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Papper ersätter Kvinna & skogsägare
plast i vården
– vanligt i Halland

100-års present
blir musikvideo

LEDARE

Med Centerpartiet
och för våren #Framåt
Varje år när vi möter en ny vår så blir vi uppmärksammade på de fantastiska
gröna nyanserna, att grönt kan skina så starkt! I år har vårens gröna färger
konkurrens med kampanjande centerpartister i gröna jackor runt om i Halland.
Den gröna färgen stämmer så väl med vår politik för tillväxt, utveckling och
hushållning i samklang med långsiktig hållbarhet.
Centerpartiets politik bidrar till en positiv utveckling av hela Halland där vi
tar tillvara de resurser som finns och ger människor och företag möjlighet att
utveckla sig oberoende av var i regionen man befinner sig. En förutsättning
för detta är att det finns fungerande vägar och järnvägar som bidrar till goda
kommunikationer i hela Halland, samt datavägar med bredband genom fiber.
För Centerpartiet bidrar till att Halland ska bli främsta region inom miljövänligt
företagande och grön energi.
På regionfullmäktige i april antog Region Halland ett Livsmedelsprogram för
Halland. Vi har i vårt län goda förutsättningar att producera mat och vi har
historiskt också producerat för andra marknader än den halländska. Halland ska
fortsatt vara ledande inom livsmedelsproduktion. Vi måste genom utbildning,
rådgivning och logistikutveckling även utveckla produktionen till att odla nya
produkter som marknaden efterfrågar.
I detta nummer av Hallandsbygden lyfter vi skogens betydelse för Hallands utveckling. Skogsproduktion är viktigt i Halland. Vi har många
skogsägare, många stora och små skogsförädlare
och många sysselsatta inom skogsnäringen. Skogen bidrar till klimatnytta samtidigt som skogsprodukter kan ersätta plast, bomull, drivmedel
och mycket mer. Forskning och utveckling inom
de gröna näringarna bidrar till ökad tillväxt, fler
företag och fler jobb.
Vi har fantastiska möjligheter i Halland.
Centerpartiet är beredda att fortsätta
utveckla vårt län #Framåt. Detta
ska vi berätta för de halländska
väljarna!

Cnackisar
Halland behöver
Västlänken
– Vi behöver påbörja ett samarbete i
ett större sammanhang i hela Skandinavien, i stället för att träta om de
infrastrukturprojekt som redan är i
gång. Västsvenska paketet är ett
omfattande projekt för att öka resandet och förbättra framkomligheten för en växande befolkning i
hela Västsverige. Det skriver Stefan
Bengtsson och Kristina Jonäng i en
debattartikel i Expressen.
Läs mer på hemsidan under nyheter:
www.centerpartiet.se/halland

C i Hylte sår ett frö
Centerpartiet i Hylte kampanjar på
torg och marknader genom att dela ut
sommarblomfrön till allmänheten.
– Vi vill se Hela Hylte blomstra och
bära frukt, säger kampanjledare Anna
Roos.
Tanken är att blommorna ska ge mat
till alla bin som Centerpartiet runtom i Halland har köpt in. Två kupor i
Unnaryd bidrar till närproducerad honung som ger energi till valrörelsens
slutspurt i hela Halland.

Inspelning i
100-årspresent
Studieförbundet Vuxenskolan gav
Centerpartiet Halland en musikinspelning i 100-årspresent. I dag är det
skivsläpp.
Läs mer på sidan 9

Helene Andersson är etta på Centerpartiets
lista till Region Halland i valet den 9 september
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Fullt hus på debatt
i Halmstad
Debatten mellan Annie Lööf (C) och
Jonas Sjöstedt (V) på Högskolan i
Halmstad i april lockade stor publik.
Intresset från allmänheten var så
stort att alla inte fick plats i högskolans största aula.

Centerpartiet föreslår
grönt avdrag för solel
För att fler människor skall motiveras att investera i klimatsmarta alternativ föreslår
Centerpartiet ett ”grönt avdrag”. Avdraget ersätter dagens riktade miljöstöd och
sänker istället skatten på bland annat solceller.
– Centerpartiet vill sänka skatten på det som gynnar klimatet, så det blir billigare att
välja klimatsmart och hållbart, säger Annie Lööf.
– Regelkrångel ska inte vara hindret
för människors vilja att leva klimatvänligt. Krångliga subventioner och
långa väntetider slipper man med ett
enda grönt avdrag som dras av direkt
vid köptillfället. På så sätt får vi fart
på och möjliggör för privatpersoner
att göra miljöinvesteringar, säger
Annie Lööf.

•

Installation av solvärme

•

Lagring av energi (batterier/Power Wall)

•

Installation av laddboxar för
elbilar (både egnahem och BRF)

•

Mätare, styrsystem och kartläggning för effektivare energianvändning

Stödet omfattar inledningsvis:

Läs mer på centerpartiet.se

•

Text: Anki Enevoldsen

Installation av solceller

Så blir Halland Sveriges Grönaste tillväxtregion
• Gör Halland självförsörjande på förnybar energi – genomför
en grön energiomställning.
• Utveckla ett regionalt utvecklingscentrum för miljövänlig energi på Ringhals.
• Starta ett halländskt vätgasprojekt som främjar utvecklingen av vätgas.
• Munkagårdsgymnasiet ska vara ett fortsatt viktigt centrum
för utbildning inom de gröna näringarna.
• Skogen är en stor och värdefull naturresurs i Halland, som kräver en väl
fungerande infrastruktur med vägar, järnvägar och sjöfart.
• Stärk möjligheterna till nya innovationer med skogsråvara inom exempelvis
textilier, bioplast och fiberkomposit, i samarbete mellan näringsliv och akademi.
• Koppla forskning och utveckling inom de gröna näringarna till
bland annat högskolan i Halmstad.
• Plönninge ska fortsätta utvecklas till ett halländskt centrum för grön
tillväxt och ekologisk hållbarhet. Centrumet ska fungera som ett
innovativt stöd till de gröna näringarna.
• Satsa på samverkan så att Halland blir ledande inom
svensk livsmedelsproduktion.
• Invånare och företag i hela Halland ska få tillgång till bredband genom fiber.
• Utveckla den gröna turismen inom miljö, natur, skogar och stränder
utan att inskränka äganderätten.
• Regionen ska bygga med förnybara och hållbara byggnadsmaterial.
• Underlätta för företagen genom enklare regler,
fler digitala tjänster och mindre byråkrati.
Läs mer i Centerpartiet Hallands Valmanifest:
www.centerpartiet.se/halland

– Centerpartiet vill sänka skatten på det
som gynnar klimatet, så det blir billigare
att välja klimatsmart och hållbart, säger
Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Varberg
satsar
mest på
solceller
Solceller är på frammarsch. En av
kommunerna som satsat mest på solceller är Varberg där det nu finns över
60 watt installerad effekt per invånare. Rikssnittet ligger på 10,7 watt
per person. Detta visar rankningen
Solcellstoppen över vilka kommuner
som får mest el från solceller.
Varberg har också Sveriges hittills
största solcellspark, Solsidan, utanför
Tvååker.
Solcellstoppen har sammanställts av
Fossilfritt Sverige, Power Circle och
Svensk Solenergi. Den baseras på anläggningar som är registrerade i det
så kallade elcertifikatsystemet, enligt
siffror från Energimyndigheten över
solcellsanläggningar inom elcertifikatsystemet i juni i år. Totalt är dock den
installerade solcellseffekten högre då
alla solcellsägare inte är registrerade
för elcertifikat.

Riksdagledamot Ola Johansson:

- Det är klimatsmart att bygga mer i trä
Den halländske riksdagsledamoten
och Centerpartiets bostadspolitiska
talesperson på nationell nivå Ola
Johansson svarar här på varför det
är bra att bygga mer i trä.

fabrik i höst och då får vi i Halland
den modernaste husfabriken i världen.

Varför är trä så mycket bättre
än andra byggmaterial?
– Trä är ett naturligt material som det
växer rikligt av i vårt land. När trä
växer fångar det upp och lagrar koldioxid och så länge det används och
inte bryts ner lagrar den koldioxiden.
Växande skog som vi använder är
därför överlägset ur klimatsynpunkt.
Det är bra att även betongindustrin
sätter ambitiösa klimatmål, men det
är en lång väg kvar tills de kan nås.
Dessutom krävs stora investeringar i
ny teknik, som till exempel koldioxidlagring under mark, så kallad Carbon
Capture and Storage.
Röda stugor med vita knutar då..?
– Javisst är det fint och många trähusfabriker bygger villor. Trä lämpar
sig väldigt bra för att serietillverka
hus i fabrik. Det är mycket effektivare än att platsbygga. I Halland finns
skogen, kunskapen, sågverken och
företagen. Vi har Södra som storsatsar i Värö på att såga och korslimma
balkar i konstruktioner som ska vara
riktigt stabila. Derome inviger sin nya

Korslimmat massivträ kan tillverkas i dimensioner på upp till 3 gånger 16 meter
med Södras CLT-teknik.

gen. För att plantera skog måste den
också kunna avverkas, och det vill de
försvåra på olika sätt. Kostnader som
belastar långa transporter slår direkt
mot trähusföretagen som levererar
sina moduler på långa och breda
lastbilar. Framkomligheten för dessa
är avgörande för att hålla kostnaderna nere.

På boutställningen Vallastaden 2017 i
Linköping fanns Itegralen 6 i massivträ, utvecklat i Österrike och byggt av
Fristads trä.

Går det att bygga höghus i trä?
– Ja. Stommen ska vara i trä för
att det ska räknas som trähus, men
fasadmaterialet kan se olika ut. De
högsta trähusen som byggs i Sverige
är runt 20 våningar höga.
Vilka hot finns det mot
träbyggandet?
– Det största hotet är regeringens
misslyckade bostadspolitik. Bostadsbyggandet ökade med alliansregeringen 2010-2014, men minskar nu
under bostadsminister Peter Eriksson
(MP). Byggandet har inte nått upp till
de nivåer som skulle behövts, istället
minskar det. Om trenden fortsätter
kommer de trähusföretag som investerar i nya fabriker, inte att kunna
utnyttja sin kapacitet. Det behövs
mer mark att bygga på.
– Ett annat hot är Miljöpartiet och
regeringens fientliga inställning till
ägande och aktivt brukande av sko-

– Trä är ett naturligt och klimatsmart
material som växer rikligt i Sverige och
Halland, säger riksdagsledamot Ola Johansson som är Centerpartiets bostadspolitiska talesperson på nationell nivå.
Foto: Anki Enevoldsen

CLT
CLT betyder Cross Laminated Timber
(korslimmat massivträ). Det tillverkas av
minst tre skikt korsvis limmade enkelskiktskivor. CLT-massivträskivor består av flera
lager. CLT består av gran- eller tallvirke.

Trähus och brandsäkerhet
Fram till 1994 var det inte tillåtet att bygga trähus med fler än två våningar på
grund av brandrisken. Men nya träprodukter och byggtekniker gör det möjligt
att bygga stora och höga trähus som har hög brandsäkerhet. Idag kan höga
trähus byggas så att de uppfyller våra funktionsbaserade byggregler, där brandsäkerhet främst handlar om att trygga människors säkerhet.

Källa: Södra

Källa: Brandskyddsföreningen

Varbergsföretag ersätter
plast med papper
– Vi vill leverera en mer hållbar lösning och bidra till en bättre värld, därför tittar vi på hur
man kan ersätta plast med papper. Det säger Pär Lindgren som är VD för Swt-koncernen i
Varberg.
I Swt-koncernen ingår Swt Development,
Swt Paper och Swt Board. SWT Development
arbetar med produktutveckling och har bland
annat drivit projektet Förnybara former i
hälso- och sjukvården tillsammans med
Region Halland.

ningar för kullager med kunder som IKEA,
Volvo, SKF och Södra. De har också utvecklat och designat ett cirkulärt och miljösmart
hinder till EM i Ridsport förra året. Hindret
är skapat av återvunnet papper och textil
tillsammans med växtbaserade bindemedel.

Matlåda av papper

Från idé till färdig produkt

– Vi har bland annat tagit fram en matlåda
av cellulosa till en kostnad som motsvarar en
i plast. Projektet fick nyligen pris av Aktuell
Hållbarhet som årets hållbara innovation i
hälso- och sjukvården, säger Pär Lindgren.

– Trots att vi är ett litet företag har vi en
organisation som tar oss från idé till färdig
produktion. Vi ser möjligheter där många
andra ser problem, säger Mathias Frenzel
som är affärsutvecklare och en av delägarna.

Miljösmart hästhinder

Text: Anki Enevoldsen

Bland Swt-koncernens produkter finns också
bokhyllor, förpackningar för lax och förpack-

Avfallsåtervinning i Region
Halland
För att klara hygienkraven
används inom sjukvården en
mängd engångsprodukter.
Landstingens och regionernas verksamhet bidrog
under 2016 till 63 000 ton
avfall. 28 procent av avfallet återvinns. Mellan åren
2015 och 2016 fördubblades
återvinningsgraden i Halland
från 15 till 29 procent.
Källa: Öppna jämförelser

Projekt - Arena
Grön Tillväxt
Arena Grön Tillväxt är ett
samverkansprojekt mellan
Energi och Miljöcentrum,
Hushållningssällskapet Halland, Högskolan i Halmstad
och Region Halland. Projektet har som syfte att bidra
till en mer koldioxidsnål
ekonomi med innovationer i
företag som drivkraft.
Arena Grön Tillväxt förmedlar kontakter mellan företagare, forskare och studenter. Projektet öppnar upp
offentlig verksamhet för att
produktutveckla idéer och
ger tillgång till nischmarknader inom offentlig sektor,
inhemska marknader och
exportstöd.
Källa: Region Halland

Förnybara former i hälso- och
sjukvården

Mathias Frenzel och Pär Lindgren visar matlådan av cellulosa, som är en av produkterna som ska
ersätta plast med papper i vården. Foto: Anki Enevoldsen.

Mål med projektet är att
utveckla minst två biobaserade produkter som det finns
behov av i sjukhusmiljö.
Matlådan i cellulosafiber är
en av flera produkter som
nu utvecklas i nära samarbete med sjukvårdspersonal
i Region Halland och Västra
Götalandsregionen.

Vad betyder
skogen för dig?

Kungsbacka
fasar ut farliga
kemikalier
Kungsbacka kommun har sedan 2017 arbetat med att fasa ut farliga kemikalier.

Anette Ivarsson,
Krogsered:
– Skogen ger mig lugn, ro,
kraft, energi, tystnad, nyfikenhet i all sin fägring och
prakt, samt även muskler
och arbete! Jag älskar
skogen!

På initiativ från Centerpartiets Fredrik
Hansson antogs då en kemikalieplan som
bidragit till ett framgångsrikt resultat.
– Kommunen ställer kemikaliekrav vid
upphandling av varor och tjänster, och vid
nyproduktion ställer vi krav på vilka ämnen
byggnadsmaterial får innehålla, berättar
Fredrik Hansson.
I reningsverken har åtta farliga produkter
tagits bort. Det är en del i arbetet med att
skapa ett hållbart kretslopp av fosfor från
avlopp till åkermark. Kommunen har även
varit i kontakt med 50 verksamheter för att
identifiera och fasa ut oönskade ämnen.
– I förskolorna har plastöverdragen på
madrasser ersatts och så har det tagits fram
ett utbildningsmaterial för förskolepedagoger. Kommunens kemikalieplan har också

Helén Andersson,
Grimmared
– Skogen för mig är som
att vara i ett grönt spa där
man blir lugn, får ro i själen
och blir omfamnad.

Skogen i Halland
I Halland finns 296 000 hektar produktiv skog, vilket
motsvarar över hälften av
Hallands yta (52 procent).
Nästan 110 000 hektar är
åkermark och drygt 15 000
hektar är betesmark.
Källa: Länsstyrelsen Halland

En tredjedel av
skogsägarna är
kvinnor
Victor Rundquist,
Halmstad
– Skogen betyder väldigt
mycket för mig. Men skogen
betyder också mycket för
Sverige. För att kunna
producera biodiesel, binda
koldioxid och försörja företag i hela landet så behövs
en skogspolitik som värnar
äganderätten.

Inom Södra är idag 33 procent av skogsägarna kvinnor. Totalt finns det 125 000
kvinnor i Sverige som är
skogsägare och skogsföretagare. Det innebär att det i
dag är den största kvinnliga
företagarkategorin i landet.

Fredrik Hansson har arbetat för att Kungsbacka
kommun ska fasa ut farliga kemikalier, vilket
nu ger resultat.

bidragit till att andelen miljömärkta rengöringsprodukter i lokalvården nu uppgår till
över 90 procent. Det känns jättebra att kunna påverka miljön i positiv riktning, säger
Fredrik Hansson.
Text: Anki Enevoldsen

Det finns en rad kvinnliga
nätverk för kvinnor som är
skogsägare och skogsföretagare. Dryaderna är till exempel verksamma i Halland
och sydvästra Småland.
Läs mer på www.dryaderna.se

Växande skog är
bra för klimatet
Den växande skogen och
användningen av trä har
stor betydelse för att
motverka klimatförändringar. Växande skog binder
koldioxid genom fotosyntesen. Effekten ökar om
skogen sköts på rätt sätt
och anpassat till olika markers växtförutsättningar.
Äldre träd binder mindre
eller ingen koldioxid, men

avverkning och nyplantering
gör att koldioxidupptaget
tar fart på nytt.
Södras medlemmar planterar i genomsnitt fler än tre
plantor för varje avverkat
träd. Koldioxidupptaget är
som störst när skogen är
30–70 år gammal. Sett över
en omloppstid tar trakthyggesskogen upp stora mängder koldioxid, den är en
kraftig kolsänka. Tillväxten
i Sveriges skogar är fortsatt
större än avverkningen. Ökningen av Södras medlemmars virkesförråd motsvarar
ett koldioxidupptag på i
genomsnitt 1,9 miljoner ton
per år under de senaste fem
åren.
Källa: Södras årsbokslut

Lena – en av hallands många skogsägare

- Ju fler sorters människor du
har i skogsbruket, desto fler
sätt att se på skogsbruket får
du, säger Lena Olofsdotter som
har sett skogsnäringen utvecklas och bli mer innovativ.
Foto: Anki Enevoldsen

– När jag började i skogen var det inte så
många tjejer som sysslade med skog. I
många jord- och skogsbruksföretag har
det varit mannen som stått som ägare och
kvinnan var medarbetare.
Det säger Lena Olofsdotter som är lantbruks- och turistföretagare med köttdjur,
lite skog, stuguthyrning, kanotuthyrning och
båtuthyrning på Lagadals gård utanför Skogaby i Laholms kommun.
När det bildades kvinnliga nätverk för skogsägare var hon en av dem som engagerade
sig och deltog i utbildningar.
– Många kvinnor har en föreställning om att
man vill känna sig säker innan man yttrar sig
på möten. I de kvinnliga nätverken jag var
med i arrangerades skogsresor, utbildningar
i hur man hanterar motorsåg, värderar sin
skog, apterar med mera, säger Lena Olofsdotter.
Mångfald är viktig
Kvinnorna har kunskaper som behöver tas
till vara i skogsbruket. Och de blir allt fler.

Vad betyder
skogen för dig?

Emilie Söderberg, Hylte:
– Stillhet, vördnad och
framtidstro. Skogen är ett
arv som jag vill förvalta väl
så att fler generationer kan
få njuta av den.

I dag är över en tredjedel av skogsägarna
kvinnor.
– Ju fler olika sorters människor du har
i skogsbruket, desto fler sätt att se på
skogsbruket får du. Det är viktigt i en tid när
skogsnäringen utvecklas och blir mer innovativ, påpekar hon.
Viktig för tillväxten
Skogsnäringen är en stor del av Sveriges
ekonomi. Förr användes skogen främst till
massa och virke. I dag används den även till
biodiesel, textilier och nya sätt att bygga hus
i korslimmat trä som kan konkurrera med
betong.

Sofie Sandell, Frillesås:
– Det betyder både frihet
och inspiration för mig. Jag
älskar lukten av skog och
det livsrum det ger oss.

Hög innovationsvilja
– Det finns en innovationsvilja inom träindustrin i dag för att kunna använda trä på
ett klimatsmart sätt. Trä kan också ersätta
plast. Sen får man inte glömma hantverkstraditionen med möbler, konsthantverk och
bruksföremål i trä.
Text: Anki Enevoldsen

Skogsinnehav i Halland
• Region Halland äger cirka 2 000 hektar produktiv skog, varav 250 hektar ska säljas till Naturvårdsverket tillsammans med en mosse. Skogen finns i huvudsak i Laholms kommun, men även
en del i Halmstad och Falkenberg.
• Halmstads kommun äger 1 480 hektar ekonomiskog! • Hylte kommun äger lite drygt 400 hektar
• Laholms kommun äger väldigt lite skog • Kungsbacka kommun äger cirka 1100 hektar skog

Bo Carlsson,
Linghult, Laholm.
– Med åren alltmer. Att se
skogen växa och utvecklas
får mig att må bra (Hellre
skog än gym). Trä som
material är fantastiskt.

God mat i Falkenberg
– värt att resa till
Falkenberg och mat håller på att
bli ett riktigt starkt begrepp. När
restaurangguiden White Guide i
våras utsåg sina finaste priser fick
Falkenberg som första destination i
Sverige ta emot priset ”Årets värt en
resa” för alla spännande matupplevelser som erbjuds i kommunen.
I Falkenberg finns idag väldigt många
både små och stora producenter och
därtill kockar och matkreatörer. Ett
helt kluster av spännande matentreprenörer verkar numera i kommunen
och för det kommunala turistbolaget
var det självklart att välja mat som
ett av sina fokusområden vilket gjort
förutsättningarna för utveckling extra
goda.
Falkenbergs skafferi
Mari-Louise Wernersson som varit ordförande i kommunstyrelsen i
Falkenberg sedan 2006 är självklart
glad och stolt över priset och minns
tillbaka på hur allt startade.
– Vi är väldigt stolta över denna
utmärkelse och ser det som ett kvitto
på ett målmedvetet arbete att lyfta
maten och dess väg från bonden till
tallriken. Det hela började för snart
tio år sedan när vi och Region Halland hade tankar på ett Matens Hus
i Ugglarp. Det blev inget av det projektet men senare utvecklades detta

till Falkenbergs Skafferi med olika
utställningar.
Hippaste pizzerian
Men det stannade inte där. Numera
är Falkenbergs Matdagar det stora
eventet som lockar både kockar och
mängder av besökare. Runt om i hela
kommunen har det också startat nya
mejerier, charkuterier, bagerier, bryggerier och annorlunda restauranger
som t ex den TV-kända napolitanska Pizza Napoli som hittade en tom
kioskbyggnad och drog igång något
som på ett par år blivit en av Sveriges
hippaste pizzerior.
Inne med närproducerat
– Lokalproducerad mat ligger verkligen i tiden. Intresset för vad vi äter
har ökat och hälsoaspekten med rent
kött som är fritt från antibiotika är
viktigare än någonsin. I kommunens
näringslivsbolag arbetar vi med att
utveckla hela näringen så att den kan
växa ytterligare och det handlar om
både små och stora företag. I Destinationsbolaget arbetar vi för att fler
ska komma och besöka oss och äta
allt det goda vi bjuder på. Allt hänger
ihop, avslutar Mari-Louise Wernersson som är oerhört tydlig på att det
är den stora mängden entreprenörer
som trivs i Falkenberg som är grunden till att Falkenberg idag är en så
framgångsrik matdestination.

Christer – Handlare
som enbart säljer
svenskt kött
Christer Meuller, handlare i Eldsberga i Halmstad, väckte stor uppmärksamhet när han för drygt ett
år sedan deklarerade att han säljer
enbart lokalproducerat färskt kött i
sin butik.
– Jag är verksam på landsbygden och
mina kunder vill ha svenskt kött. Det
vill jag själv ha också, säger Christer
Meuller, som aldrig har haft utländskt
kött, förutom det som finns i vissa
pålägg, i sin butik i Eldsberga.
Christer Meuller som också lyckades
kryssa sig in för Centerpartiet i kommunfullmäktige i förra valet tänker
fortsätta prioritera närproducerat.
- Jag vill värna om den svenska
landsbygden och svensk matproduktion, säger han.
Text: Anki Enevoldsen

- Jag vill värna om den svenska landsbygden och svensk matproduktion, säger
Christer Meuller. Foto: Anki Enevoldsen

Gårdsförsäljning är
bra för landsbygden
– Gårdsförsäljning av alkohol skulle göra
det möjligt för lokala öl- och vinproducenter, så som Byaregårdens brygghus,
Ästad vingård och Odd Island Brewing,
att sälja sina lokalt producerade varor.
Men hittills har detta stoppats av S, MP
och V som inte vill lätta på regelkrånglet.

– Ett kluster av spännande
matentreprenörer för Falkenberg framåt, säger Mari-Louise
Wernersson.

Det skriver Christofer Bergenblock,
Henrik Oretorp och Karin Åkesson i en
debattartikel.
Läs hela debattartikeln på hemsidan,
under fliken Nyheter:
www.centerpartiet.se/halland

Riksdagskandidat Harald Lagerstedt:

- Matproduktion har stor
betydelse för Halland
- En vällagad näringsrik måltid betyder mycket för barnen i skolan, för de
äldre på boendet, för jobben, för hälsan, för miljön och för att Halland ska
fortsätta vara en attraktiv region. Det säger Harald Lagerstedt som är servicenämndens ordförande i Varberg och i höstens val siktar på att komma in i
riksdagen.
Han poängterar att det vi serverar i
köket ska följa samma lagstiftning
som de krav vi ställer på det svenska
lantbruket.
Klimatsmart mat
- Det gör vi i Varbergs kommun sedan
flera år tillbaka. Djuren som maten
kommer ifrån ska leva ett gott liv.
Dessutom är det inte klimatsmart att
köpa kött från exempelvis Brasilien,
säger Harald Lagerstedt.
Svensk livsmedelsproduktion har
stor betydelse för jobbskapande och
besöksnäringen.
Inslag i utbildningen
- I Varberg har vi också påbörjat ett
arbete där bonden kommer till skolan
och berättar var maten kommer ifrån,

eller så kan eleverna komma ut till
bonden, berättar Harald Lagerstedt.

Centerpartiet ger
ut en valsång
Framåt är namnet på Centerpartiet Hallands valsång. Sången är en
100-årspresent från Studieförbundet
Vuxenskolan. Sången och musikvideon finns på alla större digitala musiktjänster, bland annat Spotify, YouTube
och i-Tunes. Den finns givetvis också
på Centerpartiet Hallands hemsida
och Facebooksida.
Sök på Centerpartiet Halland Framåt
så hittar du sången och musikvideon.

Bondens dag
Ett annat koncept i Varberg är bondens dag, vilket innebär att kockarna
vid ett par tillfällen per år kan köpa
riktigt närproducerad mat. Tanken är
också att öka kontakten mellan bonden och skolan för att öka kunskapen
om var maten kommer ifrån.
Närproducerad fisk
Harald Lagerstedt som arbetat för
närproducerad mat i förskolor och
skolor jobbar även för att kommunen
i framtiden ska kunna servera fisk
som är fiskad på ett hållbart sätt från
närliggande vatten.

Regissör Jakob Nilsson förbereder kameran inför filminspelningen.

Text: Anki Enevoldsen

Musikproducent Johan El-Khoury spelar
in musiken i sin studio hos Soul Family
Entertainment.

– Djuren som maten kommer
ifrån ska leva ett gott liv,
säger Harald Lagerstedt.
Foto: Anki Enevoldsen

Låtskrivare Reine Johansson har tillsammans med Mia Rosengren skrivit text och
musik.

4 skäl för närproducerad mat i förskolor och skolor
• Låg antibiotikaanvändning
• Matproduktion skapar jobb på landsbygden
• Matproduktion bidrar till öppna landskap
• Matproducenter kan bidra med kunskap om var maten kommer ifrån

Riksdagsledamot Ola Johansson, Hyltes
oppositionsråd Anna Roos och regionkandidat Helene Andersson är solister.

Nu har Kungsbacka
kommun över 100 elbilar
Kungsbacka kommun har gått från 5
procent av fordonen som drivs med
fossilfria bränslen till 35 procent.
Målet är att klimatutsläppen ska
minska med 40 procent till år 2030.
– Senast år 2025 ska fordonsflottan
vara fossilfri, säger Fredrik Hansson
som toppar Centerpartiets kommunlista i Kungsbacka inför höstens val.
På initiativ från Centerpartiet klubbade kommunfullmäktige en fordonspolicy år 2013. Servicenämnden där
Fredrik Hansson är ordförande har det
övergripande ansvaret för att utsläppen minskar.
För att kommunen ska kunna styra
enligt policyn så har kommunen anställt en fordonsansvarig. När fordon
ska bytas ut är det hans uppdrag att
se över om det nya fordonet ska gå
på biogas eller el.
– Det är viktigt att kommunen är en
föregångare i att ställa om fordonsflottan till förnybara bränslen så vi
kan nå miljömålen och minska koldioxidutsläppen, säger Fredrik Hansson.

Centerpartiet vill göra Hylte grönare
– Centerpartiet vill föra Hylte framåt med en grönare och mer hållbar politik.
Vi är aktiva och driver på, men vi ser att det skulle gå att göra så mycket mer,
säger Anna Roos som är Centerpartiets oppositionsråd i Hylte kommun.
– Vi har föreslagit en laddstolpe för
elbilar och solceller på nya byggnader
i Hylte kommun. Det har bidragit till
att kommunens poolbilar bytts ut till
fem elbilar och tre laddhybrider som
laddas av en solcellscarport, säger
Anna Roos.
Fler bärbuskar
Centerpartiet i Hylte har också lagt
motioner kring att tillskapa odlingslotter i bostadsområden och att det ska
planteras fruktträd och bärbuskar i
den offentliga miljön.
Närproducerat till barnen
I sitt valprogram inför höstens val
satsar Centerpartiet på att maten
som kommunen serverar till barn och
äldre ska vara närproducerad, närlagad och ha hög kvalitet.
– Vid upphandling vill vi ställa samma
krav på miljöhänsyn och djurskydd
som gäller för svensk livsmedelsproduktion. Det går i andra kommuner

Anna Roos vill föra Hylte framåt med en
grön och närodlad politik.

så det måste gå även i Hylte, säger
Anna Roos.
Förnybart och kemikaliesmart
Fossilfri uppvärmning i kommunens
lokaler, mer solenergi, hållbart byggande, kemikaliesmart förskola och
fler cykelvägar står också på agendan.
Text: Anki Enevoldsen

Text: Anki Enevoldsen

Varberg – tredje bäst i landet på miljöfordon
Varbergs kommun fick nyligen 3:e pris i tävlingen Miljöfordonsdiagnos 2018.
Av Sveriges 290 kommuner kom Varberg trea och fick samtidigt specialpriset
”Bäst i Halland”.

– Kungsbacka kommun arbetar aktivt
för att fordonsflottan ska bli fossilfri.
I dag drivs 35 procent av kommunens
fordon med fossilfria bränslen, säger
Fredrik Hansson.

– Det viktiga är att vi gör skillnad
och att vi minskar miljöpåverkan.
Kommunen ska visa vägen och en av
drivkrafterna är att allmänheten och
företag följer efter, säger servicenämndens ordförande Harald Lagerstedt (C).

Fakta:
Varbergs kommun har 298 fordon
fördelat på 203 personbilar och 95
lätta lastbilar. Av fordonsflottan är
128 gasbilar, 70 elbilar och 203
etanolbilar.

Många prisade anläggningar finns i Halland
Svensk solenergi delar varje år ut
pris till solenergianläggningar runt
om i Sverige. Många av de prisade
anläggningarna finns i Halland.

2014 EKSTA Bostads AB (Vallda
Heberg), Kungsbacka,

2006 Fjärås vårdcentral, EKSTA Bostads AB, Kungsbacka (Solceller)

2016 Varberg Energi, Solsidan

2007 Södra näs camping, Varberg
(Biosolvärme)

Halmstad kommun (närvärmesystem
sol och biobränsle)
Motivering: Med sina 2,7 MW är
Solsidan den just nu största solkraftsparken i Sverige. Uppförd av Varberg

Energi intill en egen vindkraftspark
med anslutning till regionnätet har
den tillsammans med sin storlek
anmärkningsvärt låga kostnader. En
strategisk placering vid E6 och Västkustbanan ger den dessutom ett stort
exponeringsvärde.

Så blir New York tryggare och säkrare
På bara några decennier har New
York gått från att vara ett av världens otryggaste ställen, med ett
stort antal mord, till att vara tryggt
och säkert. Inte utan problem, men
kriminaliteten, prostitutionen och
droghandeln har minskat drastiskt.
– Det är tack vare polisen – NYPD:s
ändrade arbetssätt och satsningarna på BID –Business Improvement
Districts, säger Hallands centerpartistiske riksdagsledamot Ola Johansson.
För riksdagsgruppens räkning deltog

han nyligen i Stiftelsen Tryggare Sveriges studieresa till New York.

mer för samverkan mellan näringsliv
och kommun som alla vinner på.

Centerförslag

– Det är säkert möjligt på sina håll,
fast inte lika kraftfullt. Men det gick
att lyfta Falkagård och snart även det
betydligt tyngre belastade Gårdsten i
Göteborg, säger Ola Johansson.

För att lyckas med BID på det sättet
man gjort i till exempel USA måste
lagen ändras så man kan få med alla
fastigheter i ett område. Centerpartiet har i en motion till Riksdagen
föreslagit att detta ska utredas även i
Sverige.
Samverkan
I avvaktan på en eventuell lagändring
så handlar det om att hitta nya for-

Bordtennis är en av många aktiviteter i Bryant Park.
Möblemanget ska inte vara fast – en av många små
åtgärder som är betydelsefulla. Foto: Ola Johansson

Bostadsfrukost
Vid Olas nästa bostadsfrukost den
8 juni kommer Rudolf Antoni från
Fastighetsägarna att samtala om en
hallandsmodell av BID. Se mer i separat annons på sidorna 18-19.

Mer och effektivare övervakning av
NewYorkpolisen har gjort att brottsligheten
minskat drastiskt. Foto: Ola Johansson

Ola Johansson besökte nyligen
New York för att ta del av hur
New Yorks polisdistrikt, NYPD,
arbetar för att öka tryggheten
och minska kriminalitet, prostitution och droghandel.

Samverkan och delaktighet
tar utsatta områden framåt
Centerpartiet satsar nu 1,4 miljarder på att införa Falkenbergsmodellen
i tio svenska kommuner.

Centerföreträdarna Per Johansson och
Mari-Louise Wernersson vill visa att det
går att lyfta utsatta områden och ta dem
framåt. Här i Falkenbergs bostadsområde Falkagård har kommunen lyssnat på
de som bor i området och sedan gjort
satsningar i samverkan med polisen och
föreningslivet. Foto: Anki Enevoldsen

– Falkagård är det första området
som tagits bort från polisens lista
över utsatta områden. Vi vill visa att
det går att lyckas, säger Mari-Louise
Wernersson som är centerpartistiskt
kommunråd i Falkenberg och i höst
siktar på riksdagen.
Skarpa förslag
Centerpartiet presenterar i sin vårbudget skarpa förslag för att vända
utvecklingen i utsatta förorter. I den
kommande budgeten satsas 1,4
miljarder på att införa Falkenbergs-

modellen i tio kommuner – modellen
som lyfte bostadsområdet Falkagård
bort från polisens lista över utsatta
områden.
Ökad delaktighet
– Det viktigaste är att vi har lyssnat
på de som bor här i Falkagård och
gjort dem delaktiga. Centerpartiet
satsar i budgeten bland annat på
synliga poliser, utbildning och föreningslivet, säger Per Johansson som är
Centerpartiets förstanamn till kommunvalet i Falkenberg.

Mitt smultronställe

Centerpartiets ettor på kommunlistorna tipsar om närodlade
smultronställen att besöka i Halland under sommaren.
Fredrik Hansson (C), Kommunalråd i Kungsbacka:

20-årsjubilerande Skårs Gård
Ett smultronställe som alltid är värt ett besök är 20-års jubilerande
Skårs Gård i Gällinge! På gården kan man på helgerna bland annat
äta gårdens populära brunch eller ta en fika och äta hemgjord glass
i en mysig gårdsmiljö. Gården är även en utmärkt plats för konferenser och erbjuder även aktiviteter för företag och kompisgäng
såsom femkamp med mera. Skårs Gård var ett av pionjärföretagen när gårdsbutiker och gårdsrestauranger blev ett allt vanligare
inslag på landsbygden för cirka 20 år sen. Företaget som drivs av
Eva-Marie Fyrberg och hennes dotter Ulrika Ahlqvist, har under åren
tilldelats flera utmärkelser för sitt framgångsrika koncept.

Jenny Axelsson, Kommunråd i Halmstad:

Tallhöjden i Hallands pärla
När du öppnar dörrarna till Tallhöjdens värdshus i Simlångsdalen
tar du ett steg tillbaka i tiden men ett steg framåt mot en härlig
matupplevelse. Mysig stämning och mat lagad på lokala råvaror
(och varför inte en lokalt producerad öl, från byns mikrobryggeri)
gör att du kan njuta av lugnet. Den spänstige rekommenderas att
kombinera dagen med en promenad runt ortens långa sammanhängande sjöar, eller en tur upp på Klövaberget med pelarrumsliknande
bokskog och klippkant på 100 meter. Välkommen till Hallands pärla
Simlångsdalen, en småföretagarrik ort!

Per Johansson, Falkenberg:

Picknik i Skomakarhamnen
När jag behöver samla energi eller bara vill njuta av en fantastisk
miljö så har jag ett alldeles eget smultronställe, ett ställe där jag
alltid känner mig hemma. Skomakarhamnen strax norr om Falkenberg i höjd med Skogstorp. Här nere brukade jag som barn fiska
krabbor på stenbryggan och jag drömde om att bli vuxen så jag
kunde simma ut till den sängformade stenen för att lägga mig och
vila. Numera åker jag gärna hit med picknikkorg. I termosen kaffe
från rosteriet i Slöinge, gärna lite charkuterier från Turesson eller
Mostorp. Och är det helg, ja då passar det allra bäst att avnjuta en
GT med lite lokalproducerad Stafsinge Tonic.

Erling Cronqvist, Kommunråd Laholm:

Allas lika värde på Änglagården
Änglagården i Laholm är en plats dit alla är välkomna året runt
oavsett vem eller vad du är. Det är en lugn plats utan stress och
här finns kaniner, marsvin, hundar, katter, hästar, höns, minigrisar
och getter. Det erbjuds olika spännande aktiviteter, gratis för alla,
särskilt bra för de som har det tufft ekonomiskt.
Gården drivs av Jessica Wendel, hon har hjärtat på rättat stället
och hjälper familjer som inte har möjlighet att ordna aktiviteter till
sina barn. De bjuds in till gården och allt är gratis. För att finansiera detta tar hon de mesta pengarna ur egen ficka men tar tacksamt
emot sponsringsbidrag för dem som vill skänka en slant.
www.allaslikavardeidegardenhalland.se

Anna Roos, Oppositionsråd i Hylte:

Från yngel till fiskevård – Tiraholm erbjuder
hela kedjan
Vid Bolmens strand, utanför Unnaryd, finns Tiraholms fisk. Sedan
1980-talet har familjen fiskat, förädlat fisk och anrättat goda fiskrätter. Snart invigs det senaste tillskottet – ett 18-rums hotell, med
tillhörande konferensanläggning! Familjen tillämpar och utbildar andra
i hållbart fiske.
I en allt mer urbaniserad värld söker sig fler till naturen och landsbygden. På Tiraholm finns lokal mat, god glass, trevlig miljö och naturnära
aktiviteter såsom fiske, bad, vandring, bastubad, stjärnskådning mm.
Missa inte detta fantastiska besöksmål!
Läs mer på www.tiraholm.se

Christofer Bergenblock, Varberg:

Svalkande smultronställe i Veddige
I dalgången ner mot Viskan strax nordost om Veddige samhälle hittar man populära Viskadalens Gårdsglass. Ett gårdsföretag väl värt
att besöka både en och två och tre gånger i sommar.
Förutom att glassen är fantastiskt god, så är själva företagsidén
lika god. Köper man en glass på Viskadalen, så vet man att mjölken
kommer från korna på den egna gården, att äggen är halländska
och att bär/frukt i möjligaste mån är lokalproducerade. Precis så
som man vill att det ska vara.
Så ta chansen i sommar att besöka ett litet glassföretag som både
bjuder på en svalkande smakupplevelse och som personifierar ordet
närodlat!

Centerkvinnornas jämställdhetspolitiska program
Vid förbundsstämman
kommer beslut fattas gällande de politiska förslag
som kommer att ingå i
Centerkvinnornas jämställdhetspolitiska program.
Det jämställdhetspolitiska
programmet utgår från de
tre friheterna; ekonomisk,
sexuell och strukturell, som
vi definierat som särskilt
viktiga för att människor
ska kunna nå sin fulla potential och leva hela sina liv
i frihet.
Ekonomisk frihet är centralt
för att kunna nå våra andra
friheter. Vi lever i ett samhälle där pengar till stor del
innebär makt och inflytande. Vi vet också att många
ekonomiska system är uppbyggda av och för män.
För Centerkvinnorna handlar ekonomisk frihet om:

• Att alla ska ha möjlighet
till ekonomiskt självbestämmande, egenmakt och lika
möjlighet till ägande
• Att det obetalda arbetet
ska delas lika
• Att alla ska ha rätt till lika
lön för lika arbete
Sexuell frihet för oss Centerkvinnor innebär att alla
individer skall ha rätten till
och självbestämmandet
över den egna kroppen, sin

reproduktivitet, sexualitet
och rätt till fysisk och psykisk hälsa.

Kristina Karlsson vill
stärka kvinnors makt

För Centerkvinnorna handlar sexuell frihet om:

• Att alla ska ha möjlighet
till kroppslig integritet
• Att kroppar inte skall
behandlas som objekt och
handelsvaror
• Att alla ska ha rätt och
möjlighet att fritt utforma
sin egen sexualitet
• Att alla ska ha rätt och
möjlighet till hälsa
Strukturer är de normer
och värderingar som bygger
upp hela vårt samhälle.
Dessa strukturer påverkar
individers livsutrymme, vad
de får göra och vad de kan
göra. Strukturerna påverkar
vår frihet.
För Centerkvinnorna handlar strukturell frihet om:

• Att alla ska ha rätt och
möjlighet att fatta beslut
över sitt eget liv
• Att alla ska ha rätt att
leva ett liv fritt från våld och
förtryck
• Att alla ska ha rätt till frihet från diskriminering
• Att alla oavsett könsidentitet skall ha rätt att känna
sig trygga i samhället

– Kvinnors makt måste
stärkas generellt, och inte
minst invandrarkvinnors.
Att kvinnor lyfter upp
andra kvinnor, det handlar
om systerskap. Det säger
Kristina Karlsson från
Kungsbacka, som är ett av
ombuden på 85-årsjubilerande Centerkvinnornas
förbundsstämma i Halmstad i juni.
För 85 år sedan bildades
den första Centerkvinnoavdelningen, det hände
i Halland, och är en av anledningarna till att Centerkvinnornas förbundsstämma förläggs just hit.
Många kloka beslut och
politiska ställningstagande
ska tas av de cirka 200
ombuden som är på plats
på Gullbrannagården den
8- 10 juni.
Från Halland deltar bland
andra Kristina Karlsson.
Påverkar och bestämmer
– För mig innebär det en
möjlighet att vara med och
påverka och att fatta beslut
om nytt jämställdhetspolitiskt program, säger Kristina Karlsson.
Ett gediget förarbete med
motionsgenomgång och
ställningstagande till yttrande ingår i förberedelser-

na. Att vara stämmoombud
innebär också en gemenskap med Centerkvinnor
i landet, en möjlighet att
knyta nätverk och skapa
nya kontakter.
#metoo
– Jag förväntar mig att
det nya jämställdhetsprogrammet skall genomsyra
Centerpartiets politik. Det
är särskilt viktigt i en tid
när #metoo har varit på
agendan, liksom kvinnans
rätt till sin egen kropp,
säger hon.
Stärkt egenmakt
I sitt politiska engagemang
i Region Halland ser hon
behovet av att stärka kvinnors egenmakt.
- Allas lika värde ska respekteras framför könet.
Det är viktigt att kvinnor
kan föra sin egen talan,
säger Kristina Karlsson och
tar som exempel situationen när kvinnor söker
vård och mannen tolkar åt
kvinnan.
Kristina ser fram emot att
Förbundsstämman blir ett
evenemang att minnas, att
jämställdheten tar ett kliv
framåt och bidrar till valvinst för Centerpartiet.
Text: Monica Hansson,
Foto: Tom Bengtsson, VTAB

Ny plattform ska lyfta ungas
synvinkel på politiken
Centerpartiets Ungdomsförbund,
CUF, i Halland håller på att starta
upp ett nytt sätt att föra fram det
politiska samtalet.
Med podcasten Frihetsgudinnorna
vill CUF gå djupare in i de politiska
ämnena med en ung synvinkel.
– Det började med att vi satt och brainstormade om vad vi ska göra inför
valet. Vi ville kunna gå ner mer på
djupet. Ofta när man kampanjar blir
det många samtal och diskussioner,
men med korta och tydliga budskap.
Med podcasten blir det lite djupare
diskussioner, säger förste vice ordförande Olivia Lindroth Steinwall som
är en av poddarna. Hennes podd- och
förbundskollega Emilia Lindgren, ordförande för CUF Halland, fortsätter:
– Vi kände att det behövdes en plattform av den typen. Frihetsgudinnorna
handlar om politik men det blir från
ungas perspektiv och för unga.
Frihetsgudinnorna
Att det blev just namnet Frihetsgudinnorna som podcasten skulle heta var
först inte helt självklart.
– Det var en lång process. Först skrev

vi det på skämt, men sedan ju längre
tiden gick så lät det bättre och bättre.
Liberalism handlar om frihet, också
blir det en hint till frihetsgudinnan,
säger Emilia Lindgren.
Väldigt roligt
Att spela in en podcast var något som
de båda tyckte var väldigt roligt.
– Det var kul att spela in det första
avsnittet, men det var lite ovant i början. Man tänkte att nu är det någon
som lyssnar på allt man säger. Men
det blev lättare efter en liten stund in
i samtalet och man tänkte bort micken. Sedan pratar vi mycket om politik
i vanliga fall också, så det är inget
nytt på så sätt, säger Olivia Lindroth
Steinwall.

Emilia Lindgren avslutar med hur det
känns med att släppa ut podcasten till
allmänheten.
– Det är spännande. Jag är nyfiken
på om det är några som kommer att
lyssna och vad de i så fall kommer att
tycka. Men det känns väldigt kul.
Text: Angeline Eriksson
angeline.eriksson@centerpartiet.se

Gäster i studion
Tanken är även att i vissa avsnitt
bjuda in andra personer, både från
Centerrörelsen och från andra partier.
– Vi tycker det är jättekul att ta in fler
personer, att få fler perspektiv och
vinklar i diskussionerna. I de första
avsnitten hade vi bland annat turen
att få med Magnus Ek, vår förbundsordförande, berättar Olivia Lindroth
Steinwall.

Omslaget till Frihetsgudinnornas podcast.
Här hittar du CUF Hallands podcast:
https://frihetsgudinnorna.podbean.com/
App: Podcaster – sök efter Frihetsgudinnorna

Emilia Lindgren och Olivia
Lindroth Steinwall startar
podradio för att lyfta ungas
syn på politiken.
Foto: Angeline Eriksson

Harald tar med
sitt stora öra
och åker ut
till olika
mötesplatser
Harald Lagerstedt som är trea på
Centerpartiets riksdagslista vill
komma ut i föreningar och företag
för att lyssna på vilka frågor som är
viktiga i valet.
Närodlad politik innebär närhet till
beslut och att kunna påverka sin egen
vardag. Det handlar också om en
grön, social och jordnära liberalism.
– Jag vill veta vad som är viktigast
i människors vardag, säger Harald
Lagerstedt som vid sidan om politiken
också är ordförande i idrottsföreningen Tofta GIF.
Det kan handla om vardagsnära saker
som nya cykelvägar, närproducerad
mat på förskolor och i skolor eller
bredband som ger möjlighet att arbeta var du vill.
– Jag vill skapa förutsättningar för att
hallänningarna ska kunna leva, bo,
driva företag och jobba var de vill.
Då måste jag lyssna på vad som är
viktigt, säger Harald Lagerstedt.
Kontakta Harald om du vill ha ett
besök till din förening, företag eller
mötesplats:
harald.lagerstedt@varberg.se
073-081 82 52

– Lokala kandidater kan boka mig så möter vi väljarna i Halland tillsammans. Jag kommer ut med husbilen, sätter på kaffet och bjuder på fika och samtal, säger Mari-Louise
Millis Wernersson.

Millis åker på husbilsturné
Mari-Louise Millis Wernersson tar
husbilen till hjälp när hon ska möta
hallänningarna i sommar.

– Jag gillar att styra, både i politiken
och i husbilen, därför åker jag ut på
husbilsturné i Halland. Det säger Mari-Louise Millis Wernersson som vill ta
sin långa erfarenhet från kommunpolitiken med sig in i riksdagen.

lokala frågor och rikspolitik, säger
Millis.
Husbilen kan också vara utgångspunkt på orter där kandidater vill
knacka dörr.
– Då kan vi återsamlas vid husbilen
och fika, säger hon.
Följ Millis på hennes sida på Facebook
så ser du var hon är i sommar!

Hon gör sina stopp på platser där det
finns folk att möta.

– Då är du välkommen på besök, säger Mari-Louise Millis Wernersson

– Helst åker jag ut ihop med lokala
företrädare så att vi kan prata både

https://www.facebook.com/
milliswernersson/

Följ Centerpartiet på
sociala medier:
www.facebook.com/CenterpartietHalland/
Harald Lagerstedt tar med sig ett stort
öra och besöker föreningar och företag
i Halland för att lyssna på vad som är
viktigast i människors vardag.
Foto: Anki Enevoldsen

www.instagram.com/centerpartiethalland/
https://twitter.com/C_Halland

Ola springer i mål och
lovar ”ett varv till!”
Riksdagsledamot Ola Johansson gör springandet till en del i sin valkampanj
och ser till att hinna med så många lopp som möjligt innan valet.
– Profiltröjan jag beställde med texten
”FRAMÅT!” på bröstet och ”ETT VARV
TILL!” på ryggen ska jag ha på mig.
Man får tolka det som man vill. I
Riksdagen blir det ytterligare ett varv
– i så fall det tredje för mig, säger Ola
Johansson.

hjärtklaffen första gången, men det visade ju sig inte bli några problem med
den, säger Ola som hade ett medfött
fel på hjärtklaffen som han nu bytt två
gånger och det blir väl ytterligare någon gång innan skorna ställs på hyllan
för gott.

I år har han hunnit med Kungsbackaloppet, och innan tidningen går i tryck
kommer han även att hinna med
Göteborgsvarvet.

För springa tänker han göra – och
cykla. I garaget står en hybridracer, en
mountainbike och en elcykel. När löpsäsongen är slut blir det kanske mer
cykling, och bli inte förvånad om du i
valet ser Ola åka cykel mellan mötena.

– Det blir det 19:e sedan starten
1986. Uppehåll gjorde jag då jag bytte
Vill du springa med eller heja på
Ola så ser programmet ut såhär:
6 juni – Friskusloppet, Varberg (10 km)
24 juni – Nackhällerundan, Varberg (9,5 km)
30 juni – Båstad Marathon, Båstad (42/21 km)
30 juni – Hallandsloppet, Vessigebro (10,2 km)
14 juli – Varbergsloppet, Varberg (10 km)

Olas löpningstips:
• Tejpa hälarna innan med bred plåsterväv.
• Drick mycket innan, speciellt om det
är varmt. RESORB är bra, då slipper
du en del muskelvärk.

28 juli – Falkenbergs stadslopp, Fbg (10/5 km)

• Ta inte på för mycket kläder.

11 augusti – Prinsens minne, Hstd (21/10/5 km)

• Sakta ner ordentligt och drick vid alla
kontroller. Tiden tar du lätt igen.

25 augusti – Midnattsloppet, Gbg (10 km)
1 september – Halmstadmilen, Hstd (10/5 km)

– Jag är ingen hurtbulle, men jag tycker
det är avkopplande att springa och man
känner sig duktig efteråt. Det skulle vara
väldigt roligt om jag fick sällskap under
något av loppen i sommar, säger Ola
Johansson som satsar på ett varv till i
riksdagen.

• Efter loppet ska du åka med någon
hem, eller åk kollektivt så det inte
sker en olycka.
• Hitta löprundor du trivs med. Det går
lika bra på morgonen, på kvällen eller under lunchrasten. Glöm inte reflexväst och pannlampa på kvällen.
• Spring inte för långt och för snabbt
innan du känner dig redo. Det ska
vara roligt, varje gång helst.

Helene gör besök i vården
– Jag vill träffa dig som jobbar i hälso- och sjukvården, säger Helene Andersson som är etta på Centerpartiets
lista till Region Halland i höstens val.
– Jag vill sätta mig in i verksamheten.
Undersköterskor, sjuksköterskor,
medicinska sekreterare och läkare är
några av de yrkesgrupper som vet
hur det fungerar i hälso- och sjukvården, säger Helene Andersson.
En fungerande sjukvård kommer att
vara en av de viktigaste frågorna för
hallänningarna i höstens val.
– När vi är sjuka är vi som mest utsatta. Då behöver vi ha nära till hjälp
Helene Andersson vill sätta sig
in i sjukvårdsfrågorna genom
att lyssna på de som jobbar i
verksamheten.

och trygghet, säger Helene Andersson.
Vill du ha besök på din arbetsplats
i hälso- och sjukvården? Kontakta
Helene Andersson:
helene@arves.se | 070-675 61 62
Region Halland
Regionfullmäktiges högsta
beslutande församling är regionfullmäktige med 71 ledamöter.
Moderaterna, Centerpartiet,
Liberalerna, Kristdemokraterna
och Miljöpartiet med 38 ledamöter bildar majoritet. Centerpartiet har 7 ledamöter.
Region Halland har ansvar för
hälso- och sjukvård samt tillväxt
och utveckling.

Träffa Centerpartiets kommun-, regionoch riksdagskandidater i sommar!
Vi finns bland annat på:

Wapnö Hem & Trädgårdsmässa 25-27 maj
Halmstadtravet V75 5 juli
Välkommen att hälsa på i vår monter!

Bostadsfrukost

8 juni kl 8.00-9.00
Storgatan 1 i Kungsbac
ka
Medverkande: Rudolf Anton
i
från Fastighetsägarna sam
talar
om en hallandsmodell av
BID - Business Improveme
nt
Districts - för tryggare
bostadsområden.
Välkomna!

Torgmöten

Torg
Vi finns på Varbergs
0
Varje lördag 09.00-14.0
t.o.m. 4 augusti
.00
Varje onsdag 09.00-14
4 juli-8 augusti
Butikskampanjer

21 juni och 29 juni

Välkommen till
Centerpartiet i
Halmstad kommun

juni
Prideparaden den 6:e
park (Norra
Avgår från Norre Katts
d) ca kl. 15.00.
Vägen, 302 31 Halmsta
delta!
Varmt välkomna att
ember
Valvaka den 9:e sept
er.
mm
Vidare information ko

Öppet möte
11 juni kl.18.30
Plats: Vårt Hus i Trönninge, Varberg
Hamn och Gatuförvaltningen
Informerar om Lassabackaplanerna
trafiklösningar, deponin,
Getteröbron m.m.
Vi bjuder på kaffe och smörgås.
Alla varmt välkomna
Ulla Öhman och Susanna Thunberg

Centerpartiet
i Falkenbergs kommun

Kändishoppet

Öppna möten
erg
Onsdag 27 juni kl 18.30 i Hallarna, Bob
Måndag 6 augusti kl 18.30 i Okome
Måndag 20 augusti kl 18.30 i Vinberg

Anna Roos är Centerpartiets
ryttare i Kändishoppet i Hylte. Välkommen att heja fram
Centerpartiet, möta kandidater i valen till Hylte kommun,

erg
Måndag 3 september kl 18.30 i Falkenb
Alla välkomna!

Centerpartiet
i Kungsbacka
Du kan träffa Centerpartiet på
Kungsbacka marknad den första
helgfria torsdagen i varje månad
mellan 09.00 och 13.00
7 juni | 5 juli | 2 augusti
6 september
Kom gärna förbi.

2 juni kl. 13-16

Region Halland och riksdagen
och ta del av vår närodlade
politik! Vi vill gärna ha besökare och funktionärer till vår
monter på mässområdet.
En dag för hela familjen med
uppvisningar, ponnyridning
och avslutningsvis tävlingen
Kändishoppet i Hylte där en
politiker från varje parti gör
upp om äran!
Välkomna!

Träffa
Centerpartiet på
Unnaryds torg
förmiddagar andra
onsdagen i månaden

Träffa
Centerpartiet
i början av juni!
1/6 Våxtorps marknad
2/6 Ysbydagen
3/6 Familjedag på
Solbacken i Edenberga
Välkomna!
Centerpartiet i
Laholms kommun

Centerpartiet i Hylte är där
såklart. Ofta med något
nybakat och alltid med tid
för samtal för den som vill!
Välkomna!

Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Läs Annie Lööfs nya bok:

Tävling!

Sanningens ögonblick

1. Hur stor del av Hallands yta består av skog?
1. 25 procent X. 52 procent 2. 13 procent
2. Varberg är bäst i Halland på miljöfordon, enligt Miljöfordonsdiagnos 2018. Vilken placering har
Varberg i hela landet?
1. 3:a

X. 5:a

2. 10:a

3. Centerkvinnornas första avdelning bildades i
Halland. Hur länge sedan var det?
1. 50 år sedan X. 60 år sedan 2. 85 år sedan
Ledtråd: Svaren hittar du i tidningen.
Vi vill ha ditt svar före den 16 juli 2018.
Glöm inte skriva ditt namn och din adress.
Vinnarna och de rätta svaren kommer i nästa
nummer av Hallandsbygden. Lycka till!

Jag har varit med om
en resa, som människa,
politiker och ledare. Jag
har varit ifrågasatt och
uträknad. Jag vet hur det
känns att få kämpa för att
komma tillbaka och vända
motgång till framgång.
Detta är mina egna ord om
upplevelsen att stå mitt
i stormen när det blåser
som hårdast. Det skriver
Annie Lööf i boken Sanningens ögonblick.
Boken finns att köpa
i Akademibokhandeln.

Sänd in ditt svar, helst på vykort, till:
Hallandsbygden, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg

Vinnare i förra numret av Hallandsbygden är:
Kristina Turesson, Tormarp 26, Laholm
Elly Arvidsson, Övrarp Idala 205, Ätran
Sigvard Edvardsson, Prästgårdsvägen 3, Veddige

Grattis!

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

Rätt svar:
2. Centerpartiet fick förra året 3 335 nya medlemmar.
1. Kungsbacka kommun släpper ut 0 kilo koldioxid
från sin samordnade varudistribution.
1. Centerpartiet i Halmstad har 66 namn på
sin kommunlista.

Läs mer på:

www.centerpartiet.se/halland

