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Föreslå namn till valet 2018!
S.16

Kyrkan behöver mer närodlad politik
S.17

Vattenbrist – Vad gör vi?
S.13
centerpartiet.se/halland
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LEDARE

följas upp. De direkta väljarkontakterna

som vi kan ha lösning på och ska kom-

är avgörande för hur vi kommer lyckas

municeras ut.

i valet och vi vet att för att öka sanno-

Valvinstkonferensen med landets
distrikts- och kretsordförande har
precis genomförts och vilken härlig
stämning och optimism det är i vår

likheten att lyckas måste varje väljare
mötas av ett budskap sju gånger. Det
gäller alltså att arbeta mot målgrupperna för att få genomslag för vårt
budskap och få dem att rösta på just

Valvinst är inom räckhåll, men kom
ihåg att ingen har röstat än!
Vägen till valvinst är att nu göra
jobbet på lokalt, regionalt och riksplan
ända fram till valdagen.

REGION
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Närmare vård i
nationell C-kampanj
Under vår och försommar driver

sen av väl fungerande primärvård där

oss. Det personliga samtalet är alltid

Centerpartiet en nationell kampanj

personal vill vara anställda och möta

viktigt, men samtidigt växer de sociala

kring närmare vård. Fokus ligger

patienternas behov nära. Kontinuitet

medierna både i antal och i antalet

på närhet till vård, tillgänglighet

är viktig och fast läkarkontakt för de

Vi kommer att kunna sätta röstmål för

utövare. Fortfarande växer facebook

och valfrihet. Det är mycket bra att

som behöver det. Kampanjen sätter

varje valdistrikt, vilket innebär att vi

starkt och just nu mest i åldrarna över

partiet på nationell nivå återigen tar

oxå fingret på den sviktande tillgäng-

vet hur många röster vi behöver få i

80 år. De olika sociala medierna har

position i mjuka frågor och kopplar

ligheten till primärvård, som dessvärre

respektive område för att nå vårt totala

sin tur olika målgrupper, men gemen-

detta till närodlad politik i hela lan-

även finns i Halland. Det är viktigt att

mål. Målgrupperna, som vi kommer

samt är att korta budskap med rörlig

det. Det är ett viktigt komplement

lätt kunna få kontakt med sin vård-

arbeta med är värdefasta, utmanare

film som är textad är det som når

till våra mer inarbetade områden

central när man behöver och kunna

och sökare. Självklart ska budskapet

flest. Vi fick också verktyg med oss för

jobb, miljö och landsbygd.

få komma snabbt om det behövs och

vara detsamma men levereras med

att driva träffsäkra lokala kampanjer,

olika perspektiv och vinklar beroende

medlemsvärvning och att få koll på den

på vilken målgrupp vi talar till. Just

lokala kontexten. Med kontext menas

antalet ”träffar” vi får med respektive

ungefär att veta vad som på lokalt plan

målgrupp ska målsättas, mätas och

är angeläget, är ett samhällsproblem

rörelse. Vi kommer också gå in i en
valrörelse där organisationen är
mycket väl förberedd.

Inför en nationell kampanj kring vård
blir det tydligt hur stora skillnader
det är i landet. I Halland har vi sedan
länge en inställning att det är bra med
både privata vårdgivare och offentliga.
I Vårdval Halland agerar alla med samma uppdrag och samma ersättning.

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Jag tycker det är bra. I andra delar av
landet finns det fortfarande (s)-landsting som på alla tänkbara sätt motar-

Inför och under valåret 2018 kommer Centerpartiet
i Halland att regelbundet e-posta ut ett nyhetsbrev
med kort information om aktuella frågor, det
kan vara politik, snabbt insatta kampanjer
eller annat som vi vill informera om.
Därför ber vi alla medlemmar som i dag inte nås av e-post
från Centerpartiet att skicka in aktuell e-postadress till:
halland@centerpartiet.se

betar privata utförare, bara för att de
är privata. I Halland försöker vi arbeta
med fokus på kvalitet och tillgänglighet
och tycker det är bra med valfrihet för
invånarna. Med bra uppföljning kan vi
oxå styra upp det som inte är tillräckligt bra och finns det någon vårdgivare som inte håller måttet så blir det
Henrik Oretorp
Distriktsordförande för
Centerpartiet Halland

tydligt och enklare att ta tag i.
Vården i Sverige är bra. Internationella jämförelser brukar visa att vi är
bäst eller bland de bästa i världen. I
Halland är vi bland de bästa i Sve-

100 ÅR I HALLAND!

Boka redan nu!
Centerpartiet Hallands Jubileumsfest
Lördag 16 december 2017
Då ska vi fira Centerpartiet Halland med en stor fest!

Kontaktuppgifter
Centerpartiet och
Centerkvinnorna i Halland
Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg
Telefon: 0346-106 73
E-post: halland@centerpartiet.se
Hemsida: www.centerpartiet.se/halland
Facebook:
facebook.com/CenterpartietHalland/

rige. Dessutom är vården i Sverige
solidariskt skattefinansierad och ges
till invånarna efter behov och inte
betalningsförmåga. Det är så självklart
för oss att det är lätt att glömma bort
vilken lycklig del av världen vi lever i.
En utmaning som Halland delar med
övriga Sverige är förmågan att anställa
all personal som behövs i vården.
Sedan flera år är många vårdcentraler
i Sverige helt beroende av att hyra in
läkare från bemanningsföretag. I Halland är läget lite bättre, men även här

annars boka in en tid som passar. För
bara några år sedan fick nästan 100
procent kontakt med vårdcentralen
samma dag och tid för besök inom
en vecka. Det sviktar nu och i den
politiska ledningen i Halland har frågan
hög prioritet. Exemplen har redan
blivit för många där patienter möts av
en telefonsvarare som meddelar att
telefontiderna är slut, eller att vårdcentralen meddelar att akuta tider är
slut för dagen och att man därför får
ringa igen i morgon. Detta är oacceptablt och därför måste vi sätta mer
tryck i den frågan, både i Halland och i
Sverige. Vården måste vara tillgänglig
för patienterna.
Många av frågorna som den nationella kampanjen sätter fokus på arbetar Centerpartiet i Halland redan med
och har gjort under lång tid. Närhet
ger trygghet och med den snabba utvecklingen som sker inom vården kan
mer och mer vård ges nära. Ett mycket
gott exempel på detta är satsningen i
Halland på läkare som gör hembesök
hos patienter med hemsjukvård. Centerpartiet drev den frågan i valet 2014
och resultaten är mycket goda. Nu håller det på att införas i hela Halland och
vi arbetar för att fler ska få tillgång till
läkarna som gör hembesök. Patienterna får vård på rätt plats, i rätt tid och
slipper onödiga besök på sjukhuset.
Konkret närodlad Centerpolitik som gör
nytta för hallänningarna.

är beroendet av bemanningsföretag
Hallandsbygden | Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg | 0346-106 73 | halland@centerpartiet.se | Ansvarig utgivare: Tore Fritzson
Redaktion: Anki Enevoldsen | Redigering/Tryck: V-TAB Falkenberg AB | Tryckt på miljövänligt svanenmärkt papper.

ett växande bekymmer. Den nationella

Stefan Bengtsson

kampanjen sätter fokus på betydel-

Regionråd

KUNGSBACKA
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Ett historiskt beslut!
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KUNGSBACKA

Många kom till kommundelsmötet på Skårs Gård
för att lyssna på Hasse Andersson,

Deltagarna på mötet påtalade följande:

planeringsstrateg och Fredrik Hansson,

•

kommunråd om vad kommunen har
på gång i Gällinge, Idala och Förlanda.

och från Åsa station
•

Hasse Andersson berättade bland annat
om den planerade byggnationen av 25-

Slagläge för
Annieansen

30 villor på Skår i Gällinge.
När det gäller byggnation av lägenheter, sa Hasse Andersson att ”bollen

behov av bussförbindelse till
brist på förskoleplatser
(idag är det ett års väntetid)

•

cykelvägar till och från

Nominera
kandidater för
Centerpartiet
inför nästa års
kommunval!

Gällingeskolan
Vi i Gällinge-Förlanda Centeravdelning
kommer att driva dessa frågor!

ligger hos oss i bygden”. Kommunen är

Regeringen har presenterat bud-

positiva när vi kommer med förslag.

Kristina Karlsson

getpropositionen. Mitt i brinnande
högkonjunktur väljer regeringen att
höja skatterna på allt som rör sig;
flyget, nya stora bilar (inte gamla),

Den nya simhallen rymmer en bassäng på 50 x 25 meter, vilket ger både invånare

småföretagen och arbetare som

och simklubben goda möjligheter framöver.

jobbar. Syftet är förmodligen att
bromsa utvecklingen och det slår
extra hårt för företag i Västsverige.
Flyget har minskat sin bränsleförbrukning med mer än hälften,
motorerna är snålare och allt fler
övergår till alternativa bränslen. Det
är därför det blivit så mycket billigare att flyga längre sträckor. Flygmotorerna utvecklas i Västsverige.
Bilindustrin producerar bilar
med allt snålare och renare motorer. Regeringen väljer att belägga
nya stora bilar med höjd skatt inom
Bonus Malus-systemet medan de
gamla törstiga bilarna hålls utanför, vilket leder till att gamla bilar
behålls längre.
Småföretagen får visserligen en
skattesänkning om de anställer en
första medarbetare, med det tas
snabbt igen via försämrade 3:12
regler.
Alliansen ligger i slagläge och
det behövs helt klart en ny regering
med ett starkt Centerparti - en Annieans. Nu drar nomineringarna och
valförberedelserna igång på allvar.
Jag hoppas att du är med på den
resan och att du tar med dig några
fler i arbetet. De finns mycket att
uträtta.
Maria Andersson, Kretsordförande
Centerpartiet Kungsbacka

På senaste fullmäktigemötet togs ett

om en ny simhall, så vi hade de goda

för många av oss efterlängtat be-

argument som behövdes, för att få

slut! Nämligen beslutet att anslå 426

majoritet för en ny anläggning.

miljoner kronor i investeringsbudgeten

Nästa fråga var hur stor bassängen

till en ny simhall samt ytterligare 100

i den nya simhallen skulle vara. För oss

miljoner till infrastruktur och park intill

i Centerpartiet stod det tidigt klart att

simhallen. Denna investering nämns

50 x 25 m skulle vara den storlek på

som Kungsbacka kommuns hittills

bassängen som vi förordade. Efter ett

största enskilda investering!

långt och ihärdigt arbete lyckades vi få

Förutom att vår nuvarande simhall

med våra Allianskamrater på den linjen.

är för liten i förhållande till kommunens

Den nya simhallen är en satsning på

storlek, så har vi de senaste åren tving-

framtiden och ger goda förutsättningar

ats investera flera miljoner i anlägg-

för simklubben att kunna fortsätta be-

ningen, endast för att kunna hålla den

driva en bra ungdomsverksamhet och

i drift. Vi hade tvingats till omfattande

möjliggör för våra invånare att kunna

investeringar för att långsiktigt kunna

bada och motionssimma i många år

fortsätta använda simhallen och med

framöver!

de underlagen på bordet så fattades
beslutet att satsa på en ny simhall.
Centerpartiet har länge drivit frågan

Fredrik Hansson (C)
Kommunalråd

Det händer i Kungsbacka…
I samarbete med SV, Studieförbundet Vuxenskolan

Gruppmöte kl 18.00- 21.00
i Särörummet, stadshuset:

22 maj, 19 juni och 21 augusti
Vi syns på Marknadsdagarna
kl 9.00-13.00, på torget, utanför Tullen

1 juni, 6 juli och 3 augusti

Du som medlem har nu möjlighet att nominera personer
som du tycker skall representera Centerpartiet i nästa års
kommunfullmäktigeval.
Skicka in namn på personer
som du vill nominera samt
adress, mailadress eller telefonnummer till kungsbacka@
centerpartiet.se eller skicka
dina förslag till Centerpartiet,
Box 102 44, 434 23 Kungsbacka senast den 26 maj.
Kretsens nomineringskommitté kommer att fråga samtliga
nominerade om de vill kandidera och i nästa nummer
av Hallandsbygden kommer
samtliga kandidater att presenteras och Du som medlem
kan då via provval välja vilka
Du vill se som kandidater.

Kontakta oss
Centerpartiet,
Box 102 44, 434 23 Kungsbacka
Besöksadress: Tölögården
Telefon: 0300-156 91, 0706- 66 56 91
E-post: kungsbacka@centerpartiet.se
www. centerpartiet.se/kungsbacka
Facebook: Centerpartiet Kungsbacka
Expeditionen är inte bemannad!

VARBERG
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Inspirationsdagarna på Anna Bed & Kitchen den 17-18 mars
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VARBERG

Det byggs som kanske aldrig förr i Varberg

Det blev både roliga och inspireran-

integrera sig i det svenska samhället.”

2016 blev c:a 380 bostäder klara

kraft för våra inspektörer. Min erfarenhet

de dagar. Starten var ett föredrag

Hon gav oss många tips om hur man kan

för inflyttning i kommunen. Sam-

är att vi här ofta blir ett slagträ mellan

av Didar Zuta som berättad om sin

engagera sig och lära sig om hur man blir

tidigt har vi de två senaste åren

grannar som egentligen är oense om

livsresa och att komma till Sverige

bekant med olika kulturer.

gjort detaljplaner för ytterligare

något helt annat än den där stuprännan

900 bostäder och det är de som till

eller friggeboden som man klagar på.

från Makedonien.
Idag är Didar en mycket aktiv Centerpartist med många internationella kontakter.
Hennes tema var ”Hur man klarar att

Det gäller att känna empati och gå

stor del kommer att vara färdiga

in den andres känslor, visa respekt, vara

för inflyttning i år och 2018. Till

en bra lyssnare och kommunicera på ett

det kommer att c:a 75 fritidshus

enkelt sätt. Försöka förstå hur personen

permanentas varje år dvs omvand-

blivit formad av sin kultur. Mycket styrs

las till helårsbostäder. Vårt interna

av vår rädsla för det främmande men

mål för 2017 är att vi under året ska

alla är bara människor. Ett tips är att
ta kontakt med olika länders organisa-

anta detaljplaner för ytterligare 700

tioner, ringa upp och fråga om man får

bostäder.

vara med på en träff och få kontakt på
detta vis. Efter föredraget och de många
frågorna var det dags att laga mat
tillsammans. Det blev en härlig diskussionskväll.

Anna Linton.

oss i Varberg?” Spännande och konkreta
formuleringar och idéer men även lite

klarat förut och jag är självklart part i

filminspelning! Företagande, landsbygds-

målet men jag hävdar ändå att detta till

utveckling och närodlad omsorg blev

ganska stor del kan förklaras med att

ledorden för dagen!

vi för ett par år sedan organiserade om

Lördagen startades upp av Anna
Linton som ledde vår workshop med
Didar Zuta och Helen Andersson.

Det här är en helt annan takt än vi

planverksamheten i kommunen och gav
Helén Andersson

temat ”Vad innebär närodlad politik för

oss i Byggnadsnämnden hela ansvaret
för planprocessen från planbesked och
ända fram till antagande.

Hur har det då gått för barnen som vi är God Man för?
Som God man har man fått uppleva
både glädje och frustration över sitt
uppdrag. Glädjen består framför
allt av att få följa våra ungdomar i
sin strävan mot ett nytt liv i ett nytt
samhälle med för dem nya möjligheter och även svårigheter som
måste övervinnas.
Killen som Morgan är God man för
har fått permanent uppehållstillstånd
och kan nu se fram emot nya möjligheter. Han är ambitiös, har lärt sig svenska
bra och klarar sig bra i skolan. Han vill
saker trots hans mycket dåliga boendeförhållande som numera är ett kommunalt ansvar. Hans dröm är att bli läkare
så han har valt vårdlinjen på Gymnasiet.
Kommunen och socialen har inte alls

lyckats lösa boendet oftast p.g.a. ett
mycket trubbigt regelsystem och dålig
samordning och dessutom en stor brist
på bostäder.
Heléns flyktingpojke har börjat skolan i Falkenberg, en klass på 6 elever,
och fått ny livsenergi. Han bodde hos sin
syster med familj i Olofsbo men har nu
flyttats på igen, till Unnaryd. Ytterligare
en ny ort. Från Varberg (2 ställen) till
Olofsbo till Unnaryd. Nu har det blivit
för långt så jag har fått säga upp uppdraget.
Migrationsverket är en av de myndigheter som inte följer upp glappet
mellan när man är asylsökande och när
barnet får uppehållstillstånd. För de
flesta barn innebär det att man blir helt
utan pengar och
möjligheter till
försörjning. Detta problemet får
då vi som God
Man brottas med
för att få socialen
till att täcka upp
för den tiden, till
alla papper med
nya id-handlingar, bankkonton
m.m. är lösta.
Vi har nu

dessutom ett brev från Överförmyndaren att man ska minska ersättningen till
oss som Gode Män. Då tänker vi att är
det inget värt den tid som man lägger
för dessa barn som kommer att bli en så
viktig del av vår gemensamma framtid
i Sverige??? Vem ska föra dessa barns
talan och hjälpa dem in i det Svenska
samhället. Är det meningen att Migrationsverkets och socialens personal
ska göra detta, som verkar ha nog av
att tolka och hålla reda på sina egna
regler??
Överförmyndarnämnden anger som
skäl till denna förändring att pengarna
inte räcker till och att man måste likställa reglerna för arvodering av Gode Män,
så det blir likt för alla i alla kommuner.
Man kan undra hur många som vill
jobba för 3% av basbeloppet 44800:-/
mån = 1344:- minus skatt eller för 2%
av basbeloppet för de som fått uppehållstillstånd = 896:-/mån minus skatt.
Vi befarar att detta kommer att innebära svårigheter att rekrytera Gode Män
i fortsättningen.
Det behöver till en annan ordning
och ett uppvaknande bland de beslutsfattare som styr över detta.

Morgan och Helén Andersson

Samtidigt ställer detta allt större
krav på vår förvaltning – alla delarna
har mer att göra än någonsin inte bara
planavdelningen utan också bygglov, inspektion och lantmäteri. Ex vis hanterar
vi numera c:a 1 000 bygglovsärenden
varje år och dessutom över 300 s.k.
Attefallare. Vi kan också se att kommuninvånarna blir allt piggare på att
”klaga” på saker man inte gillar, i princip
alla detaljplaner blir numera överklagade och därmed fördröjda och vi kan
också se en stor ökning av anmälningar
(oftast grannar emellan) som tar mycket

Nominera kandidater
för Centerpartiet
inför nästa års val!

Det byggs som sagt mycket i
kommunen men som Centerpartist kan

Under helgen var jag på ett kalas

jag tycka att fördelningen är lite skev.

och hamnade i en politisk diskussion.

Alla ser att det byggs mycket i stan,

Personen jag diskuterade med är

utanför stan är det däremot en snedare

själv inte partipolitiskt engagerad och

fördelning. På ren landsbygd byggs det

”vandrar” mellan C, L och MP i olika

faktiskt också ganska mycket, vi ger

frågor. Efter att ha avverkat ett antal

antingen bygglov eller förhandsbesked

intressanta frågeställningar konstate-

för c:a 65 villor utanför plan varje år. I

rade personen att ”om C hade åter-

de större serviceorterna (som Tvååker

gått till mer socialliberala värdering-

och Veddige) byggs det också en del

ar” skulle denne kunna tänka sig att

även om det självklart kunde vara mer.

rösta på oss. Det fick mig att fundera

Det stora problemet tycker jag är avsak-

på hur vi ska få ut vårt budskap och

naden av byggnation av både villor och

visa vad vi står för och vilken politik

små flerfamiljshus i de mindre orterna

vi för i Varberg. Närodlad politik,

och kyrkbyarna.

företagande, byggnation, landsbygd,

En vanlig uppfattning är då att vi

livsmedel och miljö är uttryck som vi

i Byggnadsnämnden borde göra fler

ofta använder och de känns nog igen

detaljplaner på ”egen hand” på dessa

av människor både inom och utanför

orter men riktigt så enkelt är det inte,

partiet. Det är också ämnen och

vi är beroende av att få in ansökningar

frågor som är viktiga för många och

om planläggning (s.k. planbesked) från

som vi ska fortsätta att prata om för

intresserade markägare, under 2016

att nå framgång!

hade vi bara 2 sådana öster om E6 och

Det som kanske har kommit bort

dom båda sa vi ja till, dels för 4 parhus i

lite i debatten är de lite mer mjuka

Hunnestad och dels för c:a 15 lägenhe-

ämnena som skola, vård och omsorg.

ter vid gamla Prästgården i Lindberga.

Detta är ämnen som länge varit vik-

Den intresserade markägaren kan även

tiga och naturliga för ett socialliberalt

vara kommunen (dvs Kommunstyrel-

Centerparti vilket inte minst visat sig

sen). Här tror jag vi måste jobba från

i vårt sätt att förhålla oss till flykting-

två håll – vi som är politiker måste

ar och integration. Jag kan också ga-

jobba för att kommunen skaffar lämplig

rantera er som medlemmar att dessa

mark på de små orterna och ger oss i

frågor verkligen fortfarande lever för

uppdrag att planlägga samtidigt som lo-

oss som är förtroendevalda i Varberg.

kala samhällsföreningar och byalag kan

Alla som varit på våra gruppmöten

bearbeta lokala markägare och byggfö-

kan nog intyga att frågorna diskute-

retag att göra slag i saken från sitt håll.

ras livligt och engagerat. Våra ledamöter och ersättare i Socialnämnden

Vem eller vilka tycker du ska företräda
Centerpartiet kommun, region och
riksdag? Vi behöver din hjälp att nominera kandidater till de tre valen inför
2018. Dina kandidater behöver inte
vara medlemmar och inte tillfrågade
om de vill kandidera! Nomineringskommittén tillfrågar alla föreslagna.
Skicka in dina kandidater
senast den 26 maj via mail till
info@centerpartietvarberg.se eller till
nomineringskommitténs ordförande
Stefan Bengtsson, Vintervägen 8,
432 99 Skällinge

Ordföranden har ordet

och Barn- och utbildningsnämnden
gör verkligen en jätteinsats för att
föra fram våra åsikter både inom Alliansen och mot oppositionen. Engagemanget är stort oavsett om det gäller
det stora eller det lilla. Detta gör mig
stolt och jag kan konstatera att den
socialliberala ådran fortfarande finns
kvar!
Stefan Stenberg
ordf. Byggnadsnämnden
stefan.stenberg@varberg.se

Christian Persson, ordförande
Centerpartiet i Varberg

FALKENBERG
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Riksintressant trygghetsteam
fick besök av Solveig Zander

EN FÖRÄNDRAD YRKESUTBILDNING

Den 3 april besökte Solveig Zander,

det inte går att få tag i arbetskraft

ledamot i Socialförsäkringsutskot-

och skolförlagd yrkesutbildning är att

med rätt utbildning. I skolan är

intressant och kan också överföras till

tet, Falkenberg. Vi började med att

lärlingen lär sig yrket genom att göra.

lärarbristen akut, bland annat som

Barn- och fritidsprogrammet. Många

besöka invigningen av våra nya

Lärlingen utför arbetsuppgifter tillsam-

en följd av legitimationskrav och

kommuner har uttalat ambitioner att

lokaler för Flykting och Integration.

mans med eller under överinseende av

samma tendens är tydlig även inom

bemanna sina förskolor enbart med

en handledare på arbetsplatsen. Detta

förskolan. Samtidigt ökar medel-

förskollärare och har därför i den ambi-

gör att det är rimligt att eleven får en

livslängden vilket medför att en

tionen dragit ner antalet platser på BF.

viss ersättning för sitt arbete. Kollektiv-

allt större andel av befolkningen på

Detta har lett till att det idag råder brist

avtal har också slutits mellan parterna

ålderns höst behöver stöd från den

både på förskollärare och på barnsköta-

inom de tre områdena industri, barn-

kommunala omsorgen, detta i en tid

re. Men genom att erbjuda lärlingsan-

och fritid samt vård- och omsorg.

ställning och genom att samla lärlingar

På Söderbrocenter fick vi se de nya trevliga lokalerna och diskutera hur arbetet
med integrationen går till i Falkenberg.
Arbetet är ju högst aktuellt i en kommun
där vi haft över tusen platser i asylan-

bosätter sig här genom eget val jämfört
med dem som blir anvisade till Falkenberg.

Räddningstjänstens Västs trygghetsteam väcker stor uppmärksamhet i
landet och har nu fått besök av riksdagsledamot Solveig Zander som är
Centerpartiets talesperson för socialförsäkringsfrågor.

het både för kunderna i hemtjänsten
och för räddningstjänsten. Teamen har

Efter besöket på Flykting och Inte-

fått utbildning för att arbeta som en del i

gration åkte vi vidare till Räddningstjäns-

det förebyggande arbetet med trygghet

ten Väst. Här träffade vi Fredrik Åkesson

i hemmet. Just gruppen äldre är extra

som basar för Rvästs Trygghetsteam.

viktig i förebyggandearbete eftersom vi

Med Trygghetsteamen har Räddnings-

vet att gruppen är extra utsatt för risker

tjänsten Väst infört ett helt nytt ansvar-

med både fall, brand och annat.

sområde för räddningstjänsten. Teamen

alltså gör att kommunen den vägen får

maningar för framtiden. Industrin

en lärlingsanställning.

in fler händer i omsorgen.

går för högtryck men hämmas av att

på gymnasiet får allt svårare att

väljer Falkenberg som bostadsort när
att vi har ungefär dubbelt så många som

ren möjlighet att anställa elever som går

när Vård och omsorgsprogrammet

läggningar och därmed många som
man får uppehållstillstånd. Vi har sett

Samhället står idag inför stora ut-

Nu är det dags att
nominera till
Falkenbergs
kommunfullmäktige!

fylla sina platser.

Skillnaden mellan lärlingsutbildning

I Borås pågår ett projekt inom ramen

Exemplet från Borås är synnerligen

och handledare på några förskolor kan

för Vård- och omsorgsprogrammet. Ett

kommunen få fler händer inom förskolan

äldreboende ska organiseras så att det

samtidigt som de utbildas i yrket.

bemannas av lärlingselever på VO-pro-

Även inom industrin ser man lär-

yrkesutbildning har stadigt sjunkit en

grammet, deras handledare samt ordi-

lingsanställningar som oerhört viktigt för

lång följd av år. Idag är det endast ca 25

narie personal. Här ser man möjligheten

att göra utbildningarna mer attraktiva.

procent per årskull som väljer ett yrkes-

att med hjälp av lärlingsutbildningen öka

Västsvenska handelskammaren har

program. Men för att vända denna trend

antalet händer inom den kommunala

därför tillsammans med Skolverket samt

har flera reformer genomförts. Bland

omsorgen, redan under den tid eleverna

de fristående debattörerna Carl Bennet

annat är lärlingsutbildning från 2011 en

är under utbildning. Genom att erbjuda

(Getingeföretagen, Elanders m.m.) och

reguljär del av den svenska gymnasie-

elever anställning hoppas man också att

Olof Persson (tidigare Vd för Volvo Cars)

skolan och sedan 2014 har arbetsgiva-

fler elever ska välja utbildningen, vilket

sjösatt ett projekt som arbetar för att

Andelen elever som väljer att gå en

öka antalet elever som erbjuds lärlings-

NY INLANDSAVDELNING SATSAR FRAMÅT

Teamen har också fått en viktig

anställning.

utför larm och natthemtjänst på upp-

uppgift i arbetet med att nå vårt mål

drag åt både Falkenbergs och Varbergs

att minska insatstiden vid en oförut-

kommuner. Att ha teamen organiserade

ningen drivs fram av behovet av att få

sedd händelse. Man har fått utbildning

i räddningstjänsten har givit helt nya

tillgång till utbildad arbetskraft. Fördelen

och utrustning för att kunna agera som

möjligheter att arbeta aktivt med trygg-

med lärlingsutbildning är att den har ett

första insatsperson vid brand och olycka.

individuellt perspektiv, vad gäller såväl

Teamen ingår där i räddnings-

eleven som den arbetsplats som tar sig

tjänstens system för dynamisk
resurshantering, vilket innebär
att de kan larmas till en
olycksplats när larmoperatören
ser att teamet befinner sig
så att man kan vara framme
först. Bilarna har utrustats
med handbrandsläckare, släckgranater och hjärtstartare.
Lägligt nog kom just ett
av teamen in när vi var på
stationen. Vi fick då möjlighet
att se ett annat av deras nya
hjälpmedel. Hur kan en ensam
medarbetare hjälpa en person
upp från marken? Med en
sinnrik monteringsbar stol fick
Med hjälp av den här stolen blir det
möjligt för en ensam medarbetare att
utan tunga lyft hjälpa en person upp
från marken på bara några minuter.

vi se hur man utan tunga lyft
får upp personen i sittande/
stående ställning på några
minuter.

Förändringarna inom yrkesutbild-

an en lärling. Lärlingsutbildning är ett
Den 9 september 2018 är det
val till kommun-, regionfullmäktige och Riksdag!
Du som medlem i Centerpartiet,
Centerkvinnorna, CUF och CS
har möjlighet att nominera de
kandidater Du skulle vilja se på
kommunfullmäktigelistan.

framgångskoncept inte minst för att ge
små företag tillgång till utbildad arbetskraft. Detta är god Centerpolitik!
Sven-Olof Lundin
Falkenberg
Den 18/4 hade vi Bo Dannegren (vice

medlemmar ska genomsyra vårt arbete.

De nominerad kommer att bli tillfrågade av nomineringskommittén
om de ställer upp som kandidat.

ordförande), Martin Hafstrand (sekre-

Jag vill uppmuntra alla som vill stötta

terare), Conny Wernersson, Rickard

vår inlandsavdelning att när ni rekryte-

Lindgren och jag Maria Larsson (ordfö-

rar medlemmar i inlandet talar om för

Skicka kandidatens namn, adress,
e-post och telefonnummer till
perlennart@gmail.com
(ordf. nomineringskommittén)
eller i vanligt brev.

rande) konstituerande möte i en allde-

dem att de ska skriva att de vill tillhöra

les ny inlandsavdelning i Centerpartiet

inlandsavdelningen. Att få till en CUF

Falkenberg. Helena Lindqvist (kassör)

avdelning i Ullared hade varit fantastiskt.

saknades tyvärr. Detta är ett resultat av

Tankar och ideer mottages med glädje

Per-Lennart Persson, Ulfstandsvägen 3, 31137 Falkenberg

sammanslagningar av småavdelningarna

och entusiasm i denna vibrerande styrel-

i området Okome-Köinge-Svartrå, Älvse-

se där alla ser fram emot att utvecklas!

Vi behöver ha in din nominering senast den 26 maj 2017!

red, Källsjö-Ullared, Gunnarp, Krogsered
och Gällared. Förutom konstitutionen dis-

På återseende Maria Larsson,

kuterade vi vilka frågor vi vill börja med.

ordförande Inlandsavdelningen

Att bygga upp förtroende och få nya

Centerpartiet Falkenberg

Kontakta oss
Centerpartiet i Falkenberg,
Möllegatan 11 A, 311 34 Falkenberg
E-post: falkenberg@centerpartiet.se
www.centerpartiet.se/falkenberg
Ordförande: Anette Ivarsson
Telefon: 0707-99 88 85
E-post: anette.ivarsson@centerpartiet.se
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Nu är det dags att
nominera till Hylte
kommunfullmäktige!

Den 9 september 2018 är det
val till kommun-, regionfullmäktige och Riksdag!
Centerpartiet i Hylte växer och vi
söker alla de som vill vara med att
bygga Hylte. Därför är det viktigt
att du som medlem i Centerpartiet
och Centerkvinnorna använder
din möjlighet att nominera de
kandidater du skulle vilja se på
vår kommunfullmäktigelista. Nu
behöver vi därför dina förslag på
kandidater till nästa års kommunfullmäktigeval.
De nominerade kommer att bli tillfrågade av nomineringskommittén
om de ställer upp som kandidat,
så allt du behöver göra är att ge
oss dina förslag på lämpliga och
drivna personer som du tror kan
bidra.
Skicka kandidatens namn, adress,
e-post och telefonnummer till
kalle.fangsjo@gmail.com (Karl-Anders Thorsson, ordf. nomineringskommittén) eller i vanligt brev till;
Karl-Anders Thorsson, Fängsjö
202, 314 92 Långaryd
Vi behöver ha in din nominering senast den 26 maj 2017!

Kontakta oss
Centerpartiet i Hylte
Ordförande
Andreas Algerbo
andreas.algerbo@bufab.com
Telefon: 070-261 58 70
Kommunråd:
Anna Roos
anna.roos@langaryd.nu
Telefon: 070-662 35 52

HYLTE

Centerpartiet är
pådrivande i Hylte
Centerpartiet har under lång tid skrivit
motioner och drivit frågan om nybyggnation i Hylte kommun. Vi har
motionerat om byggnation i Torup, att
driva på processen genom att erbjuda
marknaden att vara med i processen
och nu nyligen att bygga bostäder på
tomten där Gamla Realskolan står idag.
Majoriteten har hittills varit avvaktande vad det gäller nybyggnation i Hylte
kommun. Kommunens befolkning har
ökat med ca 1000 personer de senaste
två-tre åren, vilket gör att det är svårt
att få tag på en bostad och många invånare är väldigt trångbodda. Bostadsbristen slår mot våra nya invånare, de
som vill flytta till vår kommun, de unga
som vill flytta till sin första lägenhet,
försvårar för dem som skulle vilja flytta
från sitt hus eller som snabbt behöver
ett boende vid en separation. Bostadsbyggande och tillgång till arbete är två
av de viktigaste frågorna för att Hylte
ska kunna fortsätta växa och utvecklas.
Vi driver de frågorna i alla sammanhang
vi kan.
Centerpartiet tillsammans med
Kommunens väl har väckt en ny fråga
i Kommunstyrelsen gällande området
mellan Örnatorget där fritidsgården
kommer att lokaliseras, Örnahallen,
Örnaskolan, Kråkbergsskolan och
Kråkberget där vi skulle vilja utveckla
området tillsammans med Hylte Skateparkförening till ett allaktivitetsområde
som lockar till rörelse och gemenskap. Majoriteten har ställt sig bakom
att utreda förslaget. Genom att göra
området mer tillgängligt och attraktivt
skulle vi kunna minska skadegörelse på
skolorna och sporthallen, fånga några
av de ungdomar som inte är förenings-

anknutna till att få nya intressen och
hobbies samt få fler att göra aktiviteter
där rörelse och lek står i fokus. Området skulle kunna användas för utomhuspedagogik för skolorna. Vi är glada
att vi tillsammans med de flesta andra
partierna (endast Liberalerna var emot)
kunnat möjliggöra för Hylte Skateparkförening att gå vidare med ansökningar
om finansiering av en skatepark genom
att ge besked om markupplåtelse och
medfinansiering.
Skärshults Camping har vi önskat
skulle drivas som ett arbetsintegrerande socialt företag sedan förra entreprenören sa upp sitt avtal i förtid. Tyvärr
så var inte majoriteten på vår linje, de
ville inte heller låta de två anbudsgivarna som lämnat anbud får chansen
att driva anläggningen utan vill sälja
anläggningen. Detta utan att ha en
tanke på drift under sommaren 2017
vilket vi ser som kapitalförstöring och
bad will för ett av våra ansikten utåt
under turismsäsong. Vi hade önskat att
Kommunstyrelsen hade fattat beslut
om att utreda för- och nackdelar med
en försäljning, låtit någon av anbudsgivarna alternativt arbetsmarknadsorganisationen/ett arbetsintegrerande
socialt företag fått frågan om att driva
anläggningen under enklare former under säsongen 2017. Med tanke på våra
arbetslöshetssiffror skulle det vara ypperligt att stimulera ett arbetsintegrerande socialt företag eller utlokaliserade
arbetsträningsplatser på. Vi kommer
att fortsätta prata för detta. Var denna
historia slutar vet vi inte ännu.
Anna Roos, oppositionsråd

Välkommen på måndagsmöte
12/6 kl 18:30 på Brännöbagaren i Torup
Vi gästas av plan- och byggchef Siv Modée som informerar om vilka
detaljplaner som är på gång i Hylte kommun. Hur vill vi att kommunen
ska utvecklas? Vi kommer även prata om aktuell politik och vilka
frågor som ska behandlas på kommunfullmäktige.

Alla medlemmar och andra intresserade är välkomna!
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Ny ordförande i Hyltekretsen!
det är en utmanande tid som väntar
med nya människor och ett valår runt
knuten. Jag vill att vi satsar på landsbygden, på våra jobb och möjligheter
till god och jämn samhällsservice så
nära alla kommunens invånare som
det bara är möjligt. Jag vill att vi är
Tack för förtroendet till att blivit

långsiktiga i våra beslut och står upp

vald till ordföranden i Hyltekretsen!

för dem även när det blir motvind,

Jag heter Andreas Algerbo och är i

men samtidigt får vi inte bli rigida

skrivande stund 45år gammal men

och stelbenta. Mycket går att hämta

blir 46 redan om en knapp månad...

från omvärlden, både den privata och

Efter en kort sejour för drygt 20 år

komunala sektorn, vi behöver inte

sedan i Hyltecentern gjorde jag en light

uppfinna nya hjul utan bestämma oss

comeback i samband med senaste valet

för vilka befintliga vi vill använda och

då jag blev ersättare i BUN. Tanken var

sedan göra det anpassat till våra behov

då att jag skulle ersätta en viss Lennart

och förutsättningar.

Olsson när det behövdes och på sikt

Tillbaka till generationsskiftet, jag

kanske generationsväxla inom BUN.

vill tacka Håkan Bengtsson för det fina

Nu blev det ju lite annorlunda än som

jobb som han gjort som ordförande i

planerat.

Hyltekretsen. En förebild och till viss

I samband med lite ändrade posi-

intresse. Håkan finns som stöd i bak-

2016 blev det en lucka bland våra

grunden, en trygg och behaglig känsla.
Vi har mycket att jobba med i vår

kände mig förvånad men smickrad av

organisation när vi nu skall ta sikte på

frågan och svarade med kort betänke-

valåret 2018, det blir en resa som jag

tid ja till platsen. Här kan man ju som

hoppas att många såväl etablerade som

medborgare och politiker vara med och

nyengagerade medlemmar gör tillsam-

påverka på riktigt tänkte jag. Det där

mans.

med att påverka är något som jag alltid
försökt göra och gjort. Till vardags är
jag företagsledare sedan många år, så
vanan finns.
När jag tillfrågades om ordförande-

Maj Brodin Johansson
Ålder: 65 år
Yrke/sysselsättning: f.d.
polis numera deltidsanställd i kyrkan inom
integration
Vilken/vilka frågor brinner
jag för: Hållbar integration, eget företagande för
ensam eller få anställda,
rättvisa för människor
boende på landsbygden
och kyrkofrågor.
Martina Philip Carlsson
Ålder: 42 år
Yrke/sysselsättning:
Byggrådgivare lantbruk,
Växa Sverige
Vilken/vilka frågor brinner
jag för: Utvecklingen av
landsbygdens basnäringar,
jord- och skogsbruk. Här
finns lösningar på många
av framtidens utmaningar.
Företagande, det ska vara
enkelt att starta och driva
företag.

del också anledningen till mitt politiska

tioner inom Hyltecentern under hösten
platser i Kommunstyrelsen i Hylte, jag

Nya ansikten i
kretsstyrelsen

Vi hörs längs vägen och vi kan aldrig bli för många.
Långaryd april 2017
Andreas Algerbo

posten var det åter dags att svara ja,

Nytt samarbete i Smålands sjörike
Kretsstyrelserna i Ljungby, Värnamo,

men har många gemensamma berö-

Gislaveds och Hylte kommuner har

ringspunkter då vi bland annat har

träffats på Tiraholm för att diskute-

arbetspendling, föreningsliv och turism

ra gemensamma politiska frågor för

gemensamt över länsgränserna. Vi vill

kommunerna runt Bolmen och hur vi

hitta nya kreativa samarbetsformer för

kan bedriva valrörelse tillsammans.

att arbeta med gemensamma utveck-

Kommunerna tillhör tre olika regioner

lingsfrågor och göra gemensamma
politiska utspel för att
landsbygden ska spira
runt om i våra kommuner i Bolmenområdet
som är gränsbygd. Vi
planerar för gemensamma valaktiviteter,
pendlarkampanjer och
landsbygdsutspel.

Anwar Hassan
Ålder: 32 år
Yrke/sysselsättning:
Studiehandledare
Vilken/vilka frågor brinner
jag för: Arbetslöshet och
integration

Abukar Moalin
Ålder: 37 år
Yrke/sysselsättning: Jag
jobbar som studiehandledare på Osbecksgymnasiet i Laholm. Jag jobbar
också som språkstöd på
ett projekt som heter
Hälsa utbildning i Hylte.
Vilken/vilka frågor brinner
jag för: Jag är intresserad
av landsbygdens frågor
och miljöfrågor.
Michell Eilertsdotter
Ålder: 32år
Yrke/sysselsättning:
Administratör AllaVi AB
Tolkbyrå i Halmstad
Vilken/vilka frågor brinner
jag för: Jag brinner för det
närproducerade och små
företag på landsbygden,
för den egna människans
levnadsvärde och kraft att
påverka.
Per Andersson
Ålder: 47 år
Yrke/sysselsättning:
Entreprenör
Vilken/vilka frågor brinner
jag för: Jag brinner för
företagandet och landsbygden

HALMSTAD
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Tack för ett
starkt stöd
Nu är det bestämt att den 31 juli blir
min sista dag som kommunråd för
Halmstad och därmed är detta min
sista text från kommunrådskorridoren. Invigning av Cykelturismveckan
i Halmstad blir mitt sista uppdrag att
genomföra. Det känns bra när man redan nu ser människor som kliver fram
och är beredda att ta större uppdrag.
Ni har också gjort ett bra val i Jenny
Axelsson, som nytt kommunråd. Jag
möts av många positiva kommentarer om henne, allt ifrån tjänstemän
till politiska motståndare. Får också
kommentarer från för mig oväntat håll,
som gör att jag tror att Centerpartiet
kommer att nå nya målgrupper genom
hennes kontaktnät. Visst är det viktigt
att den främsta partiföreträdaren lyckas i arbetet att företräda sitt parti, men
det blir inte bättre än vad övriga medlemmar gör ledaren till. Eftersom Jenny
är kvinna kommer hon utmanas och
prövas betydligt mer än mig och därför
är det skönt att veta att hon kommer
att kunna hämta kraft och stöd i vårt
parti precis som jag gjort.
Budgeten är klar och det finns
en hel del satsningar som är positiva
ur ett centerperspektiv. Arbetet med
ortsutvecklingsprogrammen ger nu ett
flertal satsningar i Trönninge, Simlångsdalen, Getinge, Oskarström och
Harplinge. Dessutom kommer det i
budgeten framgå att Oskarström ska
utvecklas med en ny stadsdel ”Jutan”
och Getinge ska ges goda möjligheter att långsiktigt utvecklas starkt
med start att få en ny skola, fler nya
bostäder och få till så att verksamhetsområdet fylls av nya verksamheter.
Vi kommer nu också driva på att det
förbispåret som behöver byggas mellan
Falkenberg och Halmstad placeras på
ett sätt som underlättar en framtida
tågstation i Getinge.
Med det skrivet vill jag passa på att
tacka alla medlemmar för ert starka
stöd genom åren, vilket har betytt
otroligt mycket när det blåst både inne
i rådhuset och bland allmänheten. Nu
ska vi lyckas i val 2018 och det hade
varit riktigt kul att utmana moderaterna på allvar om posten som kommunstyrelsens ordförande.

Med vänlig hälsning
Henrik Oretorp, Kommunråd (c)

Jag är beredd!
jobb, skolor och integration. Vi vet att
vår närodlade politik som lyssnar och
får hela kommunen att växa behövs i
Halmstad.
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Vattenbrist ställer
nya krav på planering

Nu är det dags
att nominera
till halmstads
kommunfullmäktige!

Namn och ålder: Jenny Axelsson, 42 år
Bor: I en villa i Simlångsdalen
Familj: Man och tre tonåringar, och tre
hundar

Som nytt kommunråd tar jag täten
i arbetet för ett ännu större Centerpartiet i Halmstad. Rollen innebär att
vara politiker i en spännande kommun
i en spännande tid. Många modiga och
långsiktiga beslut behöver tas och det
vill jag medverka till. Tillsammans med
andra företrädare och medlemmar ska
jag få C att fortsätta växa. För mig som
kommunråd är det viktigt att planera för utveckling och besluta utifrån
helhetsperspektiv. De stora frågorna
hänger alla ihop: bostäder, näringsliv,

Aktuell: Vald av Centerpartiets kommunkrets att bli nytt kommunråd i Halmstad
kommun, efter Henrik Oretorp. Blir också
ordförande i samhällsbyggnadsutskottet
samt kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.
Tillträder 1 augusti.

Den 9 september 2018 är det val
till kommun-, regionfullmäktige
och Riksdag!

Politiska uppdrag idag: Ordförande i
utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Gruppledare i kommunfullmäktige. Ledamot i
kommunstyrelsen och personalutskottet.
Läser: Snabbt och gärna.
Missar jag inte på TV: Jo, jag missar det
mesta. Men när jag kan ser jag helst nyheter
och någon bra serie via Netflix.

Från och med den 11 april, har

På många håll i världen har man re-

Laholms och Halmstads kommuner

dan sedan länge vattenbrist och jobbar

bevattningsförbud. Förbudet införs

därför aktivt med att hela tiden utveck-

Gör jag på fritiden: Kopplar av. Jag är duktig på att ladda batterierna när det behövs.

för att båda våra kommuner inte

la tekniker och projekt för ett klokare

ska hamna i ett läge där dricksvatt-

sätt att hushålla med vatten. Även

Dold talang: Jag är duktig på att hålla hemlisar. Men det märks ju inte, eftersom ingen
vet om dem...

net inte räcker till.

i vår del av världen finns det en del

Efter två ovanligt snö- och regnfattiga

projekt för att hitta nya tekniker. Kan

höstar och vintrar är grundvattennivå-

Henrik – ny i kretsstyrelsen
Namn: Henrik Salomonsson
Aktuell som: Ny kretsstyrelseledamot
i Halmstadcentern.
Ålder: 45

erna i våra vattentäkter mycket låga.
För att komma upp i normala nivåer
behöver det falla 2000 mm nederbörd,
vilket motsvarar cirka två årsnederbörder. Lägg därtill att det mesta regn

vi använda samma vatten i våra hus
flera gånger till olika ändamål? Måste vi
ha vatten till allt vi använder det idag
eller finns det andra, bättre alternativ?
Hur kan vi planera ett nytt område
så att dagvattnet blir en tillgång både
estetiskt och praktiskt och på det viset

Bor: Simlångsdalen

som kommer att falla resten av våren

Familj: Sambo

och sommaren kommer att tas upp av

Jobbar med: Serviceingenjör på ABB
AB Service Drivsystem

växtligheten och inte nå grundvattensystemen. Det här är en ny och märklig

För att snabba på utvecklingen

Politiska uppdrag i övrigt: Ersättare
i Valnämnden

situation, vi är alla vana vid att ha gott

krävs det att vi politiker på alla nivåer

om vatten. Nu får vi i stället hjälpas åt

både ställer krav och skapar möjlig-

att spara och använda det kommunala

heter när nya områden och stadsdelar

dricksvattnet så klokt vi bara kan. Tips

ska byggas. Kanske vågar vi samtidigt

finns givetvis på både LBVA:s och våra

ställa andra krav som gör att invånarna

kommuners hemsidor.

kan leva ett klimatsmartare liv? Jag

Fritidsintressen: Golf, Fiske
Ser jag gärna på TV: Sport, Serie
kriminaldeckare.
Hemlig talang: Håller jag för mig
själv. Annars inte hemlig.
Politiska drivkrafter: Intresse för att
ha möjligheten att påverka samhället, beslut m.m följa våra värderingar
inom Centerpartiet.

Det här manar till eftertanke. Hur
ska vi få vattnet att räcka i framtiden?
Givetvis kan vi bygga nya ledningar och
hämta vatten från andra håll, Sverige

Centerpartiet Halmstad är med på
Andersbergsfestivalen 27 maj!
Andersberg är ett område där Centerpartiet behöver synas som en grön liberal
kraft! Vi kommer att ha ett tält med material och fika! Kom förbi och prata
centerpolitik eller bara ta del av festivalens aktiviteter.
Om du vill delta och bidra till en trevlig dag på Andersberg,
kontakta Fredrik Solvang, fsolvang@gmail.com, 0723-712317!
Välkommen till Andersbergsfestivalen den 27 maj med start kl 13!

har många stora sjöar. MEN även om
vi så småningom kan göra så, trots de
stora kostnaderna det medför, måste
vi bli miljösmartare. Vi borde redan
nu planera och bygga med tekniker
som hjälper oss använda vatten på ett
klokare sätt. Det finns knappast någon
som tycker att en toalett behöver spolas med ett fullgott livsmedel, vilket vi
faktiskt gör idag.

fördröjs i området? Det finns många
goda exempel som vi alla kan ta del av.

Centerpartiet i Halmstad växer och
vi söker alla de som vill vara med att
bygga framtidens Halmstad. Därför
är det viktigt att du som medlem i
Centerpartiet, Centerkvinnorna, CUF
och CS använder din möjlighet att
nominera de kandidater du skulle vilja se på vår kommunfullmäktigelista.
Nu behöver vi därför dina förslag på
kandidater till nästa års kommunfullmäktigeval.
De nominerade kommer att bli
tillfrågade av nomineringskommittén
om de ställer upp som kandidat, så
allt du behöver göra är att ge oss
dina förslag på lämpliga och drivna
personer som du tror kan bidra
till en fortsatt stark centerrörelse i
Halmstad kommun.
Skicka kandidatens namn, adress,
e-post och telefonnummer till
vastergardarna@gmail.com (Kjell
Helgesson, ordf. nomineringskommittén) eller i vanligt brev till;
Kjell Helgesson, Hertered Västergård, 310 38 Simlångsdalen
Vi behöver ha in din nominering
senast den 26 maj 2017!

tänker på att förbereda för bilpooler,
laddningsmöjligheter för elbilar och
andra elfordon, utrymmen där man
kan ha gemensamma maskiner och
verktyg, bra och säkra cykelparkeringar
med möjlighet till viss service, ja det
finns många sätt att bidra till en samhällsplanering med större och tydligare
miljökrav. Allt hänger ihop, naturen är
ett kretslopp som vi ska skydda och
vårda så att kommande generationer
också kan leva ett gott liv.
Lena Olofsdotter

Kontakta oss
E-post: halmstad@centerpartiet.se
Hemsida: www.centerpartiet.se/halmstad
Facebook: Centerpartiet i Halmstad
Tveka inte att kontakta någon
i styrelsen om du har frågor:

Ordförande:
Camilla W Heurén

LAHOLM
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Livslust på äldreboenden i Laholm
Ifjol utsågs Laholms kommun till

socialnämnden i Laholm vill arbeta.

bästa kommun när det gäller

Att arbeta förebyggande och med

brukarnas nöjdhet på särskilda

tidiga insatser som är lättillgäng-

boende, och det till tredje lägsta

liga för kommuninvånarna är en

Modern teknik ska alltid erbjudas
och användas som ett alternativ för
att öka brukarnas självständighet och

viktig del i nämndens uppdrag.

(Kommunens Kvalitet i Korthet).

Socialnämnden ansvarar bland annat

underlag och mätningar och jämförelser

Samtidigt har vi lediga platser på våra

för servicetjänster åt äldre, sk fixar-

ska användas för att ständigt utveckla

särskilda boenden. För tredje året i

tjänster och Äldrelots, träffpunkter

verksamheten

rad ökar antalet lediga platser trots

för personer som är daglediga, öppen

att antalet äldre i kommunen ökar.

förskola samt budget- och skuldråd-

tjänsten ska generellt öka kompetensen

Hemtjänsten ökar dock inte i samma

givning. Genom att aktivt arbeta med

inom HBTQ-området.

utsträckning.

förebyggande insatser kan behovet av
lagstyrda insatser bromsas.

Vården ska vara jämlik och social-

Socialnämndens egna uppdrag:

Socialnämnden har beslutat om

förebyggande arbete, tidiga insatser

kärnvärden som ska vara grundläg-

och hälsofrämjande åtgärder inom

gande för arbetet i verksamheten:

vardagen

alla rehabiliteringskedjor. Först ut var

Allt som kan göras eller beslutas av

Tekniska lösningar ska alltid utgöra ett

lustprojektet. Inledningen i socialtjänst-

medborgaren själv ska göras och beslutas av dem.

lagen stämmer bra överens med hur

Tekniska lösningar som en del av

alternativ när de finns och ska användas för att förbättra livskvalitén och
självständigheten. Tekniken ska också
användas för att stötta hållbarhets- och
miljöarbetet.

Vi behöver din hjälp att nominera kandidater till kommunvalet
inför 2018. Dina kandidater behöver inte vara medlemmar!
Skicka in dina kandidater senast
den 26 maj via mail till
laholm@centerpartiet.se eller till

På kommunfullmäktiges möte i

igång med kontakter med kommunen

nomineringskommitténs ord-

mars togs beslutet att göra en

och andra som möjligen kunde vara

förande Kent-Arne Andersson,

organisationsförändring mellan

med och bidra ekonomiskt. När väl

Almvägen 7, 312 51 Knäred

Socialnämnden och Miljö- och

de politiska besluten var klara och

Jämställdhetsarbete och HBTQ

byggnadsnämnden. Kommunens

projektet startade så missades det att

Nämnden ger verksamheten i uppdrag

alkoholhandläggare och bostadsan-

göra en geoteknisk undersökning. När

passning flyttas över från Social-

arbetet sattes igång framkom det att

nämnden till Miljö- och Byggnads-

markunderlaget inte var som förväntat

nämnden.

och företaget behövde utökad budget

Det finns många fördelar att de per-

för att klara förankringen av bron på

att fördjupa sig i jämställdhetsarbete
samt se över möjligheten att arbeta
med jämställdhetsbudgetering samt att
testa att göra en ekonomisk jämställdhetsanalys inom ett område i verksamheten.

Gökotta och
poängpromenad på
Hollands bjer!
Kristi himmelfärds dag 25/5
Start i Svinabäck kl 9-10
Alla hälsas hjärtligt välkomna.

Majvor Persson, 1:e vice ordförande
i Socialnämnden.

Ett tryggare samhälle

På gång i kommunen

Beslut ska fattas med fakta som

den i Laholm arbetat målinriktat med

äldreomsorgen som startade med livs-

Vem eller vilka vill
du ska styra Laholms
kommun?

välbefinnande.

kostnad i Sverige enligt KKIK

Under många år har socialnämn-
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LAHOLM

Kaffekorg medtages
Veinge-Tjärby Centeravdelning

soner som har myndighetsbeslut sitter
samlat och har kolleger. Efter att Kf
tagit beslutet om ny organisation, togs
också beslut om en delvis ny nämnd.
Ny ordförande är Knut Slättengren
(m). Från Centerpartiet fortsätter Majvor Persson som vice ordförande. Inga

kommande val 2018. Tag nu tillfället

och speciellt intressant är de Syrianska

andra förändringar gjordes från vårt

att nominera personer, eller dig själv,

nyanlända som är mycket intresserade

parti förutom att vi fick en ersättar-

Ett stort angrepp mot vårt öppna

tas från vårt närområde, för vi behö-

som du tror eller vet är intresserad av

av den svenska demokratin. Vi bjöd

plats till som Harriet Einerborg besatte.

och demokratiska samhälle ägde

ver också resurser för att klara upp

att utveckla vårt framtida samhälle.

in nya medlemmar till en träff i kom-

Hon har lång erfarenhet av många av

rum mitt i vår huvudstad en fre-

den ”vardagliga” kriminaliteten med

Du kan föreslå vem du vill och den du

munhuset där jag, Erling, Majvor och

frågorna som ligger på socialnämndens

dagseftermiddag.

inbrott, våld och hot. Risken ser jag

föreslår behöver inte vara medlem, det

Gudrun berättade var de olika kontoren

bord, vilket kommer bli en bra förstärk-

Det är svårt att värja sig när människor

som uppenbar när polisen i Stockholm

blir nomineringskommitténs uppgift när

och nämnderna håller till och berättade

ning av nämnden.

avsätter en massa poliser i över ett år

man föreslår listan till nomineringsmö-

om deras verksamhet. Till sist vill jag

för att klara upp vad som har hänt. Jag

tet i november. Så skicka in ditt bidrag

önska er en trevlig sommar och inte

bron över Krokån i Knäred precis blivit

tycker också att det är viktigt att gå till

senast den 26 maj.

alltför torrt! Vi behöver vatten.

invigd. Resan fram tills bron blev klar

sätter sitt eget liv för att förgöra,
skrämma och döda oskyldiga för en
extremistisk syn på mänskligheten. Vi
har ändå varit förskonade för dessa extrema tilltag i Sverige, men har och har
haft en hel del problem med gängbråk
där oskyldiga också har kommit emellan. Det viktigaste nu är att ta tag i alla
dessa problemområden med kriminalitet och stävja de destruktiva handlingar
som dessa människor sysslar med.
Men låt detta inte medföra att resurser

botten med hela denna händelse men

När ni läser detta så har den nya

var inte helt enkel. Allt började med

För övrigt i Centerpartiet i Laholm

att jag och Margareta Lindgren (miljö-

ett säkert sätt. Kommunstyrelsen fick
skjuta till 400 tusen kronor till projektet. Samtidigt genomfördes en annan
upphandling gällande trämaterial till
spångar och plattformar, här blev det
en missuppfattning vilken storlek på
plattformen som bygglovet gällde.
Ansvarig tjänsteman trodde att det gick
att bygga mycket större däck än vad
bygglovet sa. Givetvis blev materialkostnaden högre och kommunen står
nu med ett lager av ekbrädor, som förhoppningsvis går att använda på något
annat ställe, men kostnaden belastar
projektet.
Nu är alla oklarheter uträtade har
vi har fått en fantastisk fin bro med
utsiktsplats över den forsande Krokån
med möjlighet för alla att besöka

det får inte gå ut över andra delar av

kommer vi att medverka i pendlar-

landet. Här vill vi i Centerpartiet tillföra

Ove Bengtsson

kampanjen den 16 maj vid stationen

mer resurser för ett tryggare samhälle

Kretsordförande

i Laholm och vi kommer också som

om det inte skulle vara möjligt att få

och nu ser det ut som om fler partier

sedvanligt att vara med på Våxtorps

till en ny bro sedan Länsstyrelsen dömt

vill detta också. Bra!

marknad. Gudrun Pettersson håller i

ut den gamla bron till mångas förtret.

studiecirklar om Centerpartiet och om

Vi tog kontakt med ett antal personer i

ser ni säkert att det uppmanas om att

hur kommunen styrs. Det är väldigt in-

Knäreds Samhällsförening som vi visste

Erling Cronqvist

skicka in namn på kandidater till vårt

tressant när vi träffar nya medlemmar

har stor drivkraft. Sen rullade projektet

Kommunråd

I denna upplaga av Hallandsbygden

strateg på kommunen) funderade över

platsen. Jag är övertygad om att detta
kommer bli ett bra tillskott i kommunens besöksmål tillsammans med den
närliggande kvarnen med museum.

DISTRIKT

16 | HALLANDSBYGDEN NR 2 2017

Muna vill
öka intresset
för politik

Nu är det dags att nominera
till kommun, region och riksdag

- Det är ett starkt driv att bli medlem och engagera sig för närodlad politik just

Du som är medlem i Centerpartiet, CK, CUF eller CS har möjlighet
att nominera de kandidater Du skulle vilja se på respektive lista.
Tänk på att de som nomineras måste vara (eller bli!) medlemmar i
någon av centerorganisationerna.

Centerpartiets årsstämma som behandlade hela 32 motioner.

Skicka kandidatens namn, bostadsort, e-postadress och telefonnummer till halland@centerpartiet.se eller i vanligt brev till
Centerpartiet i Halland, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg.

När någon blivit nominerad kommer de att tillfrågas om de ställer
upp som kandidat och de måste då ge ett skriftligt medgivande.
Detta sköter distriktet eller respektive kommunkrets om, beroende på vad de vill kandidera till.

2012 då hon kom från Jemen som
flykting. Landet som ligger längst ner på
den Arabiska halvön gränsar till Saudiarabien i norr och Oman i öster. Tvärs
över på andra sidan Adenviken och Röda
havet ligger Afrikas horn med Somalia, Etiopien och Eritrea som många
nyanlända i Sverige kommer ifrån. De
flesta från den här delen av världen och
mellanöstern talar Arabiska.

I nästa nummer av Hallandsbygden sätter en medlemsomröstning
igång. Då kommer du som medlem att kunna rösta på vilka av
de nominerade kandidaterna du vill se på listorna. Kandidaterna
presenteras i Hallandsbygden, och tidningen ges ut den
25 augusti.
Omröstningen är ett rådgivande verktyg och fungerar som underlag för nomineringskommittéerna på krets- och distriktsnivå när
de arbetar vidare med det slutgiltiga förslaget till lista. Listorna
fastställs sedan vid nomineringsstämmorna i respektive kommun
och i distriktet.
Om du undrar något är du varmt välkommen att höra av
dig till Ann-Margret Kristensson på 0346-106 73 eller
Ann-Margret.Kristensson@centerpartiet.se

Jag, Jenny Axelsson och Muna Awasah träffades på biblioteket i Halmstad
för att tala om hur vi på bästa sätt kan
hjälpas åt att intressera människor med

Mingel om jämställdhet
blandning av ställningstaganden och

liknande kulturell bakgrund, som är

åsikter. Diskussionsämnena inkluderade

arabisktalande att förstå det svenska

föräldraförsäkring, prostitution, fler än

samhället, vilka rättigheter man har och

två vårdnadshavare, värdgraviditet och

kanske engagera sig politiskt. Främst

sex och samlevnad på lärarutbildningen.

handlar det om att möta kvinnor, barn

Mer på gång för CUF Halland:

och unga som sällan har kontakter utanför sin familj. I sitt hemland var Muna

12-13 maj anordnar vi Västkongress i

verksam i organisationer som arbetade

Kungsbacka som är en “förstämma” för

för mänskliga rättigheter och det var

västdistrikten Halland, Västra Götaland

en av anledningarna till att hon kom till
Sverige och kunde få hit sin familj med
make och fyra barn i åldrarna 2-14 år.
Nu har hon engagerat sig i Centerpartiet och vill hjälpa till med att intressera fler för politk.
Ola Johansson

Stort engagemang för
närodlad politik

Den 9 september 2018 är det val till kommunfullmäktige,
regionfullmäktige och Riksdag och nu börjar arbetet med
att ta fram listor med riktigt bra kandidater!

Dina förslag till kandidater på region- och
riksdagslista skickar du till distriktsexpeditionen
senast den 26 maj 2017.

Muna Awasah har bott i Halland sedan

DISTRIKT

Onsdagen den 12 april var vi i CUF Halland värd för ett mingel där temat för
kvällen var jämställdhet. Stina Wernersson, 2:e vice ordförande och jämställdhets– och sexualpolitisk talesperson
för CUF, talade om liberal feminism och
ledde diskussion. Vi hade bjudit in flera
inom partiet och det blev därför en bra

och Värmland till CUF’s stämma i Jönköping 25-28 maj.
Emilia Lindgren

nu. Vi ser en tydlig ökning av antalet medlemmar och ser också att det politiska
engagemanget har ökat, säger Henrik Oretorp som omvaldes som ordförande på
Några viktiga beslut i samband med motionsbehandlingen:
•

Flytta makt från staten till regionerna.

•

Utveckla och modernisera LSS-lagen och personlig assistens.

•

Bättre stöd till arbetsintegrerande sociala företag.

•

Ge landsbygden likvärdiga förutsättningar för bostadsbyggande.

•

Minska regelkrånglet för investering i nya bostäder.

•

Bättre hantering av utbetalning av jordbruksstöd till lantbruksföretag.

•

Privata butiker ska ges möjlighet att genom ett licens/tillståndssystem få möjlighet att
sälja alkoholhaltiga drycker.

•

Minska läckagen av mikroplaster i naturen.

•

Ta fram förslag till elcykelpremie.

•

Cykel ska bli ett eget trafikslag hos Trafikverket.

•

Ändra lagen så att markägare har rätt till intrångsersättning när staten åberopar artskydd.

•

Förenkla för mer småskalig solelproduktion.

•

Använd IT-teknik för att utveckla små skolor på landsbygden.

•

Förebygg ohälsa med mer rörelse och idrott i skola och på fritids.

•

Mer utbildning i eget företagande på gymnasiet.

•

Ökat stöd för personer med psykisk ohälsa.

•

Återinför skrotningspremien för gamla bilar.

•

Använd fibern till kultur och utbildning i hela Norden.

•

Ge polisen rätt att beslagta tobak från personer under 18 år.
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Ola´s KRÖNIKA

18 | HALLANDSBYGDEN NR 2 2017

Tröstekramar sprider ljus och värme
Medan jag skriver detta släpper
regeringen sin vårändringsbudget
och en debatt i riksdagen inleds.
Samtidigt meddelar Storbritanniens
premiärminister att hon utlyser ett
nyval. Detta medan vi bekymrar
oss över utgången av det franska
presidentvalet och upprörs över
hur president Erdoǧan genom en
jämn och möjligen manipulerad
folkomröstning, tillskansar sig mer
makt och drar det mäktiga Turkiet
in i isolering. Som om det inte vore
nog fortsätter grymheterna i Syrien
och det skramlas åter med vapnen
på Korehalvön, när den lynnige Donald Trump, för vilken gång i ordningen, bytt åsikt och lojaliteter.

”Vi står inte ut” är ett upprop som
syftar till något vi alla skulle önska,
nämligen ett tryggt och säkert vuxenliv
åt pojkar från Afghanistan som riskerar
att utvisas från Sverige för att skyddsbehovet inte längre finns. Centerpartiet
står upp för en rättssäker prövning
av åldern hos dessa unga män, som
kom hit som barn i hopp att få en
fristad. Deras möjligheter att överpröva
Migrationsverkets summariska beslut
behöver stärkas och om de var under
18 år när de sökte uppehållstillstånd
så är det självklart den åldern som
ska gälla ända till dess asylprocessen
avslutas. När beslutet om avvisning är
fattat måste det verkställas, även om
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Folkkyrka – en kyrka för alla
Centerpartiet i kyrkovalet 17 sep 2017
Centerpartiet i Göteborgs stift arbetar för en:

Välkomnande kyrka

i samhället. Svenska kyrkan ska vara en aktiv del av samhället med öppenhet,
mångfald och ge rum för olikheter.

Ung kyrka. Vi vill stärka barn och unga genom att vara konkreta i ord, tro och handling och våga delegera
ansvar och uppgifter.

Hållbar kyrka.

Svenska kyrkan förvaltar stora tillgångar, såväl ekonomiska medel som stora arealer av
jord och skogsbruksfastigheter. Vi vill driva en förvaltning som säkerställer en långsiktig avkastning som bas för
kyrkans verksamhet.

Kyrka med motiverade förtroendevalda. Vi vill öka engagemanget och stärka förtroendevalda som tar på sig uppdrag i beslutsorganisationen. Centerpartiet som nomineringsgrupp ska vara en garant
för kompetens och motiverade förtroendevalda.

Modig kyrka som för dialog. Vi vill att svenska kyrkan ska delta i dialog och samhällsdebatt och
stå upp för sina grundläggande värderingar och sitt budskap.

Vårbudgeten har redan kritiserats
av Emil Källström (C) för att vara oansvarig och att den trots goda ekonomiska prognoser inte innehåller de
åtgärder som sänker trösklarna till arbets- och bostadsmarknaden och stoppar klyvningen av Sverige. Sett i ljuset
av en orolig omvärld är den glättiga
bilden som målas upp om framtiden av
Magdalena Andersson (S) bedräglig.
Det är ingen munter prognos vi ser
för freden, för miljön, för fattigdomen
och för demokratin. Det kan påverka
ekonomin, när vi borde rusta oss starkt
med reformer som stärker hela landet
och småföretagen.
Det är glädjande när många vill engagera sig politiskt och väljer Centerpartiet. Det är ett påtagligt bevis på att
Annie Lööf’s ledarskap uppskattas. Det
ställer också krav på oss i Halland att
vi delar med oss av utrymmet, kanske
anpassar mötesformerna, blir bättre på
att lyssna och ta intryck. Distriktsstämmans debatt om hela 32 motioner var
glädjande på det viset. Härligt att höra
Irís och Anders glödande appeller som
faktiskt vände majoriteten och ändrade
beslut.

KYRKSIDA

Vill du Veta mer?
www.Centerpartiet.se/Halland		

det känns inhumant. Centerpartiet vill
värna asylrätten och det enda sättet
är att tillämpa den och hålla fast vi de
principer som gäller. Bara så kan vi
vara ett föredöme och utan undantag
hävda en generös och human asylpolitik i Sverige och gentemot ett Europa
som glider bort och åter in i historiens
mörker.
Till sist, några ord ur påskaftonens
Hallands Nyheter, där jag citerades i
SR-Ekots mediekrönika, med anledning av det förskräckliga terrordådet
på Drottninggatan som skett en vecka
tidigare.
”Legitimitet och folklig förankring är
viktigare än någonsin. Det är lätt att
åtgärderna blir reaktiva och bär spår
av populism och främlingsrädsla. Då

riskerar de att slå fel och motverka det
öppna och toleranta samhälle vi vill
bygga med gemenskap och delaktighet. Rädsla och fientlighet får inte
tillåtas bli dominerande. När kärleken
sprids och tröstekramar sprider ljus
över gator, torg och sociala medier blir
Sverigedemokraterna med sin svans
av handlingsförlamade och förvirrade
”troll” känsliga för vårsolens värmande
strålar.”
Låt oss hoppas att kärleken övervinner
hatet och vi i Sverige trots skillnader
i politiska åsikter och den klyvning av
landet som blivit värre under Löfvenregeringen, kan behålla sammanhållningen kring det allra viktigaste, våra lagar,
vår demokrati och vår yttrandefrihet.
Ola Johansson

Läs min blogg: olajohansson.blogspot.se Twitter: @ola_johansson Instagram: kungsbackaola

Centerpartiet i kyrkovalet, Göteborgs stift
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Och de nominerade är…
Den 25 mars genomförde Centerpartiets distrikt i Halland, Fyrbodal,
Göteborg, VG västra och Sjuhärad sin
gemensamma nomineringsstämma
inför valet till stift och kyrkomöte.
Ett 80-tal ombud ifrån Strömstad i norr,
till Laholm i söder deltog på stämman
som denna gång var förlagd i Råda församling, Mölnlycke.
Bara platsen, Råda rum är väl värt ett
besök för den som funderar på om Svenska kyrkan fortfarande är konserverad i
gamla lokaler och till passerade idéer.
Nomineringskommittén hade arbetat
fram goda förslag och presenterade tre
olika listor till stiftsfullmäktige och en
gemensam lista till Kyrkomötet.
Våra halländska kandidater nådde
topplacering, etta på kyrkomöteslistan
blev Gunilla Franzén och förstanamn på
stiftslistan (samverkan Halland/Sjuhärad)
blev undertecknad. Något som både sporrar och förpliktigar men samtidigt behöver

Etta på stiftsfullmäktigelistan,
Camilla W Heurén

Nedan ser du de 25 första namnen
på listorna. Vi presenterar också Håkan
Widepalm, 4:e namn på kyrkomöteslistan
och Berith Hultén, ny på stiftsfullmäktigelistan.

I vilket sammanhang väcktes ditt
intresse/engagemang för de kyrkliga
frågorna?

facebook: centerpartiet i kyrkovalet,
Göteborgs stift

VAL TILL STIFTSFULLMÄKTIGE

Etta på kyrkomöteslistan, Gunilla Franzén

VAL TILL KYRKOMÖTET

Centerpartiet
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1.

Camilla Widepalm Heurén, Halmstad

2.

Gunilla Franzén, Kungsbacka

3.

Stig Agnåker, Falkenberg

4.

Barbro Johansson, Svenljunga

5.

Helene Andersson, Varberg

6.

Bernt Samuelsson, Laholm

7.

Micael Carlsson, Hyssna

8.

Annalena Emilsson, Laholm

9.

Berith Hultén, Falkenberg

10.

Kurt Frilén, Fotskäl

11.

Lars-Erik Karlsson, Varberg

12.

Kjell Helgesson, Halmstad

13.

Annika Hedman, Kungsbacka

14.

Petter Larron, Halmstad

15.

Bengt Axbrink, Skene

16.

Bengt Wernersson, Falkenberg

17.

Marie Björsell, Kungsbacka

18.

Helen Andersson, Varberg

19.

Ann-Louise Karlsson, Östra Frölunda

20.

Håkan Widepalm, Halmstad

21.

Agneta Åkerberg, Falkenberg

22.

Marie Andersson, Kungsbacka

23.

Maria Bronelius, Laholm

24.

Ewy Henriksson, Halmstad

25.

Siv Nyman, Falkenberg

Göteborgs stift

Jag heter Håkan Widepalm, är 39 år (har
fyllt 40 vid kyrkovalet!) och bor i Harplinge tillsammans med Ulrika och våra
barn Isak och Thea. Jag arbetar i Svenska kyrkan i Söndrum-Vapnö församling
som församlingspedagog. Förutom familj
och arbete ägnas en hel del för tillfället
till vår senaste familjemedlem Mezzi. En
labradoodle på några veckor. Han har
ett stort intresse av att bitas och äta på
möblemanget.
Jag har ett stort intresse för sport och
då särskilt fotboll. Jag följer Halmstads
BK med stort intresse. Så mycket dolda
talanger har jag nog inte, dock har jag ett
hemligt intresse och lust för flygplan.

Camilla W Heurén

@Cgbgstift #ckyrkoval
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Håkan, kandidat för
Centerpartiet i kyrkovalet

vi påminna varandra. Inga platser är ännu
tillsatta, varje kandidat är en potentiell vinnare och tillsammans behöver vi
samla alla krafter för att få så många som
möjligt att rösta och välja Centerpartiets
valsedel den 17 september.
När listorna var fastställda och röstningen avslutad, tackades presidiet för sitt
arbete och stämman övergick till valinformation och presentation av frågorna som
Centerpartiet ska fokusera och driva på i
valrörelsen.

KYRKSIDA

Jag har varit aktiv i kyrkan sedan min
egen konfirmandtid. Först som ideell konfirmand- och barngruppsledare i Enslövs
församling och sedan i utbildning och i
yrket som församlingspedagog. Detta
har också gjort att jag tycker att det är
särskilt viktigt att i ideellt engagemang ta
människor i anspråk. Det är bra för den
enskilde och det är bra för kyrkan.

Hur kan Svenska kyrkan bidra till ett
bättre samhälle?
Att Svenska kyrkan är en öppen, aktuell
och demokratisk folkkyrka som verkar
och lever evangelium i den tid som råder
och på den plats den verkar är en viktig
grundprincip för mig. Svenska kyrkan på
lokalt plan bidra till att stärka individen,
dels genom ett utvecklat diakonalt arbete,
samt att främja ideell verksamhet och
dels genom att finnas som en samverkanspart i det lokala samhället. På nationellt plan vill jag verka för att Svenska
kyrkan blir en aktör som trycker samhället
i en riktning som verkar och främjar för
öppenhet, acceptans och tolerans. Att
bygga Guds rike på jorden här och nu!
Vad ser du som de tre största utmaningarna för svenska kyrkan inom en
5-10 års period?
Att Svenska kyrkan fortsätter vara en
öppen och demokratisk folkkyrka är en
stor utmaning. Där unga tas på allvar och
stimuleras i den demokratiska processen.
Att Svenska kyrkan är en del av samhället
och fortsätta utveckla sin, i många fall,
breda samverkan med aktörer i det lokala
samhället.

1.

Gunilla Franzén, Kungsbacka

2.

Daniel Tisell, Göteborg

3.

Anna-Lena Carlsson, Strömstad

4.

Håkan Widepalm, Halmstad

Namn: Berith Hultén, 45 år, Falkenberg

5.

Hampus Eskilsson, Ale

Yrke: Begravningsentreprenör

6.

Jacob Andersson, Lilla Edet

7.

Helen Andersson, Varberg

8.

Barbro Johansson, Svenljunga

9.

Henry Bäckström, Uddevalla

10.

Nicklas Sundberg, Göteborg

11.

Berith Hulthén, Falkenberg

12.

Eva-Karin Torhem Arnell, Hyssna

Personliga intressen: Vid sidan om arbetet som begravningsentreprenör är jag
naturligtvis engagerad i barnen och deras
fritidsintressen. Detta innebär att vi tittar
mycket på volleyboll och diverse dansföreställningar. När jag skall göra något för
mig själv så är det körsång. Att sjunga i
kör ger mig så mycket energi. Detta är
verkligen balsam för själen.

13.

Bernt Samuelsson, Laholm

14.

Roger Wallentin, Tanum

15.

Kjell Helgesson, Halmstad

16.

Marie Andersson, Kungsbacka

17.

Robert Nordman, Styrsö

18.

Agneta Åkerberg, Falkenberg

19.

Gun-Britt Hermansson, Orust

20.

Lars-Erik Karlsson, Varberg

21.

Berit Gullbrandson, Öckerö

22.

Annalena Emilsson, Laholm

23.

Berit Karlsson, Tanum

24.

Kurt Berntsson, Tjörn

25.

Petter Larron, Halmstad

Göteborgs stifts valkrets

Att kyrkostyrelsens arbete med en modell
för systematiskt program kring lärande
och undervisning slutförs. Detta bland
annat för att skapa en trygghet i den
egna traditionen inför mötet med andra
samhällsaktörer och med andra religioner
och kulturer.

Berith, kandidat för Centerpartiet i kyrkovalet

Dold talang: är en hejare på hambo, har
tidigare dansat folkdans.
I vilket sammanhang väcktes ditt
intresse/engagemang för de kyrkliga
frågorna?
Är uppvuxen med en far som alltid varit
kyrkopolitiskt aktiv, så frågorna har alltid
funnits där. Dessutom kommer jag ofta i
kontakt med kyrkan genom mitt arbete
som begravningsentreprenör, så när jag
fick frågan för några år sen kändes det
naturligt att engagera sig.
Hur kan Svenska kyrkan bidra till ett
bättre samhälle?
Genom att tydligt ta ställning för den som
är svag. Att synas i samhället och att på
ett modernt sätt sprida de kristna värderingarna.

Vad ser du som de tre största utmaningarna för svenska kyrkan inom en
5 - 10 års period?
-Ett modernare arbetssätt, att finnas där
folk finns. Att våga lämna kyrkorummet.
-Att få tillbaka medlemmar som valt att
hoppa av, samt behålla de vi har
-Att få fler människor engagerade

CENTERKVINNORNA
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Hallands Centerkvinnor levererar
Centerkvinnor från hela Halland

Jag heter Ann-Sophie Cordes och

möttes i Vinbergs församlingshem

jag har äran att vara nyvald ordfö-

den 12 mars där årets distrikts-

rande för Centerkvinnorna Halland.

stämma ägde rum. Som vanligt ett

Det är med stolthet jag axlar detta

välbesökt och trevligt möte, med tid

uppdrag och det känns stort att

för samtal och diskussioner.

fått ta emot ett förtroende av en

Gästföreläsare för dagen var Elizabeth Peltola från förbundsstyrelsen. Vi
fick lyssna till ett engagerat tal, som
berörde. Centerkvinnor behövs mer än
någonsin.
Av andelen kvinnor i parlament i
världen kommer Sverige först på 6:e
plats med 44 procent. Att Rwanda ligger
på plats 1 var det ingen som gissade,
där är representationen kvinnor 66 procent. Vi har en resa att göra, vi måste
börja inom vårt eget parti.

enad samling av starka halländska
kvinnor.
Jag är även, sedan ett år tillbaka, invald
i Centerkvinnornas förbundsstyrelse och
framöver vill jag fortsätta arbetet med
att långsiktigt stärka vår organisation
både på nationell och lokal nivå.
En del av er har kanske fått ett mail
eller brev ifrån rikskanslitet med en
hälsning om att det snart startats en
basinventering ibland våra avdelningar.

Frågor som Centerkvinnorna driver
är strukturell, ekonomisk och sexuell
frihet.
Systerskap är Centerkvinnornas sätt
att stötta varandra såväl internationellt,
som nationellt.
Att Centerkvinnor behövs nationellt
och i världen underströk även Henrik
Oretorp, som framförde en hälsning från
Centerpartiet.
Ola Johansson informerade om sina
områden i Riksdagen, främst från Civilutskottet, där han ingår.
Om kyrkovalet, som äger rum den
17 september höll Camilla Widepalm
Heurén en viktig information. Vi måste
samla oss och föra fram våra frågor,
framförallt inte ge utrymme åt SD.

Presidiet för dagen utgjordes av Ingela N Eriksson Veinge ordförande, Dorit
Sjunnesson Ränneslöv vice ordförande
samt sekreterare Dag Gustavsson.
Majvor Persson, som valt att avsluta
sitt engagemang som ordförande avtackades med blommor och presentkort.
Anna Roos, uppvaktades som årets
Centerkvinna, motiveringen var bland
annat: modet att ha axlat rollen som oppositionsråd i Hylte när sjukdom gjorde
att platsen stod tom.
Centerkvinnorna valde till ny distriktsordförande Ann-Sophie Cordes.
Nu har Centerkvinnorna i Halland en
ordförande som även ingår i Förbundsstyrelsen.
Hallands Centerkvinnor levererar!

Basinventeringen går ut på att vi
i förbundsstyrelsen gärna vill komma
i kontakt med er för att ta del av era
tankar och funderingar om vilka behov
ni har, vad ni vill och behöver för att
utvecklas och driva jämställdhetsfrågor
vidare.
Inom en period framöver kommer personal från CKs kansli att ringa
till ordföranden i CK-avdelningar och
distrikt för att lära känna er avdelning
bättre och göra en basinventering,
På Facebook finns en grupp som heter

Den halländska landsbygden ger företag nya möjligheter

” Centerkvinnor i Sverige”, om du inte

Martina Williams flyttade för två år

redan är medlem gå in och bli medlem

sedan från Zürich i Schweiz till Ste-

idag. Där hittar du alltid dagsaktuell

ninge i Sverige. Där har hon utveck-

information, du kan dela med dig av

lat ett spännande företagskoncept.

tips eller bara ställa en fråga. Vi finns

På internationella kvinnodagen den

lyssna till era tankar och synpunkter.

även på Connect (Centerpartiets nya
intranät) och där kan du tex hitta poli-

mob-

tisk information, loggor, mallar och nya

bing.

produkter.

Det kan tyckas vara

Det är bara TILLSAMMANS som vi

självklart att alla ska få vara den

vi ska fortsätta stötta varandra och
ta hand om varandra samtidigt som
vi fortsätter kampen för ett jämställt
samhälle.
Jag avslutar med att citera ur en låt

8 mars uppvaktades hon därför med
tårta och diplom av Ola Johansson
och Majvor Persson från Centerpartiet och Centerkvinnorna i Halland.
Under företagsnamnet Rosenlund Sweet

är starka och kampen för jämställdhet

de är fast så ser inte livet ut för väldigt

känns mer och mer aktuell för varje

många unga idag. Jag har själv fyra

med Taylor Swift som spelas här hem-

dag som går och för varje nyhetsrap-

barn och det är för deras framtid jag

ma allt som oftast.

portering jag nås av. Runt om i världen

väljer att engagera mig i Centerkvinnor-

antas lagar som tex förnekar kvinnor

na. Som så många andra Centerkvinnor

”Cause the players gonna play, play,

rarhemsverksamhet. Gården som ligger

deras rätt att själva bestämma över sina

före mig vill jag kämpa för att de ska få

play, play, play. And the haters gonna

omgiven av skog och åkrar, och bara tio

det bättre och när jag är gammal och

Fler företagare behövs också då

kroppar, det antas också lagar som gör

hate, hate, hate, hate, hate. Baby, I’m

minuters cykelväg från stranden, hopp-

grå vill jag kunna säga att jag gjorde

det är företagen som skapar jobb, och

det kriminellt att vara och älska vem

just gonna shake, shake, shake, shake,

as hon ska fungera som en tillflyktsort.

man vill. Här hemma i Sverige pågår en

allt jag kunde.

därmed skatteintäkter till vår ge-

shake. I shake it off, I shake it off”

kvinnor som vågat och som satsat på

ständig kamp för ungas rätt att bara få

Escape har Martina Williams utvecklat ett naturnära bed and breakfast,
inackordering av islandshästar m m. Till
sommaren ska hon också starta vand-

Vi i Hallands Centerkvinnor är idag

Företagaren Martina Williams uppvaktas av Ola Johansson och Majvor Persson med tårta och
diplom på internationella kvinnodagen.

som gynnar företagande.
- Martina Williams är en av de

mensamma välfärd. Om kvinnor drev

den gröna näringen och landsbygden. Vi

norna ska bli fler! Fler företagarkvinnor

företag i samma utsträckning som män

hoppas att hon inspirerar fler kvinnor att

- Vi vill så klart att företagarkvin-

vara ifred. Rätten att bara få vara, se ut

ett av de större distrikten fast vi nöjer

Ann-Sophie Cordes, ordförande

är en förutsättning för ett jämställt

skulle Sverige få uppskattningsvis 75

och uttrycka sig så man själv vill utan

bli egna företagare, säger riksdagsleda-

oss inte där. Vi ska bli många fler. Det

Hallands Centerkvinnor

näringsliv med fler kvinnor på maktposi-

000 fler företag och 278 000 fler jobb.

att möta förtryck och utsättas för tex

mot Ola Johansson.

är TILLSAMMANS som vi är starka och

tioner, säger Majvor Persson.

Därför driver Centerkvinnorna politik

Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

Tävling!

Förra numrets tävling blev populär med ett stort antal insända
svar. I detta numrets tävling gäller det att få fram länder.

I namnen på nedanstående tolv länder är vokalerna borttagna, övriga bokstäver är omkastade,
men första bokstaven är rätt. T.ex. blir Sgrv, Sverige. Vilka är länderna?
1. Tkrt

2. Kdn

3. Gldrnk

4. Tnnz

5. Cbml

6. Snpn

7. Mkrc

8. Pnl

9. Pgtlr

10. Clh

11. Fkknrr

12. Snlkv

Vi vill ha svaren före den 31 maj 2017.
Sänd in ditt svar, helst på vykort, till:
Glöm inte att skriva ditt namn och din adress. Vinnarna och de rätta Hallandsbygden, Möllegatan 11,
svaren kommer i nästa nummer av Hallandsbygden. Lycka till.
311 34 Falkenberg.

Här kommer de rätta svaren i förra
numrets tävling, Hallandsbygden Nr 1, 2017,
där det gällde att klura ut namnen
på tolv orter i Halland.

Vinnare blev:
Wincent Persson, Ynnabo 107, Torup
Sofia och Maria Lundgren, Sandövägen 522, Vallda
Bror Engberg, Breås Backatorpet 106, Långås

Grattis!
Bilträff +
svenska
kyrkan =
sant
Jerker Alsterlund är kyrkoherden som tänkte om och tänkte
nytt, och startade drop-in-vigslar på Power Big Meet i Västerås. Han är en av Centerpartiets
förtroendevalda i Kyrkomötet
och utsågs 2013 till Årets Förnyare i Svenska kyrkan.
- Man måste kliva ut ur
sin comfortzon och ta tillvara
alla möten som bjuds. Det är
först då vi blir en modig kyrka,
sägerJerker Alsterlund.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Långås
Landa
Svartrå
Tvååker
Fagered
Enslöv
Vinberg
Ullared
Åled
Skummeslöv
Slöinge
Hanhals

Tack från
Sydafrika!
I samband med nyårsträffen i
Vinberg gjordes en insamling till
förmån för Centerpartiet i Hallands
internationella projekt Mbkweni.
Insamlingen resulterade i 4 500
svenska kronor som nu har skickats
till Sydafrika. Pengarna går bland
annat till inköp av en dator, grönsaker till barnen på förskolan och
utbildning till förskolepersonalen.

Tack alla ni
som bidrog till
insamlingen!

