coronapandemin är förklaringen till att utvecklingen
tar ett stort kliv just nu.
Personer i riskgrupper och de
som har förkylningssymtom
kan nu erbjudas viktig vård
utan att göra ett besök på
mottagning.
Just nu satsas det överallt i
hela vården i Region Halland.

På walk-and-talk
förenar oppositionsrådet nytta
med nöje

Samtliga 24 regionägda
vårdcentraler, 28 kliniker och
mottagningar på Hallands
Sjukhus, 12 mottagningar
inom psykiatrin samt habiliteringen, kvinnohälsovård,
syncentralen och ungdomsmottagningen erbjuder
vårdbesök via video. Totalt
1 154 medarbetare har
utrustning och kompetens för
att genomföra besöken.
– Det ska vara enkelt för
invånarna och patienterna
att ha möten med vården på
det sätt som passar var och
en bäst, vare sig det är via
video, telefon eller på mottagning. I vissa fall passar
besök via video bättre än ett
besök på mottagning, säger
Christian Lidén (C), som är
ordförande för driftsnämnden
Hallands Sjukhus.

Nu får
vi tänka
nytt

– Jag gillar de personliga mötena.
Digitala möten i all ära, men det fysiska
mötet är oslagbart, säger Falkenbergs
oppositionsråd Anneli Andelén(C).
Mitt i allt elände med Corona-pandemin
har hon hittat ett nytt sätt att samtala
med människor. Walk-and-talk har hon
döpt det till.
– När man är ute i naturen och promenerar så får man ett öppet sinne. Man
blir glad, särskilt nu på våren med alla
färger. Man förenar nytta med nöje när
man både kan samtala och röra på sig.
Dessutom får jag se många nya platser
i Falkenberg.

– På walk-and-talk kan jag rensa hjärnan
samtidigt som jag får bra idéer,säger Anneli
Andelén som här går och pratar med…
…Camilla Karlsson och Katrin Carlsson.

…Anna Andersson som är en av de nya ledamöterna Falkenbergs nya kretsstyrelse.
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Många boenden
har sluppit
smitta
Halland har över 200 LSS,
kortidsboenden och äldreboenden. Det är 11 boenden
som drabbats av Covid19-smitta. Det innebär att
det är en majoritet av de
särskilda boenden som hittills har sluppit smitta.

Plexiglasväggar
från Falkenberg
gör succé i hela
landet
Företaget Kosmonaut i
Falkenberg har tagit fram
plexiglasväggar som gör
att boende på särskilda
boenden åter kan träffa sina
anhöriga. Det tog en och en
halv vecka från idé till en
färdig prototyp, och efter
några justeringar var plexiglasväggarna färdiga att
användas på äldreboenden i
Falkenberg. Plexiglasväggarna har nu blivit ett succékoncept för hela Sverige.

Gratis skyddsvisir från
Varberg
Varbergsföretaget Tekito har
med hjälp av andra företag
och privatpersoner tillverkat
hundratals skyddsvisir med
hjälp av overheadblad.
Tekito tar inget betalt för
visiren och flera personer
och företag har hjälpt till
genom att skänka pengar
och material, eller sälja till
reducerat pris. Företaget
har arbetsträning och anställda som har olika fysiska
eller psykosociala hinder.
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Tillsammans för Halland
ger stöd till företagare
Region Halland har på en hemsida samlat
de organisationer som är proffs på att
hjälpa små och medelstora företag under
namnet Tillsammas för Halland. Med
fokus på rådgivning, affärsutveckling och
finansiering vänder man sig till företagare
i Halland som möter stora utmaningar på
grund av covid-19.
Inom de halländska kommunerna pågår samtidigt ett intensivt arbete för att underlätta för
företagare med frågor kring hur kommunerna
på olika sätt kan stötta företagen.

Nu får
vi tänka
nytt

Genom bland andra Almi, TEK kompetens och
Coompanion ges företagen kostnadsfri rådgivning och vägledning. Det kan handla om riskanalys, ekonomifrågor och omställningsfrågor.
– Det är oerhört viktigt att vi alla hjälps åt och
gör det vi kan i det här svåra läget. Företagen
skapar jobb och bidrar med skatteintäkter så
vi kan klara vård, omsorg och skola, säger
Centerpartiets regionråd Helene Andersson som
också är ordförande i Region Hallands tillväxtutskott.

Fastighetsföretag ger hyresgästerna värdecheckar

Mats Nilsson, Sandra Wilhelmsson och Anna Roos utanför en
nyrenoverad hyreslägenhet som
nyligen blev klar för inflyttning.
Foto: Ola Johansson

Sandra Wilhelmsson och Mats Nilsson
som driver Kungsryds Fastigheter i Hylte
kommer att betala tillbaka hälften av maj
månads hyra till sina hyresgäster i form
av presentkort i valfria butiker, restauranger, salonger, friskvård eller dylikt i
Hylte kommun.
– Det är otroligt viktigt att vi alla hjälps åt och
stöttar de lokala företagen i dessa svåra tider,
säger Sandra Wilhelmsson som nyss fick besök
av riksdagsledamot Ola Johansson (C) och Hyltes oppositionsråd Anna Roos (C).

Företagscheckarna som ska bidra till
att stötta lokala företag.

– Jag är imponerad av hur de tillsammans med
några andra fastighetsägare arbetar för att
utveckla samhället, säger Ola Johansson efter
besöket.

Vi behöver mer decentralisering

Krönika

Centervänner! I skrivandets stund
är jag permitterad från Riksdagen
med full lön. Visserligen är det
mesta av mina arbetsuppgifter
kvar. Jag skriver till exempel den
här krönikan, deltar i telefonmöten,
läser på och håller mig informerad
om hur företagen klarar sig, främst
inom bygg- och fastighet.
Riksdagen sammanträder ju som ni
vet med en decimerad skara ledamöter
om 55 som röstar. Nästan alla fysiska
möten har ställts in på obestämd tid.
Det är inte det värsta! Många riskerar
nu sina jobb, sin inkomst och är därmed
illa ute med lån, hyresinbetalningar och
övriga levnadsomkostnader. Företag
som helt och hållet mister sina intäkter
hamnar i akut obestånd. Jag tänker på
restauranger och handel. Jag tänker på
kulturarrangemang som Falkenbergsrevyn. Ages i Unnaryd vars hela produktion bygger på att fordonsindustrin
efterfrågar deras produkter. GeKås, dit
kunderna inte längre vågar komma i
rädsla för smitta och alla andra.
Framförallt tänker jag på de i riskgrupperna som redan är sjuka. Oavsett
vilken sorts influensa det är, så skördar
den sina offer. Det vet vi sedan tidigare.
Den här är värre eftersom den sprider
sig snabbt och för att vi inte har något
verksamt vaccin. Ta därför hand om
varann, följ råd och rekommendationer
och lyssna till sakkunskap. Medverka

Ola Johansson, rksdagsledamot.

vare sig till att sprida osanningar eller
smitta. Hjälp din granne och din släkting och om du inte är rädd, gynna din
lokala livsmedelshandlare och restaurang.
För att motverka effekterna av pandemin har regeringen, Centerpartiet och
Liberalerna lagt fram flera så kallade
Coronapaket, vart och ett med hundratals miljarder i ökade utgifter som ska
hjälpa företagen igenom det värsta skedet. Vi bör vara tacksamma att Sverige
sedan lång tid har en ekonomi i balans

och en ordnad budgetprocess så att vi
kan göra det.
Vi ska också vara tacksamma för den
kreativitet som näringslivet visar och
den flexibilitet som kommunerna har
när det gäller att lätta på regelverk.
En sak blir extra tydlig. Centralisering
och koncentration av människor och
verksamheter har ökat sårbarheten. Vi
behöver se mer decentralisering och
småskalighet i framtiden.
Ola Johansson
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Fyra nya som ordförande
för kommunkretsarna

Centerpartiets organisatoriska arbete i varje kommun leds av en kretsstyrelse. I Hallands sex kommunkretsar är
fyra ordföranden nya från och med i år. Det är Anna Ginstmark i Halmstad, Gudrun Pettersson i Laholm, Annika
Bergman i Falkenberg och Calle Wikelund i Varberg. Vi presenterar här samtliga kretsars ordförande.

Anders Eriksson, Kungsbacka

Annika Bergman, Falkenberg

Bostadsort: Kungsbacka stad

Bostadsort: Askhult, Morup

Det vill jag åstadkomma som
kretsordförande:
–Mitt mål som ordförande är att öka kunskapen om vår politik både bland medlemmar och
icke medlemmar. För vi är en kraft i samhället
som behövs och det behöver vi bli bättre på att
sprida.

Det vill jag åstadkomma som
kretsordförande:
– Jag vill genomföra centerpolitik i hela kommunen, gärna med Anneli Andelen som kommunråd, efter nästa val. Vi ska vinna val!

Talang: – Efterrätter.

Calle Wikelund, Varberg

Oanad talang: – Jag har en nyss upptäckt
konstnärlig ådra, jag skulpterar, drejar och
målar.

Gudrun Pettersson, Laholm

Malin Svan, Hylte
Bostadsort: Färjaryd
Det vill jag åstadkomma i min
roll som ordförande:
– Det här året har vi i styrelsen fokus på att
värva medlemmar. Vårt strategiska mål är att vi
ska engagera fler.
Oanad talang: – Jag är en väldigt aktiv ponnymamma så jag är duktig på att mocka skit.

Anna Ginstmark, Halmstad

Bostadsort: Breared, Varberg

Bostadsort: Våxtorp

Bostadsort: Getinge

Det vill jag åstadkomma i min
roll som ordförande:
– Jag vill försöka locka fler människor att delta i
det politiska samtalet.
Jag vill veta vad folk ute i bygden tycker och
tänker, så kontakta mig gärna!

Det vill jag åstadkomma i min
roll som ordförande:
Min ambition detta första år som kretsordförande är att styrelsearbetet ska bli mer digitaliserat.
Vi använder Connect för protokoll och dokumentation, men mer och mer också för underlag
inför möten. Vi behöver också lära oss att ha
mer digitala möten.

Det vill jag åstadkomma
som kretsordförande:
– Jag vill lyfta Centerpartiet. Lyfta vårt självförtroende och visa vad och vilka frågor vi brinner
för. Alla i Halmstad ska till valet 2022 veta vad
de får om de röstar på oss och inte något av de
andra allianspartierna.

Oanad talang: – En passion som är lika gammalt som mitt politiska engagemang är argentinsk tango. Man brukar tala om tango som en
typ av stående meditation, vilket passar mig bra
som återhämtning när man tycker hjulen snurrar
för fort i livet.
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Oanad talang: Det senaste året har jag börjat
sy och håller på att lära mig olika tekniker för
hur man syr lapptäcken.

Oanad talang: – Jag är ganska säker på Eurovision och melodifestivalen, vilket land och år
de olika bidragen tävlade. Jag brukar vinna alla
typer av eurovisionquiz.

Nysvenskar samlar skräp
och får svenska på köpet

En grupp flyktingar i Oskarström gör sig redo med sin plockkäppar för att går runt i samhället och plocka skräp. De gör lite nytta
samtidigt som det får träna språket med sina svenska mentorer.

I Oskarström finns det en
stor mängd invandrare
som deltar i ett lyckat integrationsprojekt som drivs
av kyrkan och frivilliga
föreningsmänniskor.
Varje tisdagskväll under
sommarhalvåret träffas
flyktingar i alla åldrar ett
gäng frivilliga från kyrkan
och föreningar och vandrar
tillsammans och plockar
skräp i samhället. Den
mörka delen av året är det
samvaro med olika teman i
församlingshemmet.
Kyrkans flyktingsamordnare
Andreas Sundelid är eldsjälen och den sammanhållande
kraften.
– Det är så stimulerande att
se att vårt arbete gör nytta
och glädje för nysvenskarna
i samhället, säger Andreas.

Det känns som att vi gör
något nyttigt. Kopplingen
mellan samhällsnyttan med
skräpplockningen och våra
enkla språkövningar när vi
vandrar genom samhället
är mycket lyckat för båda
parterna.

och i många fall kommit
långt med det svenska språket. Vid skräpplockningen
har vi av flyktingarna fått
lära oss att smaka på och

äta sådant som för oss varit
”ogräs”!
Text: Åke Nilsson

Populära skogsvandringar
– Kyrkan och föreningarna
har förstått hur mycket stöd
våra flyktingar behöver,
säger Arne Andersson från
orienteringsklubben som
var med och organiserade
verksamheter redan när den
första kontingenten kom till
Nissaströms kursgård 2015.
Det handlade då mycket om
vår natur, att man får vara
där och att det inte finns farliga djur. Även enkla tipspromenader och skidåkning.
Nu är målgruppen i huvudsak de som bor i Oskarström

Några av entusiasterna i Oskarström som har tagit sig an flyktingarna i samhället. Fr v flyktingsamordnare Andreas Sundelid
från kyrkan, Arne Andersson (tidigare centerpolitiker i Region
Halland) och fru Gunnel från Orienteringsklubben samt Gudrun
Lundgren.
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Centerkvinnornas
Distriktsstämma
Söndag den 16/8 kl 14
Hebergs Bygdegård
Alms väg 2, Heberg
Gofika, lotterier och sedvanliga
stämmoförhandlingar.
Förbundsstyrelseledamot
Golnoush Lundén Keshavarzi medverkar.
Tema Hedersrelaterat våld och förtryck.

Välkomna
Styrelsen

1 Tipspromenad!
X
2

På nationaldagen den 6 juni är alla varmt välkomna på tipspromenad!
Starten är mellan 10 och 12 vid Vallmons förskola i Ränneslöv.
Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Hoppas vi ses där!

Centerpartiet i Laholm

Värva en ny medlem
Ge fler möjlighet att vara med och påverka.

Swisha 150 kr till
123 421 85 33 tillsammans med medlemmens
personnummer och mejladress.
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Kungsbackakretsen

CENTERPARTIET HALMSTAD

ÖPPNA MÖTEN
Hösten 2020
Höstens möten är planerade till
26 aug, 23 sept, 21 okt och 25 nov.
Vi startar alltid med fika 17.30 och mötet
börjar 18.00 och slutar 20.00
Under rådande Corona-pandemi följer vi
folkhälsomyndighetens rekommendationer
och erbjuder digitalt möte via Teams
istället. Då är mötesstart 18.00.

Välkomna!

Gruppmöte innan
sommaren 22 juni
Det går bra att vara med på mötet 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 i LAHOLM

GRUPPMÖTEN

kl 18:30 Tingshuset i Laholm om inget
annat anges 8 juni, 10 aug, 14 sept.

Välkomna!

Digital utbildning
Under Coronakrisen möts Centerkvinnorna digitalt.
Centerkvinnorna har utökat det digitala utbudet under Coronakrisen och erbjuder medlemmar
i Centerkvinnorna kurser workshops och seminarier. Bland annat har det hållits en kurs i liberal
feminism med Centerkvinnornas politik uppdelad på de tre friheterna - ekonomisk frihet,
strukturell frihet och sexuell frihet, som även innefattar jämställd hälsa.

Kommande aktiviteter:
3 juni ”Makt, sex och skolan”, medlemsmöte och diskussion.
10 juni ”Våld i nära relationer”
Efter sommaruppehållet startar vi igen 19 augusti
Är du intresserad, maila centerkvinnorna@centerpartiet.se.
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Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling – vinn biobiljetter!
1.		Hur mycket skulle ha hamnat på klimatväxlingskontot
om Varberg hade jobbat med klimatväxlingsprogram
under 2018?
		 1. 500 000 kr

X. 1,3 miljoner kr

2. 250 000 kr

2.		Hur många nya ledamöter är det i Centerpartiet Hallands
distriktsstyrelse?
		 1. 3

X. 8

2. 5

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

X. En öppen dörr

2. En väg ut

Ledtråd: Svaren hittar du i tidningen.
Vi vill ha ditt svar före 25 juli 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, helst på vykort, till:
Hallandsbygden, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg

halland@centerpartiet.se
Vinnare i förra numret av Hallandsbygden är:
Elly Arvidsson, Övrarp Idala, Ätran
Elisabet Larsson, Ringvägen, Unnaryd
Erland Nilsson, Harplinge Hansagård, Harplinge

Grattis!
Rätt svar:
1. X 38 procent av hallänningarna kan cykla till arbetet
		 inom 30 minuter
2. 1 CUF:s förbundsordförande heter Ida Alterå
3. X Centerpartiet Hallands årsstämma hölls 28 mars

VÄRVA EN NY MEDLEM
Skriv personnummer och mejladress
och swisha 150 kronor till 123 421 85 33

Gilla och följ
Centerpartiet Halland
på Facebook
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

