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Halland - Sveriges
grönaste tillväxtregion
tillväxt med minskat koldioxidutsläpp.
Inte minst under Alliansens glansdagar då världens politiker riktade
sina blickar mot Sverige. En viktig
förutsättning för att skapa detta
förhållande är långsiktiga spelregler
för näringslivet. Det är därför ytterst
märkligt att framförallt moderaterna
väljer att lämna energiöverenskommelsen och sedan via politiska beslut
vilja tvinga ett företag att starta upp
nerlagda olönsamma kärnkraftverk.
Rimmar mycket illa med deras tidigare
hållning genom historien.

Klimatförändringarna på jorden
har aldrig varit tydligare än nu. Samtidigt känns det som att motståndet
mot klimatåtgärder aldrig varit större.
Mycket märkligt och domen från framtida generationer kommer bli hård.
Egentligen är det dessutom enkla beslut som krävs. Gemensamma ramar
över världen som ger förutsättningar
för en hållbar välfärdsutveckling. Svårare än så är det inte om viljan hos
världens ledare finns där. Glädjande
nog har den yngre generationen med
Greta Thunberg i spetsen börjat höja
sina röster allt starkare och där finns
en stark vilja och förväntan att skapa
en hållbar värld.
Sverige har många gånger gått
före inom miljö- och klimatpolitiken.
Vi har visat på att det går att förena
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Centerpartiet driver på klimatpolitiken och ska ytterligare utveckla
sina förslag på detta område. 2020 är
ett år när politiken ska utvecklas och
partiet på central nivå kommer bjuda
in till samtal om detta och mycket
mer. Möjligheten finns att starta upp
detta samtal redan på kretsstämmorna och på distriktsstämmorna. Runt
omkring i Sverige kommer samtal att
genomföras.
Halland ska bli ”Sveriges grönaste
tillväxtregion” gick vi till val på, och
våra regionpolitiker arbeta nu hårt
för att förverkliga detta. Samtidigt
har distriktsstyrelsen börjat utveckla
denna politik ännu mer. Ett program
för energi och bränsle är framtaget,
och under året kommer vi att ta fram
politiska program även för bostadspolitik, vatten, infrastruktur och kollektivtrafik, turism samt gröna och blåa
näringar.

Nu kör hälsokontrollerna
igång
Efter att Centerpartiet 2017 fått igenom
hälsokontroller för 40-åringar i Region Halland så stannade införandet av.
Men nu äntligen kör arbetet igång. Sju
vårdcentraler i Halland ska agera piloter,
bland andra Andersbergs vårdcentral
i Halmstad och Lagaholmskliniken i
Laholm. Där ska alla 40-åringar erbjudas att ta prover och svara på en enkät.
De som efter undersökningen behöver
någon större åtgärd får hjälp på sin
vårdcentral.

Snabbt svar på C-förslag
När Region Halland i höstas beslutade
att sälja skolområdet och byggnaderna
på Plönninge föreslog Centerpartiet i
Halmstad ett pilotprojekt med klimatsmarta bostäder. Regionens tjänstemän
har nu svarat att de tycker att förslaget är bra och spelar nu in förslaget i
kommunens pågående arbete med sin
översiktsplan.

Många lantbrukare vill
göra mer
- Det finns ett stort engagemang hos
lantbrukare att göra mer för att minska
övergödningen, säger Harald Lagerstedt
som är åtgärdssamordnare i vattenprojektet ”Samverkan ger framgång.
Han berättar i Hallands Nyheter att han
är överraskad av det positiva gensvaret. Flera åtgärder är redan på gång i
projektet som kommer att pågå under
hela 2020.

Henrik Oretorp

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

Följ CenterpartietHalland
på Instagram!

Lokalt företag i täten för miljöarbetet
- Det är roligt att se det miljöengagemang som finns bland företagen i
Halland, säger Magnus Ek som är
Centerpartiets miljöpolitiska talesperson som här om dagen bland annat
besökte Engelsons i Falkenberg.

Engelssons jobbar med miljöfrågor
i hela värdekedjan och har en tät
dialog med leverantörer om både
kemikalier och andra miljöfrågor.
- Vi försöker hjälpa våra leverantörer
att göra rätt och gör besök i fabri-

kerna, gör stickprovskontroller och
labtest, berättar företagets VD Stefan
Engelson.
Han påpekar att det är viktigt att
tänka globalt och att hela EU ställer
samma krav på tillverkningen av
textilier. Då blir det möjligt att göra
större förändringar.
- Miljöarbetet måste drivas både i
Sverige och EU. Då får vi resultat för
miljön, säger Magnus Ek.

Laholmarna bra på
sopsortering
Magnus Ek diskuterar klädernas miljöpåverkan
med företrädare för Engelssons Postorder i Falkenberg. Från vänster Mari-Louise Wernersson,
Magnus Ek, Kristin Fransson, Maria Carlsson,
Stefan Engelsson och Anneli Andelén.

Att producera ett kilo ny textil
ger upphov till
• Växthusgasutsläpp på 10 till 40
koldioxidekvivaltenter
• Det krävs 7 000 till 29 000 liter
vatten
• Det går åt 1,5 till 6,9 kilo
kemikalier
Variationen beror på att det ser
olika ut för olika fiber, material och

produktionsmetod. Närmare 80
procent av textilierna som konsumeras i Sverige är tillverkade utanför
EU:s gränser. Det finns områden i
Kina och Indien där grundvattnet
är nedsmutsat ner till 100 meter av
färg och beredningskemikalier och
där färskvatten blivit en bristvara på
grund av textilindustrin.
Källa: Naturvårdsverket

Nytt system för klädåtervinning
I dag slängs väldigt mycket kläder och
andra textilier i Sverige. Medelsvensken
köper varje år 14 kilo kläder och slänger
7,5 kilo, som ofta eldas upp.
Genom januariavtalet med regeringen
har Centerpartiet fått igenom att
klädproducenterna snart måste börja
ansvara för att återvinna plagg och
textilier. Målet är en mer cirkulär ekonomi där vi tar vara på gamla kläder
istället för att elda upp dem.
- Vi har en ökande konsumtion. Samtidigt finns en stark trend och vilja

att minska sin påverkan på miljön
och klimatet. Det måste bli lättare att
göra rätt, säger Magnus Ek som är
Centerpartiets miljöpolitiska talesperson.
Centerpartiets förslag:
• Inför ett nationellt system för att
samla in kläder och andra textilier
så det blir enklare att göra rätt.
• Insamlingssystemet ska vara gratis
för dig som konsument, ungefär
som dagens insamling av förpackningar och tidningar.

Det nya flerfackskärlsystemet i Laholms
kommun har blivit en succé. Sedan
införandet har andelen restavfall som
skickats till förbränning minskat med
42 procent, eller över 2 600 ton, och
laholmarna får högt betyg för sitt
sätt att återvinna avfall och sortera
matrester.
2017, då alla fortfarande hade det
gröna kärlet utan källsortering,
skickades 6 274 ton restavfall rätt in i
förbränningsugnen. 2019 hade siffran
reducerats till 3 616 ton.
Källa: Laholms Tidning

Gamla textilier kan få
nytt liv i Varberg
Södra Cell på Värö utanför Varberg
kan ha hittat lösningen på hur man
återvinner gamla textilier. Svårigheten
ligger i att kunna separera textilfibrer
från varandra. Företaget har tagit
fram en process som ska lösa upp
fibrerna i textilier av polyester och
bomull, som är en av de vanligaste
sammansättningarna i till exempel
lakan, handdukar och badrockar.
Fibrerna blandas därefter in i en träpappersmassa för att kunna användas
i viskos och lyocell som är vanliga
textilfibrer i många kläder och textilier. Södra Cell har en målsättning att
kunna ta hand om 25 000 ton textilier
som på det här sättet får nytt liv igen.
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Ida Alterå, CUF:s förbundsordförande:

- Ta till vara på ungas intresse
för miljö- och klimatfrågor
- Det är fruktansvärt att unga som
engagerar sig i miljö- och klimatfrågor får möta hat och hot från
vuxna på nätet. Här har vi alla ett
ansvar att säga ifrån, säger Ida
Alterå som nyligen gästade Centerpartiet Hallands nyårsträff i
Falkenberg.
- Unga har inte, på väldigt länge, varit
så politiskt intresserade som nu. Miljö
och klimat är den viktigaste frågan för
unga. Men många upplever att det är
väldigt svårt att påverka och känner
frustration.
Det säger CUF:s förbundsordförande
Ida Alterå som har rötter i Halland och
nyligen utsågs till en av framtidens
makthavare.

Säg ifrån
- Ungdomar som engagerar sig ska
inte behöva höra att de måste ha någon diagnos eller blivit hjärntvättade,
bara för att de vill påverka. Vi måste
alla hjälpas åt att agera mot detta,
säger hon.
Riksdagens första miljöförslag
Hon råder också alla politiskt förtroendevalda att lyssna på unga och förklara vad man gör och varför. Engagerade
unga behöver mentorer.
- Miljöfrågorna ligger mig varmt om
hjärtat. Därför är jag glad att tillhöra
Centerpartiet som la den första miljömotionen i riksdagen. Miljöarbetet har
varit viktigt i CUF:s alla 100 år, säger
Ida Alterå.
Visa möjligheter

Ida Alterå

- Men det blir också farligt om man
skuldbelägger människor och gör det
för svårt och krångligt. Det viktigaste
är att vi visar vilka möjligheter som
finns, och att det går att påverka,
avslutar Ida Alterå.

Ida Alterå
Ålder: 22 år
Sysselsättning: Förbundsordförande
för Centerpartiets Ungdomsförbund
Utbildning: Har studerat till civilingenjör i Ekosystemteknik i Lund
Familj: Mamma är tidigare IT- och
energiminister Anna-Karin Hatt,
numera VD för LRF, och som har
sina rötter i Hylte. Pappa är Ola
Alterå som bland annat varit statssekreterare åt näringsminister Maud
Olofsson.

CUF:s viktigaste miljöoch klimatfrågor
• Mer internationellt samarbete
• Globalt pris på koldioxid med
global koldioxidskatt eller utsläppshandelssystem
• Internationell miljödomstol så internationella avtal blir bindande
• Textilåtervinning
• Gemensamt återvinningssystem i EU

Tipsa om ungdomar
som är samhällsintresserade!
Känner du någon ung person som
är intresserad av samhällsfrågor, till
exempel miljö- och klimatfrågor? Tipsa
gärna CUF! De kanske vill hänga med
på någon av CUF:s diskussionskvällar
här i Halland.
Lämna dina tips till:
Angeline Eriksson
angeline.eriksson@centerpartiet.se
070-514 27 26
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CUF:are från Halland på senaste förbundsstämman i Mora.
Från vänster Molly Malmborg, Kevin Bengtsson, Olivia Lindroth
Steinwall, Angeline Eriksson, Malin Forsberg, Hugo Lindqvist,
Emilia Lindgren, Basel Srewel och Victor Rundqvist.

Hållbarhetsbokslut blir
effektivt verktyg i Varberg

Vilken miljöfråga
tycker du behöver
drivas mer i Halland?

Yngve Kihlberg, Halmstad

- Den viktigaste miljöfrågan i
Halland och även globalt såväl
som lokalt är att på alla sätt sträva mot ett fossilfritt samhälle.

- Genom att införa hållbarhetsbokslut kan
vi ytterligare förbättra Varbergs kommuns
hållbarhetsarbete, säger Centerpartiets
kommunalråd Christofer Bergenblock.

På årets första kommunfullmäktige
i Varberg beslutades att kommunen
ska upprätta ett årligt hållbarhetsbokslut.
- Det är ett effektivt och beprövat
verktyg för att ta ett samlat grepp
kring det viktiga Agenda 2030-arbetet, säger Centerpartiets kommunalråd Christofer Bergenblock.
Centerpartiet har tagit initiativ till
hållbarhetsbokslutet och sedan har
det lagts fram som ett gemensamt
alliansförslag.
- Tanken är att vi genom hållbarhetsbokslutet kan ta ett samlat grepp kring
uppföljningen av vårt hållbarhetsarbete och därmed också analysera vad vi
behöver lägga fokus på framöver för
att bli ännu bättre, säger Christofer
Bergenblock.
Ekokommun
I Varberg pågår sedan lång tid tillbaka
ett omfattande arbete kring hållbarhetsfrågorna och kommunen är sedan
1995 medlem i Sveriges Ekokommuner. I dag utgår kommunens arbete
ifrån ett hållbarhetsprogram som pe-

Martina Philip, Hylte

kar ut tre olika målområden; livskraftiga ekosystem, hållbar resursanvändning och välmående samhälle.
2020 blir första året
Genom ett sammanhållet bokslut
kommer kommunen få en bättre
uppföljning av det arbete som görs i
bolagen och nämnderna. 2020 blir det
första året som kommer att följas upp,
vilket innebär att det första bokslutet
kommer att presenteras våren 2021.

Agenda 2030
Agenda 2030 med 17 globala mål
för hållbar utveckling syftar till
att utrota fattigdom och hunger,
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor
och flickor samt säkerställa ett
varaktigt skydd för planeten och
dess naturresurser. Globala målen är integrerade och odelbara
och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den
ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga.

- Mer lokal mat, öka livsmedelsproduktionen, här finns förutsättningarna för att nå livsmedelsstrategins mål.

Katarina Sundvall, Varberg

- Att regional mat serveras inom
det offentliga köket så lokal livsmedelsproduktion stärks.

Anders Eriksson, Kungsbacka

- Utfasningen av fossila fordon
är det viktigaste just nu, därför
måste vi se över hur vi bygger
och underlättar för byggnation
av laddinfrastruktur för elfordon.
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Vilken miljöfråga
tycker du behöver
drivas mer i Halland?

Hugo Lindqvist, Halmstad

– En stor del i miljöarbetet är
omställningen av trafiken. Halland behöver fler laddstationer
till elfordon längs med E6:an,
samt inne i städerna och bygderna i Halland. Detta för att det
ska bli lättare och mer attraktivt
att köpa en miljöbil som drivs
på el.

Nytt delprogram för
grön tillväxt i Halland
Halland ska bli självförsörjande på
förnybar energi och minska bränsleförbrukningen. Det föreslår Centerpartiet
Halland i ett nytt delprogram som ska
bidra till att göra Halland till Sveriges
grönaste tillväxtregion.

• Initiera ett projekt för klimatsmartmärk-

- Halland har stor potential att bli helt
självförsörjande på förnybar energi och
har möjlighet att producera olika typer av
förnybara transportbränslen. Vi vill påbörja
arbetet omgående, säger Kjell Helgesson
som är vice ordförande i Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse.

• Skapa försöksanläggningar för skogens

ning av halländska livsmedel.
• Region Halland ska prioritera lokalproducerade livsmedel vid sina upphandlingar.
restprodukter som bränsle- och energiråvara.
• Att en ny infrastrukturplan för hela
Halland tas fram med fokus på bränsleeffektivitet, intermodulära omlastningsmöjligheter och effektiva transporter för

Några av Centerpartiets förslag:
• Skapa ett forskningsprojekt kring effektivisering av småskalig vattenkraft.
• Inför ett regionalt investeringsstöd för
solcellsanläggningar på privata bostäder.
• Skapa flera regionala försöksanläggningar
för biogas i samarbete med lantbrukare i
länet.

skog- och livsmedelsproduktion.
• Utred möjligheten att starta forskningscentrum på Ringhals.
• Utred möjligheten till forskningsprojekt
kopplade till industrins spillvärme.

• Utred möjligheterna och effekterna av
havsbaserad vindkraftspark i Halland.
Kerstin Lindqvist, Våxtorp

– Vattenfrågan är viktig. Vi
borde satsa mer på att hitta
nya lösningar för att inte slösa
på dricksvatten och se till att vi
använder det på ett mer hållbart
sätt.

Mari-Louise ”Millis”
Wernersson, Falkenberg

– Det är att byta bränslet i
transporter och el och uppvärmning till förnybart – fler biogasanläggningar, bara förnybar
energi samt utbyggd elladdinfrastruktur.
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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.
Ledamöter i arbetsgruppen som tagit fram
underlaget ”Halland
- Sveriges grönaste
tillväxtregion” har varit
Anders Eriksson, Peter
Feuerbach, Jonas Wahlbäck, Gudrun Pettersson
och Lisbeth Riberth..
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”Vattenskyddsområde – hindrar
landsbygdens utveckling”

Därför måste
Ätran skyddas

- Visst kan jord- och
skogsbruk gå hand i hand
med rent vatten, god miljö
och sänkning av andelen fossila utsläpp. Det
skriver centerpolitikerna Agneta Åkerberg och
Helene Andersson i en
debattartikel.

medelsförsörjning och ökar
byråkratin, säger Agneta
Åkerberg.
Hon vill istället att man
gör som Örebro och tittar
på lokala förutsättningar
istället för att gå strikt efter
Naturvårdsverkets rekommendationer.

der etablera sig om de inte
får anlägga gödselplattor
och brunnar? Att då som
i Ätradalen, på gigantiska
områden, skapa begränsningar för att ha fler betesdjur är helt stick i stäv med
forskningen, skriver de två
debattörerna.

Vad är ett vattenskyddsområde?

- Vattenskyddsområdet som
planeras kring Ätran är en
hämsko för landsbygdens
utveckling och vår livs-

- Det pratas meter trots att
vi vet att det som avgör
är vad som görs på dessa
meter. Var kan mjölkbön-

En längre debattartikel finns
på hemsidan under fliken
nyheter:www.centerpartiet.
se/halland

Forskning visar att jordbruksmark som brukas aktivt, där
gräs- och betesvall är återkommande i växtföljden, är av stor
betydelse för markens förmåga att skapa goda förhållanden
för både livsmedelsproduktion och för markens vattenhållande förmåga. Det goda mikrolivet som skapas i en gräsvall
renar också vattnet från orenheter.

Betande nötkreatur har stor
betydelse för rent vatten,
god miljö och sänkning av
andelen fossila utsläpp.
Foto: Lisbeth Riberth

”Nötkreatur är ett nödvändigt inslag i ett hållbart lantbruk”,
enligt FNs klimatexpert Annette Cowie som framhåller att
naturens processer kan absorbera en tredjedel av de fossila
utsläppen och att betande nötkreatur har en viktig roll i
miljöer där gräs växer.

Cirka 80 procent av dricksvattnet i Falkenberg kommer från Ätran och utan
skydd kan föroreningar
göra vattnet odrickbart.

I vattenskyddsområdet finns
regler för vad man får och
inte får göra. Vissa aktiviteter
är förbjudna och vissa kräver
anmälan eller tillstånd.
Föreslaget område
829 kvadratkilometer, vilket
motsvarar 25 procent av
Ätrans avrinningsområde.
Därför är det så stort
Storleken är framtagen
utifrån Naturvårdsverkets
”Handbok om vattenskyddsområde”.
Antal markägare som
berörs
5 829 markägare, varav
1 891 är fastighetsägare
med odlad mark.
Källa: VIVAB

Äganderätten behöver stärkas
- Beslut om strandskydd,
biotopskydd och vattenskydd är frågor som ska
tas på regionala och lokala nivåer. Det skriver Henrik Oretorp, ordförande för
Centerpartiet Halland och
Ingemar Johansson, politiskt ansvarig för äganderättsfrågor i Centerpartiet
Halland i en insändare.
- Att kunna äga och bestämma själv över sin mark
är både ett ansvar och en
rättighet. Men dagens äganderätt har varit begränsad,
skriver de vidare.
De nämner några exempel:
• I nuläget är det närmast
förbjudet att bygga nära
stränder, vare sig det
rör sig om en sjö, liten

bäck eller damm. Genom
januariavtalet pågår just
nu en omarbetning av
regelverket.
• Centerpartiet lyckades
stoppa biotopskyddsinventeringen som regeringen inlett. Inventeringen
skulle ha begränsat för
jord- och skogsbruksverksamhet som bedrivits i
generationer av ansvarstagande markägare.
• Vattenskyddsområden
innebär en begränsning
för det privata ägandet. I
vissa fall går det så långt
att det inte går att verka
inom det område som
belagts med skyddsbestämmelser. Markägaren
måste fullt ut kompense-

ras för det intrång som
skyddsbestämmelserna
utgör. Därför är det
viktigt att ta fram nya
bestämmelser som gör
att markägaren och det
allmänna intresset kan
funka parallellt.
• Att staten genom Länsstyrelserna köper ekologiskt
intressanta marker kan
ses som oförargligt, men
konsekvenserna kan bli
stora utan en förankrad
skötselplan. Vi ser att
marker som skötts väl av
tidigare privata markägare
ofta får en sämre ekologisk status med den nya
ägaren.
För Centerpartiet är det
självklart att den här typen

Stärk
äganderätten

Ingemar Johansson

av beslut skall ske så lokalt
som möjligt. Det är lokalt
kunskapen finns om varje
enskilt markområde, vilket
alltid måste väga tyngst.
Läs en längre debattartikel
på hemsidan under fliken
nyheter: www.centerpartiet.
se/halland
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Kungsbacka först ut med
laddstolpe som kan lagra energi

Extra kraft

Elbilarnas batteri och kraftelektronik
är resurser som kan användas till
fler saker än att driva bilen.
Bilen kan till exempel nyttjas som
energilager för att lagra eller flytta
energi eller som effektresurs för att
erbjuda stödtjänster till elnätet.

som är ordförande för Servicenämnden i
Kungsbacka kommun.

- Genom laddstolpen V2G, Vehicle to Grid blir det
möjligt att lagra energi från solceller i elbilarnas
batteri, för att sen användas tillbaka in i kommunens fastigheter, säger Fredrik Hansson (C).

Kungsbacka kommun är tillsammans
med Örebrobostäder först i landet i
ett pilotprojekt som testar så kallad
bidirektionell laddning för sina elbilar.

- Det är jätteroligt att Kungsbacka är en
av de första offentliga aktörerna i Europa
som prövar den här nya tekniken av
energilagring, säger Fredrik Hansson (C)

Kungsbacka kommun satsar offensivt
för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta samt att producera mer förnyelsebar energi via solceller. För att kunna
lagra energin samt att jämna ut toppar
i förbrukningen i elnätet, används nu en
särskild laddstolpe som heter Vehicle to
Grid. Elbilarna laddas upp och energin
kan sen till viss del ”gå tillbaka” in i fastigheten när behovet är som störst, och
kapa topparna i energiförbrukningen.

Elbil är mer miljövänlig än vanlig dieselbil
dens kobolt till olika sorters batterier, och
cirka 25-30 procent av världens kobolt
går till bilbatterin. Kobolt används också
på borrspetsar på oljeraffinaderier och på
dubbarna till dubbdäck.

- Elmotorn är effektivare än vad fossilmotorn är, så även
om elbilen skulle drivas med bara kolkraft så är utsläppen lägre än med fossilmotorn, säger Anders Eriksson.

- Att köra en elbil idag i Sverige är ett
bättre alternativ än vad en vanlig
dieselbil är. Det säger Anders Eriksson
som är ordförande för Centerpartiets
kommunkrets i Kungsbacka och ledamot i Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse och har satt sig in i frågan.
Elmotorn är effektivare än vad fossilmotorn är, så även om elbilen skulle drivas
med bara kolkraft så är utsläppen lägre
än med fossilmotorn.
- Det tar cirka ett år för en vanlig bilist
att köra in de utsläpp som tillverkningen
av elbilen släpper ut, jämfört om de köpt
en ny fossilbil, säger Anders Eriksson.
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Kobolt och lithium
Han har också tittat på batterierna som
finns i elbilen. De två viktiga mineralerna
som idag används är kobolt och lithium.
Lithium finns det rätt gott om, mest på
botten i uttorkade saltvattensjöar. Australien är stora på det, men den största
fyndigheten finns i öknen som ligger
mellan Chile, Boliva och Peru.
Problem med barnarbete
Cirka hälften av världens kobolt kommer från Kongo, och på senare tid har
man uppmärksammat problemen med
barnarbete i hanteringen av kobolt. I dag
används cirka 40—50 procent av värl-

- Förhållandena vid utvinningen av
kobolt blir bättre, men det är absolut ett
problem. Batterier från Asien innehåller garanterat kobolt från Kongo, säger
Anders Eriksson.
Mängden går att minska
Även Australien och Kanada har ganska
mycket kobolt.
- Tesla köper till exempel ingen kobolt
ifrån Kongo. Dessutom har Tesla minskat
halten Kobolt i ett batteri ifrån 8 procent
till 2.8 procent och har som mål att i
framtiden inte ha någon kobolt alls i
batterierna.
Ställ frågor
Hans råd är att alltid fråga vad batterierna innehåller och hur eventuell kobolt
har utvunnits.
- Moderna batterifabriker drivs dessutom
i stort sett alltid av förnyelsebar energi. Så utsläppet blir väldigt låga, säger
Anders Eriksson.

för val
Nytt system för klimatväxlingRekommendationer
av tjänsteresor
av färdsätt
Kungsbacka kommun har från den
1 januari 2020 nya regler för tjänsteresor som innebär att tjänsteresor som kräver klimatväxling får tas
ur den egna kassan.

Vid all planering av resor ska man alltid
överväga resefria alternativ. För detta
ändamål har kommunen cyklar och hjälmar till utlåning på flertalet arbetsplatser.
- Ska vi lyckas nå målen om minskad klimatpåverkan så är reglerna ett
viktigt styrmedel, och jag är jätteglad
att det nu är på plats, säger Fredrik
Hansson (C) ordförande i nämnden för
Service.

Undantag från rekommendationerna är för resor där bilen
är utrustad eller packad för ett
särskilt syfte och därmed ett
redskap för att utföra arbetet.

Klimatväxlingskonto
Klimatväxlingen innebär insättning av
pengar till ett kommungemensamt
Uppföljning

Klimatväxlingen följs upp varje år
i samband med årsredovisningen.
• Ekologisk hållbarhet – Kungsbacka
kommuns CO2e-utsläpp fråntjänsteresor minskar med minst 16 procent
årligen och med minst 90 procent till
2030 jämfört med 2017.

klimatväxlingskonto som
används till klimatåtgärder
enligt kommunens klimatstrategi. Den som väljer tjänsteresa med fossila bränslen
eller privata bilar får betala
fem kronor per mil i klimatväxlingsavgift. Flygresor med
fossila bränslen under 500
kilometer ger en klimatväxlingsavgift på 500 kronor per
enkel resa och för flygresor
över 500 kilometer får man
betala 250 kronor.

• Social hållbarhet – Cykling i
tjänsten inom kommunens tätorter ökar år från år fram till 2030.
• Ekonomisk hållbarhet – Kommunens kostnader för tjänsteresor
minskar med minst 1 procent per
medarbetare årligen och med
minst 10 procent per medarbetare till 2030 jämfört med 2017.

Rekommendationer för val av färdsätt

Poolbil

Under
3 kilometer

3–500 kilometer

Över 500 kilometer

Källa:
Kungsbacka
kommuns
nya regler för
tjänsteresor

Klicka på bilden för en större
karta med en 500 kilometers
radie runt Kungsbacka.

Val av färdsätt

Undantag från rekommendationerna är för resor där
Fysisk
minskar
risken
för:(eller packad) för ett särskilt syfte och
bilen utrustad
Val av aktivitet
färdsätt görs beroende
på avstånd från den
huvudsakliga verksamhetsorten/ordinarie arbets-

därmed ett redskap för att utföra arbetet. För dessa

• förtida
död,
oavsett
orsak
arbetsresor gäller enbart klimatväxling.
platsen enligt
tre olika
nivåer.
• Vid korta resor (under 3 km, gul cirkel) välj pro• hjärt-kärlsjukdom,
högt
prioritera utifrån hållbarhetsaspekter
menad, cykling eller lokaltrafik.till exempelAtt
Alla kommunens
verksamheter har ansvar för att vi
• Vid medellånga
resor (3–500 km, grön
cirkel)
blodtryck,
kärlkramp,
hjärtinfarkt,
stroke
ska nå kommunens övergripande mål. Prioriteringar
välj lokaltrafik, tåg eller poolbil. För resor inom
kan kräva attitydförändringar. Det innebär att
Halland ochsjukdomar,
Göteborgsområdet (Göteborgs• metabola
till exempel
alla inom Kungsbacka kommun som organisation
regionen) välj i första hand tåg.
typ• 2
metabola
syndromet
uppmanas
att vid behov göra avkall på till exempel
Vid diabetes,
långa resor (över 500fetma,
km, blå cirkel)
prioritera
bekvämlighet till förmån för kommunens övertåg med övernattning före flyg. Välj flyg enbart
• cancer,
till
exempel
tjocktarmsoch
bröstcancer
gripande mål. Vid all planering av resor rekommenvid längre resor när alternativ saknas eller då
deras att alltid överväga resefria alternativ.
något annat alternativ inte är möjligt på grund av
• fall och
benbrott, till exempel höftfraktur
exempelvis tidsbrist.
• psykisk ohälsa, till exempel demens, depression.
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Källa: Folkhälsomyndigheten

Ny cykelplan är ute på remiss
Region Halland har tagit fram ett
förslag till en ny regional cykelplan
för Halland.

- Den är ute på remiss i kommunerna
och även allmänheten har möjlighet att
lämna synpunkter, berättar Centerpartiets regionråd Helene Andersson.
4 av 10 hallänningar har möjlighet att
cykla till arbetet inom 30 minuter. Potentialen för skolelever är ännu högre.
Cykelplanen ska vara ett redskap som
tydliggör vilka insatser som ska göra
Andel invånare i Halland som
kan cykla till arbetet inom:
45 min
(45%)

30 min
(38%)

15 min
(27%)

20 min
(31%)

att Halland ökar andelen som cyklar.

Bra för hälsa och miljö
- Många cyklar vilket är bra för både folkhälsa och miljö, säger Helene Andersson.
Kattegattleden, Nissaleden i Hylte och
andra cykelleder i hela Halland bidrar
till att fler kan ge sig ut på cykelsemester och gynnar även det halländska
näringslivet längs lederna. För att hallänningarna ska kunna använda cykeln
mer i vardagen krävs en bra och säker
infrastruktur för cykeln.

Det ska vara enkelt
- Det ska vara enkelt att förflytta sig
med olika trafikslag i hela Halland.
Genom den regionala cykelplanen skapar vi förutsättningar för att utveckla
cykelns potential i Halland samt synliggöra cykelns positiva effekter, säger
Helene Andersson.
Cykelplanen finns att hämta på:
www.centerpartiet.se/halland under fliken
nyheter och en artikel om cykelplanen.

Många kan cykla till jobbet i Halland
38 procent av befolkningen som bor i Halland kan nå sin arbetsplats inom 30 minuters cykling. När det gäller elcykling så är det 43 procent av invånarna som kan nå
sitt arbete inom 30 minuter på en elcykel. Då har man räknat med att man på en
vanlig cykel cyklar 16 kilometer i timmen och på en elcykel 22 kilometer i timmen.
Störst potential för kortare sträckor på 15 minuter mellan bostaden och arbetsplatsen
finns i Halmstads och Falkenbergs kommuner. Kvinnor har i större utsträckning kortare
resväg med cykel och elcykel mellan hem och arbetsplats i alla halländska kommuner.
Källa: Region Halland
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Välkommen till

”Samtalsåret 2020”
Centerpartiet har utsett
år 2020 till ett samtalsoch utvecklingsår.
- Vi vet att det finns många
som vill vara med och
forma vår framtida politik,
det ser vi inte minst av det
stora antalet motioner på
senaste partistämman, säger Christofer Bergenblock
från Varberg som numera är
ledamot i partistyrelsen.
Genom en bred dialog med
väljare och medlemmar ska
Centerpartiet skapa en bra bas,

Engagera dig i
Centerpartiet
Hallands vårkampanj!
Utifrån enkäten med våra
medlemmar om viktigaste
landsbygdsfrågorna kommer Centerpartiet Halland
att våren 2020 genomföra
en vårkampanj på temat
landsbygd och mat.

nya insikter och nya nätverk för
att möta nästa valrörelse.
Christofer Bergenblock
lyfter tre viktiga frågor som
han vill att vi medlemmar
reflekterar över:
• Hur vill vi att samhället
ska utvecklas?

- Passa på att ta
möjligheten att utveckla Centerpartiet,
uppmanar Christofer
Bergenblock alla
medlemmar och
centerväljare.

• Vad ska Centerpartiet
spela för roll för att det
ska bli verklighet?
• Vilka områden behöver Centerpartiet utveckla tydligare
för att bli än mer relevant i
människors vardag?

Detta är en del av frågorna
som kommer lyftas under
året, på årsstämmor och i
samband med dialogveckor

under året. Dessutom fyller
Centerpartiet 110 år vilket
kommer att firas den
26 september.

Värvartävling

– Vinn resa till Bryssel

Vi hoppas att många medlemmar vill delta i kampanjarbetet!
Här är några exempel på vad du
som medlem kan hjälpa till med:
• Dela material i brevlådorna!
• Dela inlägg på sociala medier
• Skriva uppmuntrande kommentarer under våra inlägg
på sociala medier
• Hjälpa till att förbereda fika
till någon kampanjaktivitet
• Prata med folk på en kampanjaktivitet
• Skriva insändare
Hör av dig till din kretseller avdelningsordförande
om du vill hjälpa till! Du kan
också skicka ett mejl till:
halland@centerpartiet.se
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Vem skulle inte vilja möta
våren i Bryssel? Nu har ni
chansen… Den 1 januari
startar en individuell medlemsvärvartävling som
Centerpartiets Brysselkansli i Europaparlamentet har tagit initiativ till.
Du kan vinna
2 vinnare per distrikt vinner
en resa till Bryssel med
en övernattning, och ett
spännande politiskt program
tillsammans med Fredrick

Federley, Abir Al-Sahlani och
Brysselkansliet. Vinnarna
kommer att få välja mellan
två olika datum att åka på.

medlemmarna måste vara
inskrivna och ha betalt sin
medlemsavgift innan tävlingen avslutas.

Tävlingsregler
Tävlingen avslutas den 29
februari. För att kunna vara
med och tävla om en resa
krävs det att du värvar
minst 10 nya medlemmar.
Tävlingen börjar alltså först
när du har värvat den 11:e
nya medlemmen, det blir
som ett kval. De värvade

Var noga med att ange ditt
namn när du rapporterar in
era värvade medlemmar så
att vi kan hålla koll på vem
som vinner.
Vid frågor kontakta:
josefin.holmberg@centerpartiet.se
Lycka till!

Bredbandsutbyggnaden på
landsbygden säkerställs
Region Halland satsar nu
104 miljoner kronor på att
säkra upp bredbandsutbyggnaden i länet.
- Genom avtalet säkerställer
vi bredbandsutbyggnaden på
den halländska landsbygden,
säger Centerpartiets regionråd Helene Andersson.
Regionen har nu beslutat
vilka investeringar som är
viktiga för att säkra upp
bredbandsutbyggnaden i
länet. Det skriver Region
Halland i ett pressmeddelande. Region Halland satsar
de 104 miljoner kronor, som
finns med i avtalet med IP
Only, på i huvudsak stamnätssträckor och tillgång till
svartfiber mellan de halländska kom munhuvudorterna.
Ökad tillgänglighet
Detta innebär ett mer till-

gängligt, tillförlitligt och säkert nät med hög kapacitet,
vilket skapar utvecklingsmöjligheter för hela Halland.
Den viktigaste utgångspunkten i beslutet är nyttorna för
invånare, verksamhet och
samhälle.
Landsbygdssatsning
- Genom avtalet har Region Halland säkerställt ett
erbjudande om bredbandsutbyggnad på den halländska
landsbygden. Region Halland
får också en viktig möjlighet
att på ett tillgängligt och
tillförlitligt sätt erbjuda välfärdstjänster till invånarna,
menar Helene Andersson (c),
1:e vice ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott,
Region Halland.
Läs mer på hemsidan
under fliken nyheter:
www.centerpartiet.se/halland

- Nu satsar Region Halland på att säkerställa bredbandsutbyggnaden på den
halländska landsbygden, säger Centerpartiets regionråd Helene Andersson.

Nya siffror:

Viltolyckorna ökar i Halland
- Vi måste ställa högre krav
på trafiksäker planering i
Halland, så att viltet hålls
borta från vägarna. Nya
siffror visar att viltkollisionerna i länet ökar. Det
skriver sju företrädare för
Centerpartiet i Halland i en
debattartikel.
- Vi måste ställa högre krav
på trafiksäker planering i vårt
län, så att viltet hålls borta
från vägarna. Trafikverket
måste ta större hänsyn till
den allmänfara som de utgör
på väg och järnväg. Framförallt ger vildsvinen kostsamma skador på fordon och
utgör en olägenhet i Halländ-

ska villaträdgårdar.

De kräver att staten tar ett
samlat grepp på viltfrågorna,
där man involverar regionerna och jägarna.

ta fram statistik som
visar att 2019 sannolikt
inte kommer vara ett
undantag. Hela 13 av
1000 fordon i Halland
krockande med vilt under 2018. Det finns mer
än 1 procents risk att Du
kör på ett vilt med ditt
fordon under 2020 och
risken har ökat sedan
vår mätning startade.

Viltskadorna ökar
Viltskadorna i landet har
ökat 15 år i rad och under
2018 skedde 2 229 rapporterade viltkollisioner i Halland,
jämfört med 1 718 under
2013. Centerpartiet har låtit
Riksdagens utredningstjänst

Kostar 3-4 miljarder
per år
Enligt Statens väg- och
transportforskningsinstitut, VTI, kostar viltskador i trafik samhället
3–4 miljarder kronor
årligen.

Det skriver Ola Johansson,
Helene Andersson, Anna
Roos, Erling Cronqvist,
Anneli Andelén, Christofer
Bergenblock och Fredrik
Hansson i debattartikeln.

Centerpartiets förslag:

• Förbättra viltförvaltningen.
Prioritera vildsvinen som ökar
och utöver viltolyckor, även orsakar stora skador på egendom.
• Inrätta en ny myndighet som
ska ta ett samlat grepp på
skador som drabbar jord- och
skogsbruk, samt trafikskador.
Denna Viltmyndighet ska ha en
god regional förankring.
• Att Trafikverket prioriterar viltskador i sitt arbete med trafiksäkerhet, genom stängsel, siktröjning, färister, sensorer med mera.
• Se över dagens system med
utfodring till vildsvin och övrigt
på platsen förekommande vilt
i områden där viltskador är
vanliga. Utfodringen bör vara
restriktivare på sådana platser
där stammen behöver minska.
Läs hela debattartikeln på hemsidan under fliken nyheter:
www.centerpartiet.se/halland
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Tipsa din valberedning!

Det är vi som är ingår i valberedningen till 2020 års stämma för Hallands Centerparti. Från vänster Marie Björsell, Victor
Rundqvist, Lena Olofsdotter, Staffan Svensson och Karl-Anders Thorsson. Infällda i fotot Martin Havstrand och Siv Nyman.

- Distriktsstyrelsen är vårt gemensamma samverkansforum, det är i
distriktsstyrelsen som det gemensamma arbetet för hela Halland
samlas ihop och formas till en
samstämd centerpolitik för hela
Halland. Det säger Lena Olofsdotter
som är sammankallande i Centerpartiet Hallands valberedning
som i god tid före jul påbörjade sitt
arbete.
Många medlemmar i Centerpartiet

håller sig uppdaterade om vilka frågor
distriktsstyrelsen arbetar med.
- Vi i valberedningen tror att det bland
våra medlemmar finns förslag på personer som kan tillföra styrelsen den
kompetens som behövs. Vi ser gärna
att ni lämnar de förslagen till någon
av oss! säger Lena Olofsdotter.
Bredd av kunskaper
Att ha ett antal personer med olika
intressen och kunskaper är viktigt i
arbetet med att föreslå stämman en

väl fungerande styrelse, både detta
och kommande år.
Enkät till styrelsen
- Vi har nu påbörjat arbetet inför
årsstämman, styrelseledamöterna har
fått en enkät att svara på och vi vet
nu vilka luckor som ska fyllas kommande år. Vi har också fått en god bild
av hur väl styrelsearbetet fungerar,
och det fungerar bra, avslutar Lena
Olofsdotter.

Kontaktuppgifter
Laholm: Lena Olofsdotter,
sammankallande
lena@lagadalsgard.se
070 693 09 24

Hylte: Karl-Anders Thorsson
kalle.fangsjo@gmail.com
070 694 29 97

CK: Siv Nyman
siv.ackeberg@gmail.com
0708 90 81 10

Halmstad: Staffan Svensson
staffan.svensson@centerpartiet.se
070 574 44 37

Varberg: Vakant
Kungsbacka: Marie Björsell
bjorsell@telia.com
073 326 13 26

CUF: Victor Rundqvist
victor.rundqvist@centerpartiet.se
0763 277 593

Falkenberg: Martin Havstrand
savekullaentreprenad108@gmail.com
070 633 16 34
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Cronqvist tillbaka
på nygammal post
Erling Cronqvist
Ålder: 61 år
Bor: Fru och två utflugna barn
Intresse: Jag tycker om att jobba
med jordbruket och skogsbruket och
få göra något med händerna. Bakar
även bröd i stenugn. Sedan läste
jag mycket förr men det har blivit
mindre i och med alla kommunala
handlingar som ska läsas.

är det mer komplicerat än vad det
var då. Vi har elva partier i fullmäktige, nio i kommunstyrelsen och ingen
egen majoritet, säger Cronqvist och
fortsätter:
– Men det har ändå gått förvånansvärt bra i vår minoritet än så länge,
även om majoritet hade varit önskvärt. Det är lite spännande varje gång
det är en viktig fråga och veta om
man har majoritet eller inte.
Som kommunstyrelsens ordförande är Erling Cronqvist i
händelsernas centrum. Med elva partier i fullmäktige och ingen
majoritet så gäller det att vara lyhörd och kunna samarbeta.

Med 17,17 procent av rösterna blev
Centerpartiet i Laholm näst största
parti i valet 2018 och tog därmed
över kommunstyrelseordförandeposten, KSO, igen. Det innebar även
att Erling Cronqvist tillträdde på en
nygammal post.
Inför valet 2018 var jag inte alls förberedd på att vi skulle ta över KS-ordförandeposten, så det kändes väldigt kul
och positivt. Ungefär lika positivt som
det kändes nu, kändes det negativt
när jag blev av med den 2006, för det
trodde jag inte. Då hade vi ett ganska
långt försprång till Moderaterna, men
förlorade posten. Och lika illa som jag
tyckte det kändes då, lika bra känns det
denna gång, berättar Erling Cronqvist.
Svängde efter 12 år
I april 2005 tog Cronqvist över

KSO-posten, då Jan Gustavsson, C,
gick i pension. Cronqvist satt sedan
till och med 2006 då Moderaterna
som sagt blev större än Centerpartiet
och tog över ordförandeposten. 12 år
senare svängde det igen och C och
Cronqvist är nu tillbaka vid klubban.

Sociala medier
Utöver det komplicerade läget med
partierna har även en ny spelare tagit
sig in på planen.
– I början av 2000-talet var det inte
särskilt mycket med sociala medier. I
dag gör det att allting snurrar fortare på ett helt nytt sätt och allting
hamnar i kommunstyrelseordförandes
knä, vare sig man vill det eller ej.

Vi har elva partier i fullmäktige,
nio i kommunstyrelsen och
ingen egen majoritet
I händelsernas centrum
– Som KSO är det roligaste att man
verkligen är i händelsernas centrum, det är alltid inspirerande och
intressant. Sedan har det ändrat sig
betydligt sedan jag var på posten sist.
Det snurrar allt fortare och dessutom

CUF var inkörsport
Intresset för politik började tidigt på
hemmaplan med en partiaktiv far. När
CUF startades blev han medlem och
på den vägen är det.
– Politiken är fortfarande lika rolig,
avslutar Cronqvist.
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Ny badbrygga ökar
tillgängligheten i Laholm

Nysvenskar i Ha
Några glada deltagare i den studiecirkel
i politik som genomförts i Halmstad.
Här är deltagarna i Halmstads rådhus
som just lyssnat till kommunrådet
Jenny Axelsson (andra från höger).

Centerpartiet i Laholm har i många år samarbetat med föreningen Funktionsrätt i Laholm. Ett
av resultaten är en ny badbrygga som ökar tillgängligheten vid havet i Skummeslövsstrand.
Tillgänglighet är en viktig del av både globala målen
för hållbar utveckling och Sveriges Ekokommuners
arbete, där Laholm är med.
- Redan 2012 gjorde Centerpartiet och Handikappsorganisationen i Laholm ett studiebesök på Handikappbadet i Halmstad, och sedan har medborgarförslag
och motioner succesivt gett resultat, berättar Bo Brink
som företräder Centerpartiets miljögrupp i Laholm
Olika lösningar
Först testades en badrullstol, sedan blev det badräcken i Mellbystrand och Skummeslöv. Havsvattenpoolen
i Skummeslöv utrustades med badrullstol, lyft och
rostfria handledare. Till Havsvattenpoolen fick man
medel från Nordenbergs Donationsfond. Glänningebadet fick en bra ramp med stadiga räcken.
Köpta bryggplankor
Nu har Laholm också fått sin första badbrygga vid
havet i Skummeslövsstrand. Bryggan med Falkenbergsbryggan som förebild är upphandlad för
5 miljoner kronor. 1 miljon klarades med hjälp av
sponsring, varav hälften utgörs av köpta bryggplankor med namnskylt och hälften från företag. Laholms
kommuns insats är 2 miljoner och Länsstyrelsen löste
sina 2 miljoner via Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Då det är väldigt långgrunt i
Skummeslöv har Finja Betong därutöver sponsrat en
flytbrygga utanför bryggan.
- Tack Falkenberg, Halmstad och Båstad för bra erfarenhetsutbyte i bryggkonsten! avslutar Bo Brink.

Badbryggan i Skummeslövsstrand
Invigning: 18 januari 2020
Längd: 120 meter
Bredd: 3 meter
Kostnad: 5 miljoner kronor
Finansiering: Sponsring 1 miljon, Laholms
kommun 2 miljoner, Länsstyrelsen 2 miljoner
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Under hösten har en studiecirkel genomförts i Halmstad
som lärt nyanlända från olika
länder hur politik i Sverige
funkar.
- Jag har lärt mig väldigt mycket,
säger Elwira Steiner som är en av
deltagarna.
-Totalt har vi varit ca 15 personer som genomgått cirkeln hos
Vuxenskolan och målet har varit
att dels lära nyanlända mer om
svensk politik och dels få deltagarna att bli lite tryggare i svenska språket.
Det säger Halmstadsborna Åke
Nilsson och Saad Ramadan som
stått för idén och genomförandet
av cirkeln.

Fem träffar
Cirkeln har genomförts med två
timmar vid fem tillfällen. Första
träffen fick deltagarna grunderna i hur Sverige styrs och även
dela med sig av den politik de
varit vana vid i sina hemländer. Deltagarna gästade nästa
träff Rådhuset i Halmstad där
kommunrådet Jenny Axelsson
lotsade deltagarna i kommunpolitiken, nästa på tur var besök på
Regionen där regionrådet Helene
Andersson informerade om regionpolitik. En kväll disponerades
av riksdagsman Ola Johansson
för rikspolitiken.
Studiebesök
Sista träffen genomfördes som

almstad lär om svensk politik
et under den här hösten, säger hon,
fast jag inte är speciellt intresserad
av politik. Men vi fick veta många
viktiga saker för framtiden när vi
lyssnade till exempel på Helene på
regionen, säger hon.
Hon beklagar att hon inte kunde delta
när cirkeln handlade om kommunens
organisation.
- Det var också intressant att lyssna
på de andra nyanlända och deras
spännande levnadshistorier, menar
hon.
En veterangrupp har lämnat råd under genomförande, dessa var Barbro
Ericsson, Harplinge, Arne Andersson,
Oskarström och Lennart Ohlsson,
Hylte.
Caféägare Elwira Steiner, Fröllinge,
är mycket nöjd med den politiska
studiecirkel i Halmstad som hon
deltog i under hösten.
-Jag lärde mig mycket om mitt
nya land, säger hon.

studiebesök på Getinge
Storkök med information av
personalchef Visar Morino,
själv flykting från Balkan.
Avslutningen hölls hos nystartade Kom in Café som drivs
av nysvenskan Elwira Steiner
ursprungligen från Tadjikistan.
Tolv nysvenskar har genomgått cirkeln - de flesta från
Syrien- men även tre-fyra
svenskfödda har ”dragits” med
i projektet.
Intresserade deltagare
Elwira Steiner tycker att cirkeln har varit mycket intressant.
-Jag har lärt mig väldigt myck15

Centerkvinnornas
Distriktsstämma
Söndag den 15/3 kl 14
Mötesplats Mölle,
Möllegatan 11, Falkenberg
Gofika, lotterier och sedvanliga
stämmoförhandlingar.
Förbundsstyrelseledamot
Golnoush Lundén Keshavarzi medverkar.
Tema Hedersrelaterat våld och förtryck.

Välkomna
Styrelsen

Har du tagit
Hallands
bästa
Centerbild?
Har du tagit en bild som
är typiskt oss?
Då vill vi använda den i Centerpartiet
i Hallands marknadsföring och i vår
berättelse om land och stad!
Vi bygger nu upp en helt egen bildbank, med bilder på natur, industri,
tåg, möten och mat.
Har du foton som du tycker vi borde använda för att synliggöra vårt
arbete, både på våra hemsidor och
i sociala medier, maila dessa eller
skicka länk till:
halland@centerpartiet.se
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Mötesplan för
Centerpartiet
i Hylte 2020

Gruppmöte inför kommunfullmäktige – medlemsmöte,
kl 18:30 i
Centerpartiets lokal i Hyltebru
k
om inget annat meddelas.
Måndag 9/3
Måndag 4/5
Måndag 15/6
Måndag 31/8
Måndag 19/10
Måndag 23/11

Årsstämma

Med Centerpartiet i Halland
Lördag 28 mars kl 08.30

Plats: Campus Laholm

Program:

Talare: Riksdagsledamot Rickard Nordin

8.30 Fika och ombudsanmälan
9.00 Anförande av Rickard Nordin

Handlingar kommer i början av mars att
läggas på Centerpartiets Intranät Connect
i gruppen Centerpartiet Halland. Klicka på
Visa filarkiv så hittar du handlingar till
stämman i mappen som ligger högst upp.

10.00 Samtalsdialog
11.00 Stämmoförhandlingar
12.30 Avtackningar och avslutning

Kretsarnas valda ombud får personlig
kallelse via mejl eller post.
Anmäl deltagande till: https://krymp.nu/2th

Alla medlemmar välkomna!

HALLAND
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Öppna möten på

Diskussionskvällar

Lizzies Café

med CUF Halland

Centerpartiet och
Holms Centerkvinnor har Öppet möte
för medlemmar och intresserade.

SV i Halmstad
Tema för kvällen: Ekonomi

Måndagar kl. 18.30 på Lizzies café.
3/2 Årsmöte

SV i Falkenberg
Tema för kvällen: Internationell politik
& infrastruktur & kommunikation

4 februari kl. 18.30

26 februari kl. 18.30

Gäst: Förbundsstyrelseledamot Golnoush Lindén Keshavarzi

Öppna möte
2/3, 6/4, 4/5 och ev. 8/6

Observera att vi ändrat tiden jämfört med hösten.

Vill du engagera dig och ta ett politiskt uppdrag?
Hur fungerar det på de olika politiska nivåerna?
Vem bestämmer vad, tjänstemän och politiker?
Start av en ny omgång Politikerskola,
i Kungsbacka den 25 februari kl 18.00.

Anmälan till kristina.karlsson@centerpartiet.se
0706-665691

Vårens program

Centerpartiet Hallands
Seniornätverk
Än har vi inte spikat vårens program, så vill Du komma
med förslag, så välkomna att höra av Dig till: wennerbergarkitektkontor@telia.com, monicatoften@gmail.com,
rollecop@telia.com, poc@minvard.se
Vi planerar att ha två träffar, och utflyktsmål som vi
nämnt har varit Nya Museet i Halmstad, Mjellby museum,
Halmstad -och Tjolöholms slott, Varbergs Fästning
eller konstresa till Louisiana.
Samtal om politik och hälsosam mat kommer med
i programmet.
Hör av er med synpunkter!

Seniorerna som resurs
•
•
•
•
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Lång livserfarenhet ger perspektiv som leder framåt.
Vi kan vara med och samtala om svåra frågor.
Attityder som påverkar Seniorer ska uppmärksammas.
Seniornätverket synliggör och driver frågor berör Seniorer.

Alla medlemmar kallas till

Kungsbackakretsens

årsstämma med
centerpartiet i Halmstads
kommunkrets

årsmöte

19 februari kl 18.30
Fjärås församlingshem
Michael Arthursson,
Centerpartiets partisekreterare
kommer och pratar om
sitt engagemang.

Måndag den den 10 februari kl. 18.30
Söndrums folkets hus, Stenhuggerivägen 55

Sedvanliga mötesförhandlingarna
Politisk paneldiskussion
Enkel måltid och kaffe.
Kostnad 80 kronor.
Anmälan senast den 3 februari till Jessica Skog
tel. 072-188 61 74, jessica.skog@gmail.com

Centerkretsen i Varberg bjuder till

kretsstämma

Motioner till kretsstämman skickas till Jessica,
senast den 26 januari
Handlingar skickas med e-post 1 vecka innan. Om du
önskar dem via vanlig post, kontakta Jessica.

måndagen den 10/2 2020 kl 18:30
på Världsarvet i Grimeton.

Varmt välkomna!

För intresserade kommer det före stämman vara
en visning av anläggningen kl: 17:30

Kretsstyrelsen för Centerpartiet i Halmstad

Centerpartiet i

Halmstad

öppna möten under 2020
5 feb, 18 mars, 22 april,
27 maj, 26 aug, 23 sept,
21 okt och 25 nov.

Vi startar med fika 17.30
och mötet börjar 18.00.
Skriv in dessa datum i
almanackan!
Plats och ämne meddelas senare.
Välkomna till
intressanta möten.

Årsstämma

för Hyltekretsen
25 februari kl 18.00
Vi börjar kvällen med företagsbesök
på Proway AB, Verkstadsgatan 4 i
Hyltebruk, därefter fika och sedvanliga
årsmötesförhandlingar
För att beräkna fikat anmäl dig till
anna.roos@centerpartiet.se
Hjärtligt välkommen!

Kretsstämma
Falkenberg
10 februari kl 19
Hebergs Bygdegård
Gästföreläsare:
Riksdagsledamot
Ola Johansson
Dialog om Samtalsåret 2020
och därefter sedvanliga
årsmötesförhandlingarv
Handlingar läggs på hemsidan:
www.centerpartiet.se/falkenberg

Kretsårsmöte Laholm
Varmt välkomna på årsmöte
den 10 februari
kl 19

På Karlssons mat, Kullgårdsvägen 20 i Laholm
Vi bjuder på fika!
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Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling – vinn biobiljetter!
2. Vad heter CUF:s förbunds1. Hur stor andel invånare
ordförande, och som besökte
i Halland kan cykla till
Centerpartiet Hallands
arbetet inom 30 minuter?
nyårsträff 11 januari?
		 1. 7 procent
		 1. Ida Alterå
		 X. 38 procent
		 X. Ida Kraft
		 2. 22 procent
		 2. Ola Alterå

Hallandskarta till salu
På grund av platsbrist är CUF:s gamla hallandskarta till
salu. Den är tillverkad i plywood och är cirka 2 meter hög.
Intäkterna från försäljningen går till Centerpartiets
Internationella stiftelse.
Är du intresserad av att köpa kartan?
Kontakta:
halland@centerpartiet.se

3. Vilket datum hålls Centerpartiet Hallands årsstämma 2020?
		

1. 21 mars

		 X. 28 mars
		 2. 4 april
Ledtråd: Svaren hittar du i tidningen.
Vi vill ha ditt svar före 16 mars 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:
Ingemar Gottfridsson, Gosterbygget, Laholm
Richard Karlsson, Karsnäs, Unnaryd
Inga-Lill Kihlberg, Lyckornas väg, Fjärås

Grattis!
Rätt svar:

1. X Centerpartiets medlemmar i Halland tycker att
		 lokal service är den viktigaste landsbygdsfrågan.
2. 1 Varberg satsar på konst på landsbygden.
3. 2 Sverige har haft allmän rösträtt i 100 år.

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

