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1998 kom jag in i både kommun-
fullmäktige och i kommunstyrel-
sen i Söderhamn, under en man-
datperiod har jag även haft för-
troendet att få vara ordförande för 
KUS-nämnden. 

Det har varit 20 år av personlig 
utveckling, beslut, engagemang, 
glädje och sorg. Under dessa 20 
år har det hänt massor i Söder-
hamn kommun. En del har gått 
åt rätt håll, såsom satsningar på 
föreningsliv, miljöarbetet och att 
kommunen sagt ja till att lägga ut 
kommunala verksamheter på an-
dra utförare. Andra delar har gått 
i fel riktning för kommunen. Det 
är frågor som Centerpartiet har 
kämpat för att göra bättre under 
alla de år jag varit med, men där 
majoriteten inte lyssnat på Center-
partiets förslag. Det handlar om att 
hela kommunen skall leva och att 
vi utvecklar landsbygden istället 
för att avvecklar den, det handlar 
om att stärka företagandet i kom-
munen, att vi ger de små företagen 
större möjligheter, det handlar om 
att skolan måste organiseras så att 
pedagogerna får vara pedagoger 
och ge eleverna de kunskaper de 
behöver för sin framtid och det 
handlar om att skapa förutsättning-
ar för omvårdnadsnämnden att 
kunna ge en bra vård och omsorg 
till dem som är i behov.

Centerpartiets 
kommunfullmäktigelista 
tar Söderhamn Framåt!

Centerpartiet har en mycket bra 
lista till kommunfullmäktige i 
Söderhamn, enligt mig det abso-
lut starkaste laget för att ta Söder-
hamn framåt. Vi har fått ett fan-
tastiskt förstanamn på C-listan i 
John-Erik Jansson, som jag hoppas 
kommer att få stort inflytande efter 
valet. Han är engagerad, analytiskt 
och framförallt en lyssnande led-
are. Ett ledarskap som kommunen 

Centerpartiet tar Söderhamn Framåt!
behöver. Tillsammans med alla an-
dra som står på Centerpartiets lis-
ta, personer med massor av kom-
petenser, så är det den listan som 
kommer att ta Söderhamn Framåt!

För egen del kommer en stor del av 
mitt engagemang att läggas på att 
få utveckla region Gävleborg, där 
jag fått förtroende att toppa Cen-
terpartiets valsedel i både Hälsing-
land och Gästrikland. Att utveck-
la den trygga och nära vården, att 
få ner köerna, stärka primärvår-
den samt att få jobba med psykisk 

ohälsa bland barn och unga känns 
utmanande. Men jag kommer även 
jobba för stärka tillväxten i regi-
onen, dels genom att jobba med 
den kompetensbrist/-efterfrågan 
som företag upplever, upphand-
lingssystemet så att mindre aktörer 
kan vara med och tävla på samma 
marknad, stärka livsmedelspro-
duktionen i regionen med mera. 
Dt finns många spännande utma-
ningar att ta tag i. Där tror jag att 
jag och Centerpartiet kan vara en 
avgörande skillnad i framgångs-
faktorn för regionen.

Stort kommunalt 
engagemang

Men jag släpper inte Söderhamn. 
Basen för mitt politiska engage-
mang har alltid varit lokalt och 
jag vill verkligen vara med och bi-
dra till att Söderhamn når de fram-
gångar som vi som kommun har 
alla förutsättningar till. Jag står 
som nr. tre på Centerpartiets kom-

munfullmäktigelista i Söderhamn. 
De frågor som jag kommer att rik-
ta in mitt engagemang i kommu-
nen är frågor som Centerpartiet 
drivit länge kommunalt. Det hand-
lar bl.a. om skola och företagande.

Skola
Söderhamn har det tufft i diverse 
rankingar när det gäller vår skola. 
Vi ligger alldeles för ofta under 
riksgenomsnittet. När man träf-
far pedagoger upplever man ofta 
en uppgivenhet och att de tycker 
att de håller på att jobba ihjäl sig. 

Häromdagen presenterades 
Centerpartiets Norrlandsrap-
port. Det är en politik för he-
la landet, där vi genom poli-
tiska förslag skapar möjlighe-
ter för hela landet att växa och 
utvecklas. 
Den innehåller följande för-
slag:
1. Fler fasta läkarkontakter 
 och bättre läkartäthet i 
 Norrland
2. Mobila ungdomsmot- 
 tagningar i Norrland
3. Fler poliser i Norrland
4. Avskrivning av studielån 
 för den som arbetar i 
 glesbygdskommun

FRAMÅT!
Det handlar till viss del om att det 
saknas resurser till skolan, men det 
handlar också om hur vi organise-
rar skolan så att pedagogerna får 
vara pedagoger och lära eleverna 
det som de behöver för framtida 
utmaningar. Huvuduppgiften för 
skolan är att ge alla elever förut-
sättningar att lyckas. Nyckeln till 
ett ge eleverna denna kunskap är 
lärarna, det är de som i sin vardag 
skapar en framgångsrik skola. För 
att lärarna/pedagogerna skall lyck-
as med detta så måste vi organise-
ra bort allt onödigt pappersarbe-
te som de får göra. Varje onödigt 
pappersarbete är en stöld av deras 
arbetstid att stärka eleverna. 

Signalen från kommunen mås-
te vara att vi skall lyckas. För att 
lyckas så behöver fler bli involve-
rade. Det handlar om föräldrar/an-
höriga, civilsamhället, företagan-
de och, viktigast av allt, att signa-
len från kommunen är att vi skall 

lyckas, vi skall bli bäst.
För eleven handlar det även om 

att stärka det fria skolvalet och att 
de får välja den skola som passar 
dem bäst, att vi stärker elevråden 
och ger eleven mer delaktighet 
i sin skola och i sitt samhälle de 
lever i. Delaktighet är en viktig 
grund för framgång.

Utöver detta är det för mig och 
för Centerpartiet otroligt viktigt 
att vi fortsätter jobba efter devi-
sen att små barn skall ha korta res-
vägar till skolorna, att de mindre 
skolorna på landsbygden blir kvar 
och att vi ger dem de resurser som 
de behöver.

Det saknas sannerligen inte ut-
maningar när det gäller skola och 
utbildning i kommunen. Men jag 
kommer att lägga stort engage-
mang i att göra det bättre.

Företagande
Företagen är grunden för att vi 
skall ha en fungerande välfärd 
och en fungerande kommun. Se-
dan 2010  (som av en händelse är 
det samma år som C slutade sty-
ra i Söderhamn... eller inte) har vi 
backat i Svenskt Näringslivs ran-
king och företagen i kommunen 
tycker att Söderhamn gör ett allt 
sämre jobb med att tillmötesgå fö-
retagen i vår kommun. Vi ligger nu 
tia från slutet. Så här kan det inte 
fortgå. Detta måste det bli en änd-
ring på. Som kommun skall vi va-
ra lyhörda för företagens önskemål 
och vara möjliggörare för det be-
hov företagen har. För det så mås-
te vi vara mer lyhörda, ha en stör-
re dialog med företagen i vår kom-
mun. Vi måste se vilka hämmade 
regler som finns och ta bort dem, 
vi måste jobba med våra upphand-
lingssystem så att våra små och 
medelstora företag kan vara med 
och konkurrera i de offentliga upp-

handlingarna. Vi behöver fortsät-
ta med att stärka Ungt företagande 
och jobba med attityder kring före-
tagande i kommunen. Vi behöver 
lyssna mer på vilka kompetenser 
våra företag efterfrågar och möta 
dessa med utbildningar som leder 
till arbete för vår unga.

Jag är helt övertygad om att Söder-
hamn kan vara bland de 100 bästa 
kommunerna på Svenskt Närings-
livs ranking inom en mandatperi-
od om vi bestämmer oss för att gö-
ra detta tillsammans, kommun och 
företag i samverkan för framgång. 

Så även om mitt engagemang nu 
kommer att upptas av mer regiona-
la frågor som har stor lokal påver-
kan så kommer jag även att fortsät-
ta kämpa för ett bättre Söderhamn.

För första gången på många val är 
årets valrörelse ett värderingsval. 
Vilket samhälle vill vi ha i Söder-
hamn, Gävleborg eller i Sverige? 
Extrema krafter finns både till hö-
ger och vänster som vill beskära 
din makt över ditt liv så fort du av-
lagt en röst på dem. Låt mig ta någ-
ra skillnader, det är väldigt enkelt. 

Tolerans mot intolerans, tole-
rans och respekt gentemot våra 
medmänniskor eller intolerans och 
hat mot människor vi inte känner. 

Arbeta för ett bättre klimat el-
ler klimatförnekare, att vi måste 
hushålla med jordens resurser och 

En politik för hela landet
5. Åtgärdspaket för bättre 
 vägar i norra Sverige
6. Åtgärdspaket för bättre 
 järnvägar i norra Sverige
7. Värden från naturresurser 
 ska stanna där de skapas
8. Landsbygdsavdrag för 
 likvärdig service och mer 
 pengar i plånboken för 
 människor på landsbygden
Om man vill läsa hela rappor-
ten så hittar man den här 
https://www.centerpartiet.se/
press/pressmeddelande/nyhets-
arkiv-2018/2018-08-16-fram-
tidstro-for-landsbygden-framat

Viktigt val, 
det viktigaste på många år

nyttja dem bättre så att vi får ett 
fungerande kretslopp mot att det 
finns de som trots all forskning 
påstår att människan inte påverkar 
klimatet utifrån vårt leverne. 

Sverige skall leva och ge resurser 
till detta mot dem som vill Cen-
tralisera och göra saker större och 
samla dem på få platser i landet.

Det finns massor av övergripan-
de frågor om hur vi vill att Sverige 
skall se ut. De, utifrån mitt synsätt, 
mörka krafterna tar allt starkare 
grepp om opinionen, något som 
gör att de extrema åsikterna till 
vänster och höger får styra det 
politiska samtalet. 

Jag vill inte ha det så! Jag vill 
att politik skall kunna föras i civi-
liserade samtal där vi löser männ-
iskors problem.

Centerpartiet har en positiv syn 
på Söderhamn och på Sverige. 
Vi ser problemen och vi vill inte 
svartmåla. Vi tror inte att det är på 
det sättet vi tar samhällen framåt. 
Vi vill istället arbeta för att hitta 
lösningar på de samhällsproblem 
som finns.

Valet är ditt. Vad väljer du?

Öppenhet mot slutenhet, öp-
pet demokratiskt samhälle som 
tål granskning mot dem som vill 
stänga dessa möjligheter. 

Decentralism mot centralism, att 
som decentralist verka för att hela 
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Varje år på hösten kan Sveriges 
kommuner ta del av företagsran-
kingen. År 2017 hade Söderhamn 
halkat ner på plats 280 av totalt 
290 kommuner. Från Centerpar-
tiet ser vi detta som mycket alar-
merande och anser att vi borde lig-
ga bland de 100 första platserna 
istället, detta utifrån att Söder-
hamn har mycket bra att erbjuda.

Arbetslösheten i landet mins-
kar, men här har vi svårt att hitta 
den arbetskraft förtagarna frågar 
efter. Därför måste vi ha en bätt-
re dialog med våra företag för att 
kunna matcha utbildningar efter 
de behov som efterfrågas.  Skolan 
behöver SYO-konsulenter som 
är uppdaterade efter kommunens 
egen arbetsmarknad, så de bättre 
kan lotsa våra ungdomar till att 
göra val som leder till arbete och 

vi har CFL som kan vidareutbilda. 
Vi behöver marknadsföra och syn-
liggöra Näringslivsenheten och 
vad de kan hjälpa till med för de 
som vill starta eller vidareutveckla 
sina företag. För att skapa ett bra 
förtroende för våra tjänstemän och 
politiker behövs det även att det 
skapas personliga relationer ge-
nom många företagsbesök och stu-
diebesök.  Vi vill även ta bort häm-
mande regler för företagarna och 
istället jobba med möjliggörande.

Centerpartiet vill att hela kom-
munen ska leva och utvecklas med 
goda förutsättningar till service 
och företagande oavsett var man 
bor. Därför behövs ett nytt ledar-
skap i Söderhamn efter valet.

För Centerpartiet i Söderhamn  
Marianne Persson och Lena Dufva

Företagsklimatet 
i Söderhamn

Behöver Du skjuts 
till vallokalen?
Ta kontakt med någon av följande 
kontaktpersoner så får du hjälp:
Nils E Westling, Bergvik, tel. 070-574 81 77 
Lennart Olsson, Söderala, tel. 070-600 80 33
Christina Lundh, Norrala, tel. 070-218 41 87
Jan-Eric Berger, Trönö, tel. 070-321 99 63

Centerpartiet i Söderhamn
Välkommen!

Söderhamns nuvarande kommun-
ledning har totalt misslyckats med 
nyetableringar av företag och han-
delsetableringar i kommunen. 
Som en del av detta har företags-
klimatet i Söderhamn rasat kraf-
tigt de senaste åren. Vi befinner 
oss nu bland de tio sämsta kom-
munerna i landet.

Missat stora kedjor
Det här är skrämmande och allvar-
ligt. Söderhamn skall vara en kom-
mun i utveckling, och då krävs det 
att alla ledande krafter vill framåt 
och jobbar därefter.

Vi kan se på våra grannkommu-
ner Bollnäs och Hudiksvall som 
har lockat till sig flera stora riks-
täckande handelskedjor de senas-

Trött kommunledning ger skrämmande 
få nyetableringar i Söderhamn

te åren. Här finns Biltema, Rusta, 
Elgiganten m.fl.

Vem arbetar med etablerings-
frågorna i Söderhamn, och vilket 
resultat kan vi visa upp? Det är 
väldigt tydligt att det finns stora 
brister i den organisationen.

Kommunledningen, som består 
av S, V och Mp, har med all tyd-
lighet inte heller de befintliga fö-
retagens förtroende. En placering 
där Söderhamn har sjunkit till en 
placering bland de tio sämsta kom-
munerna i Sverige är inget annat 
än en stor katastrof och ett tydligt 
bevis på misslyckande!

Bra förutsättningar behövs
Söderhamn behöver en kommun-
ledning som kan företagarfrågor 

och som ser de utmaningar, pro-
blem och möjligheter som företa-
gen har. Företagaren behöver di-
alog, tillgång på utbildad arbets-
kraft och bra förutsättningar för att 
kunna utvecklas, växa och skapa 
fler arbetstillfällen i Söderhamn.

En trött kommunledning i Sö-
derhamn klarar inte av den här 
uppgiften. Det finns inget ny-
tänkande och inga ambitioner. 
Ledningen är mest inriktad på att 
förvalta nuvarande verksamhet i 
Söderhamn!

Centerpartiet står berett att till-
föra engagemang och kompetens 
som Söderhamn behöver i de här 
frågorna. Lägg din röst på Center-
partiet den 9:e september!

Lennart Olsson

Annie Lööf:

Över 5 miljarder i 
krispaket till lantbruket

– Centerpartiet har sedan vi grun-
dades varit ett parti som stått upp 
och tagit fajten för svenska bön-
der. Det fortsätter vi nu att göra, 
säger C-ledaren.

Sommarens torka har gjort att 
det svenska lantbruket befinner 
sig i kris. Varje dag utan regn gör 
att situationen blir svårare. Torkan 
har gjort att många fått se sina 
skördar torka bort.

Handlar om säkerhet
En kris hos de svenska bönderna 
är ett problem för hela det svens-
ka samhället. Livsmedelsförsörj-

På en pressträff på Tarby Gård i Vallentuna berättade C-ledaren 
om satsningar på totalt 5,3 miljarder för att komma tillrätta med de 
akuta problemen.

ningen handlar om vår säkerhet. 
Vi måste alla ha mat för att över-
leva och fungera. Samtidigt är 
svensk livsmedelsproduktion helt 
avgörande för jobb och tillväxt på 
landsbygden.

Centerpartiet har därför presen-
terat en rad förslag för att stärka 
svenska bönders ekonomi, både 
akut och långsiktigt.

– Svenska bönder behöver läg-
re kostnader, konkurrenskraftiga 
villkor och minskat regelkrångel. 
Men de behöver också ett politiskt 
ledarskap som kan göra det som 
krävs för att här och nu åtgärda 

den exceptionella situation som 
uppstått till följd av torkan, säger 
Annie Lööf.

5,3 miljarder
På en pressträff på Tarby Gård i 
Vallentuna berättade C-ledaren 
om satsningar på totalt 5,3 miljar-
der för att komma tillrätta med de 
akuta problemen.

Dels handlar det om en sats-
ning på generellt stöd till lant-
brukare med ko, nöt, lamm och 
växtodling.

– Vi dubblerar regeringens kom-
pensation per vuxet djur. Vi ser 
också att regeringen avvaktar med 
stöd till Sveriges växtodlare trots 
att krisen även för dessa är stor på 
grund av torkan. Därför satsar vi 
också på ett specifikt stöd till väx-
todling, säger Annie Lööf.

Parallellt med de akuta åtgär-
derna vill Centerpartiet att Sveri-
ge även lämnar in en ansökan till 
EU-kommissionen om att kunna 
ge statsstöd i större omfattning till 
det svenska lantbruket. 

Bör söka EU-stöd
– Centerpartiet vill att Sverige 
lämnar in en ansökan till EU-kom-
missionen om att kunna ge ett 
större statsstöd till det svenska 
lantbruket än vad som är tillåtet i 
dag. Ansökan bör lämnas in sna-
rast och sedan gäller det att vi har 
kraften att agera. EU behöver ge 
oss möjligheten att fullt ut hjälpa 
de svenska bönderna, säger An-
nie Lööf.

På pressträffen presenterades 
även fler åtgärder för att komma 
tillrätta med krissituationen i det 
svenska lantbruket, bland annat 
en sänkning av slakteriavgifterna 
och ett tillfälligt transportbidrag 
på foder.

Den torka som uppstått i sommar har skapat en kris hos de 
svenska bönderna – och därmed ett problem för hela det 
svenska samhället. Annie Lööf presenterar en rad kraftfulla 
åtgärder, både för att möta böndernas akuta problem och 
för att på lång sikt skapa ett konkurrenskraftigt svenskt 
lantbruk.
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Jag vet inte varför man skjuter sånt  
här framför sig. Men nu är det gjort! 
Skulle något hända mig kommer 
Livsarkivet att vara till stor hjälp  
för mina anhöriga.

Trädgårdsgatan 15, Söderhamn
0270-157 35 – dygnet runt!
www.edbergs.se

Nu har jag fyllt 
i Livsarkivet, för min 
familjs skull.

Norrland har de mänskliga resur-
serna och viktiga naturresurser i 
form av skog, malm och vatten-
kraften. De värden som skapas av 
dessa måste till olika delar stanna 
lokalt och regionalt.

Norrlandsförbundet är av den 
absoluta uppfattningen att sko-
gen och malmen, rätt förädlade, 
är och kommer att vara resurser 
som gör Sverige rikt nu och under 
lång tid framöver. Norrland måste 
få en större del av avkastningen 
från de utvunna naturresurserna. 
Det gäller även för vattenkraften.

Hela Sverige
Sverige är olika, landsbygderna 
(och tätorter och städer) ser oli-

ka ut, men förutsättningarna mås-
te vara likvärdiga. Lokalt och re-
gionalt arbete måste kunna driva 
utvecklingen på sina och de be-
rörda människornas villkor. I ett 
helt Sverige måste förutsättning-
arna för detta vara likvärdiga. Vi 
ska ha ett helt Sverige, där hela 
landet lever och där människor 
och verksamheter tillåts utveck-
las. Den nationella politiken mås-
te knytas ihop till en helhetssyn, 
där dokument och uttalanden görs 
till politisk verkstad och där stup-
rör blir till hängrännor.

Viktig infrastruktur
En särskild utmaning som Norr-
land har att hantera är de långa 

Hela landet gynnas 
av bättre infrastruktur 
i Norrland
Vi ska ha ett helt Sverige, där hela landet lever och där 
människor och verksamheter tillåts utvecklas. För Norrlands 
del står infrastruktur av olika slag högt på dagordningen, 
det rör sig om vägar, järnvägar och digital infrastruktur, som 
möjliggör tillgång till service av olika slag.

ningar. För oss i norra Sverige 
handlar det bland annat om att 
Norrbotniabanan börjar byggas, 
om kapacitetshöjningar och del-
satsning av dubbelspår på Ost-
kustbanan och att viktiga trim-
ningsåtgärder görs.

Dock återstår det bland annat 
att också upprusta och investera 
på Norra Stambanan med dubbel-
spår för ökad tillgänglighet till 
västra Jämtlands turistorter och 
andra platser.

Ett helt Sverige
Nu måste det bli verkstad av alla 
goda intentioner och beslut. Om 
hela landet ska hållas helt och 
hela Sverige ska leva är detta en 
början och en del i ett sådant fort-
satt arbete.

Lokala lärcentra är ett beprövat 
framgångskoncept för de bygder 
där avstånden är långa.

Distansoberoende utbildning 
och kompetensutveckling är en 
viktig fråga i ett helt Sverige. En 
fungerande infrastruktur även 
på detta område medverkar till 
mer likvärdiga förutsättningar 
för människor i olika delar av 
vårt avlånga och ibland glesbe-
folkade land.

Norrlandsförbundets styrelse

Kenneth Nilshem, 
ordförande

Agnetha Alenius Madsen, 
vice ordförande

Anita Gustavsson och Anders Öberg, 
Norrbotten

Malin Ackermann och Lars Westerlund, 
Västerbotten

Tord Andnor och Mona Modin Tjulin, 
Jämtland

Hans-Erik Näslund och Ulla Näsman, 
Västernorrland

Gunnar Olsson och Marit Holmstrand, 
Gävleborg

Norrland

Svealand

Götaland

avstånden. Det krävs olika åt-
gärder för att överbrygga det 
faktumet.

Infrastruktur av olika slag 
står högt på dagordningen. 
Det gäller digital infrastruk-
tur, vägar och järnvägar, 
tillgång till service av olika 
slag. Det går för sakta med 

den digitala infrastrukturen, att 
skapa en digital allemansrätt. 
En viktig del är utvecklingen 
av e-hälsa som del i välfärdens 
vårdteknologi. Ambitionsnivån 
måste skruvas upp för byggande 
och nyttjande av modern teknik 
på flera områden. Förutsättningar 
och möjligheter för alla att an-
vända och ha tillgång till servi-
cetjänster tillhör infrastrukturen.

För hela landets och därmed 
Norrlands utveckling är investe-
ringar i järnvägsnätet helt avgö-
rande. Det handlar om Inlands-
banan, Norra Stambanan och 
Ostkustbanan/Norrbotniabanan 
liksom tvärbanor.

Vägar och järnvägar att kunna 
ta sig fram på är ett grundläg-
gande krav.

I regeringens nationella plan 
för infrastrukturen 2018 – 2029 
finns goda ambitioner och sats-
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Söderhamns invånare står 
i september 2018 inför ett 
antal avgörande vägval.

Det handlar om att inte 
låta Sverige eller Söderhamn 
klyvas, att skapa trygghet i 
hela kommunen och att nå 
resultat för miljön och klima-
tet genom grön tillväxt.

Söderhamn är en bra kommun 
att leva i. Här finns ett rikt för-
eningsliv och många engagerade 
människor, vacker natur och go-
da kommunikationer.

Söderhamns verksamheter står 
inför stora förändringar genom 
minskat födelsetal och en äldre be-
folkning. Centerpartiet är inställt 

på att möta dessa förändringar.
Centerpartiet är stolt över våra 

kommunala verksamheter sam-
tidigt som vi välkomnar andra 
aktörer att konkurrera på samma 
villkor. Vi är övertygade om att 
sund konkurrens främjar valfrihet 
och god kvalitet. Att jobba med at-

tityden till företagande är viktigt.
Långsiktigt hållbar utveckling 

är viktigt för vår miljö, vi är be-
redda att ta lokalt ansvar för våra 
klimatutsläpp.

Vi har under en period sett en 
nedprioritering av vår vackra 
landsbygd, detta är något Center-

partiet aldrig kan låta fortsätta. En 
viktig ingrediens i Söderhamns ut-
vecklingskraft ligger i att vi skapar 
långsiktiga förutsättningar för att 
ta tillvara på de möjligheter som 
vår landsbygd har att erbjuda.

Den här valplattformen har sin 

utgångspunkt i följande för oss 
oerhört viktiga delar för att Sö-
derhamn skall fortsätta vara unikt. 

Huvudrubrikerna är:
- Utbildning
- Välfärd
- Migration
- Jobb och Företagande
- Landsbygdskommunen
  Söderhamn
- Miljö och klimat
- Kultur, föreningsliv och fritid
För Centerpartiet i Söderhamn 

är detta Närodlad politik i din 
vardag och det är ett sätt för oss 
att beskriva ett nytt ledarskap i 
kommunen.

 Vi vill föra 
Söderhamn FRAMÅT! 

”För en Närodlad politik i 
HELA Söderhamn och ett Nytt 

ledarskap för kommunen”
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Men han är väl medveten att det 
mesta inte sker över en natt. Jäg-
aren John-Erik fick  trots sitt stora 
jaktintresse vänta i 10 år innan han 
sköt sin första älg. Sedan dess har 
det blivit ytterligare ett 30-tal älgar 

John-Erik Jansson, 1:a namn på centerns fullmäktigelista:

– Jag efterlyser mera 
framåtanda och engagemang
John-Erik Jansson har inte varit speciellt intresserad av politik. 
Jakt och idrott har varit hans stora intressen i livet. Men så 
för 5 år sedan frågade Centerpartiet om han inte ville ställa 
upp för dem och John-Erik svarade ja. Nu står han högst upp 
på centerns lista till kommunfullmäktige. Det innebär att 
han är partiets val av  kommunalråd, som kan bli aktuellt, 
beroende på hur partierna väljer att samverka efter valet. En 
politisk raketkarriär finns inom räckhåll.

för löshund. Som tränare för P 18 
lag i fotboll och bandy vet han att 
det är tålmodigt arbete som gäller. 
Så ser han också på det politiska 
arbetet när han funderar över Sö-
derhamns framtid.

– Vad är det som gör att Söder-
hamn inte blomstrar finare än den 
gör. Vi borde kunna mer, säger 
John-Erik, som spänner den poli-
tiska bågen.

Vad han efterlyser är mera fram-
åtanda och engagemang.

Mod och kraft
– Vi måste ha mod och kraft att 
utveckla näringslivet i kommu-
nen. Näringslivsfrågorna är en av 
de viktigaste frågorna för kommu-
nens utveckling.

John-Erik växte upp i ett hem 

där föräldrarna delar Centerpar-
tiets värderingar men själv var 
han som sagt inte intresserad av 
politik. När han sent om sider val-
de att säga ja till politiken var det 
värderingar som medmänsklighet 
och valfrihet som  var vägledande 
för hans partipolitiska val.

Spännande höst
I dag arbetar John-Erik som ska-
dechef i ett försäkringsbolag. 
Dessförinnan har han arbetat som 
ställföreträdande räddningschef i 
Bergs kommun i Jämtland, efter 

examen som gymnasieingenjör 
och brandingenjör. Han återvände 
som räddningschef till Söderhamn 
1996 och arbetade senare i Kom-
munförbundet Södra Hälsingland.

Förutom näringslivs- och gles-
bygdsfrågor är han intresserad av 
vård-och omsorgsfrågor. 

 John-Erik, har en spännande 
och hektiskt höst framför sig som 
politiker och älgjägare med fyaår-
iga gråhunden Gus.

KOMMUNVALET

John-Erik Jansson
Ålder: 48 år.
Bor: Villa i Siggesta i 
Söderala.
Yrke: Skadechef.
Läser: Inte så ofta.
Musik: Allätare.
Kör: Volvo.
Intressen: Jakt och idrott.
Uppdrag: Inga.
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Marianne har arbetat inom 
äldreomsorgen i 35 år. Det 
har gett henne ett långt per-
spektiv och erfarenhet av hur 
vården har förändrats.

Marianne Persson
Ålder: 66 år.
Familj: Make och en son med familj.
Bor: Hus i Norrala.
Yrke: Undersköterska.
Läser: Faktaböcker.
Musik: Mikael Wiehe-musik.
Kör: Toyota.
Intressen: Resor, sång och musik.
Uppdrag: Nämndeman, ordförande i Hudiksvalls Nämndeman-
naförening, kommunfullmäktige, ersättare i omvårdnadsnämn-
den, och ordinarie ledamot i kommunstyrelsen.

– Tyvärr måste jag säga att det 
finns mycket att önska när det gäl-
ler dagens vård och omsorg. Fört 
att höja kvalitén på vården måste 
man öka personaltätheten och ska-

Marianne Persson:
– Finns mycket att önska 
om dagens vård och omsorg

Magnus Svensson:

Näringslivet och skolan 
är kommunens framtidsfrågor
Efter det senaste valet läm-
nade Centerpartiet Alliansen 
i kommunen, eller rättare, Al-
liansen upphörde. Resultatet 
av den samverkan man hade 
blev inte vad man hoppats på.

– Den här gången går vi till val 
med vår egen identitet och, som jag 
ser det, har vi alla förutsättningar 
att göra ett bra val och bidra till en 
positiv utveckling av Söderhamn.

– Socialdemokraterna vågar inte 
leverera. Vi måste våga prova även 
om det finns en risk att misslyckas.

– Den nerven finns inte hos So-
cialdemokraterna, säger Magnus 
Svensson och påminner om hur 
det var för ett par mandatperioder 
sedan då Lennart Olsson (C) styrde 
tillsammans med ett socialdemo-
kratiskt kommunalråd. 

Näringslivet
– Då var det betydligt positivare 
tongångar i näringslivet. Den nä-
ringslivsanda som rådde då vill jag 
ha tillbaka. Företagens utveckling 
och intresse att etablera sig i Sö-
derhamn är oerhört viktig för vår 
kommuns framtid. Vi måste klätt-
ra på rankinglistan över kommu-
ner med bra företagsklimat, sä-
ger Magnus.

Jämte näringslivsfrågorna står 
skolfrågorna högt på Magnus ag-
enda. 

– Vi skulle behöva en folklig 
resning kring skolan där alla bor-
de involverats för att ge eleverna 

rätten till en bra utbildning och se 
hur de växer som människor.

Om Magnus skulle välja en 
annan bana än den politiska han 
valt sedan mer än 20 år tillbaka är 
svaret givet.

– Jag skulle bli lärare. Som lära-
re skulle jag bidra till ett samhälls-
system och förhoppningsvis också 
ge mina elever kunskaper och en 
grundtrygghet.

– Men läraryrket kräver en 
attraktiv arbetsmiljö och jag har 
tidigare stuckit ut hakan när jag 
föreslagit att man skulle infö-
ra lärarsekreterare i skolan. Det 
skulle frigöra lärarna från många 
administrativa uppgifter, där tiden 
kunde användas till undervisning 
i stället.

– Och inte minst gäller det un-
dervisningen för barn och ung-
domar som kommer till oss från 
andra länder, säger Magnus och 
pekar på vikten av integration bå-
de för unga och äldre som kommer 
till Sverige. 

Tillsammans med näringslivs- 
och skolfrågorna  finns lands-
bygdsfrågorna med som en av de 
tre viktigaste frågorna.

Grundtrygghet
– Landsbygden måste få en grund-
trygghet som skola, bredband och 
kommunikationer. Dessutom tror 
jag att det vore möjligt att utloka-
lisera kommunala verksamheter 
till landsbygden, precis som man 
förlägger en del statliga myndig-

heter utanför storstadsregionerna.
Oavsett hur valutgången blir har 

Magnus Svensson en önskan om 
hur kommunen ska styras under de 
närmaste fyra åren.

– Den senaste mandatperioden 
med en partipolitisk samverkan 
utan majoritet har inte varit bra för 
Söderhamn. Det kräves en politisk 

pa kontinuitet i kontakterna mel-
lan vårdtagare och vårdgivare och 
inte blanda dementa med icke de-
menta. Det är ett grundkrav för att 
skapa trygghet och ett gott omhän-
dertagande.

Men Marianne vill gå längre 
än så.

– Jag vill att man satsar på trygg-
hetsboende med kontaktpersoner 
(bovärdar). Den boendeformen i 
kombination med aktiviteter gör 
att de boende håller sig pigga och 
krya längre upp i åldrarna.

För att uppnå den goda vården 
och omsorgen ser Marianne inga 
problem med konkurrens av pri-
vata vårdgivare.

– Jag tror att privata alternativ 
skulle stimulera till att kvalitén 

ökade både i den offentliga som 
den privata vården.

– När jag har tittat på andra 
kommuners verksamhet inom vård 
och omsorg har jag konstaterat att 

den bästa vården ger man i kom-
muner där partierna samarbetar. 
Det borde vi också kunna göra i 
Söderhamn.

majoritet för att styra kommunen 
på bra sätt, det hoppas jag att po-
litikerna är mogna nog att inse 
när man börjar diskutera samver-
kan. Vår kommunalrådskandidat 
John-Erik Jansson är beredd att 
ta den posten. Han kommer att 
bli ett utmärkt kommunalråd, sä-
ger Magnus Svensson som själv 

kommer att tituleras regionråd 
efter valet.

När valrörelsen och röstfisket 
är över kommer Magnus att tack-
la sitt fiskespö och ro ut på sjön 
Marmen för att koppla av en stund 
och försöka få den gös han pratat 
så länge om att nappa.

Magnus Svensson
Ålder: 42 år.
Bor: Hyreslägenhet, Söder-
hamn.
Yrke: Kommunalråd i op-
position.
Läser: Biografier.
Musik: Allt- hårdrock.
Kör: Renault.
Intressen: Fiske, natur och att 
umgås med vänner.
Uppdrag: Distriktsordföran-
de i Gävleborg, gruppledare 
i kommunfullmäktige, 2:de 
vice ordförande i kommun-
styrelsen, ledamot i Hälsing-
erådet och ledamot i Hälsing-
lands utbildningsförbund.
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Sedan förra valet har hon bland an-
nat en ordinarie plats i kommun-
fullmäktige och i omvårdnads-
nämnen.

Under många år hade Lena en 
företagsregistrerad syateljé som en 
bisyssla. Där  lärde hon sig mycket 
om företagandets villkor.

Jobben viktiga
– I en liten kommun som Söder-
hamn måste vi jobba hårt för att få 
hit företag och på olika sätt under-
lätta för dem som finns här. Job-
ben är viktiga om Söderhamn ska 
kunna utvecklas positivt och fram-
förallt gäller det de små företagen.

Därför måste vi försöka skapa 
korta beslutsvägar i den kommu-
nala byråkratin, ha en framför-
hållning när det gäller byggbar 
mark, lokaler och så vidare. Det 
är jätteviktigt.

Hels Sverige ska leva
I likhet med flertalet av sina kolle-
gor vill Lena också se till att lands-
bygdsföretagen och byborna kan 

Lena Dufva
Ålder: 57 år.
Familj: Singel
Bor: Lägenhet Söderhamn.
Yrke: Samordnare
enhetschef
Läser: Skönlitteratur.
Musik: Allätare.
Kör: Ford.
Intressen: Resor, kultur.
Uppdrag: Ordinarie ledamot 
i omvårdnadsnämnden och 
kommunfullmäktige, ersätta-
re i kommunstyrelsen och val-
nämnden.

Lena Dufva:

– Vi måste få fler arbetstillfällen
för att kommunen ska utvecklas

leva och utvecklas på sina orter.
– ”Hela Sverige ska leva” har 

jag alltid tyckt är en bra devis som 
vi måste jobba mot.

För mig innebär det att kunna 
erbjuda mindre orter en bra service 
i vid bemärkelse.

I det här sammanhanget vill jag 
också slå ett slag för ett samhälle 
där vi i större utsträckning tänker 
på närproducerade livsmedel och 
allt annat som kan göras lokalt. 
Det ger förutsättningar för arbete, 
säkrare matförsörjning, miljövin-
ster med mera.

Mikael växte upp på en bond-
gård och han har gått i sina 
föräldrars fotspår. På tidigt 
1990-tal startade Mikael och 
hans syster ett jordbruksföretag 
med mjölkkor. Men det var inte 
bara bondens yrke som Mikael 
anammat. De centerpartistiska 
värderingarna som föräldrarna 
stod för blev också Mikaels.

– Eftersom jag är uppväxt på lands-
bygden vet jag också vilka utmaning-
ar som finns. 

– I grunden tycker jag att lands-
bygdens människor ska ha lika ser-
vice som man har i staden eller cen-

Mikael Engblom
Ålder: 56 år.
Familj: Sambo, 2 barn.
Bor: Hus, Holmsveden.
Yrke: Bonde.
Läser: ”Allätare”.
Musik: Rockabilly.
Kör: Nissan Fine Colle
Intressen: Människor, natur.
Uppdrag: Ordinarie Bygg- 
och miljönämnden, ersättare 
Kommunfullmäktige.

Mikael Engblom:

– Bra service viktigt för
landsbygdens utveckling

tralorten. Det är viktigt att det finns 
en skola för barnfamiljer som redan 
bor på landet och de som är beredda 
att stanna kvar och bilda familj eller 
de som vill flytta från tätorten. För 
landsbygdsföretagen är bredband 
och andra kommunikationer viktiga.

– Den här typen av frågor, som un-
derlättar för landsbygdens invånare, 
är jag intresserad av att driva som po-
litiker. För att vi ska kunna få en le-
vande landsbygd måste man också ge 
människorna som bor där förutsätt-
ningar att kunna leva ett någorlunda 
bekvämt liv. Det kan man få om det 
finns närhet till olika typer av servi-
ce som vi efterfrågar, säger Mikael. 

Som 20-åring gick Lena med i Centerpartiet, mycket på 
grund av ”Hela Sverige ska leva”- kampanjen och kärnkraft-
kampanjerna. 

I början på 2000-talet valde hon att  aktivt gå in i politiken 
och på den vägen är det.
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Köttdjuren och fåren betar på in-
ägorna och deras skog växer. Så 
långt är allt frid och fröjd.

Så startade debatten om ned-
läggning av skolor på landsbyg-
den.

Jag var med i Centerkvinnorna 
sedan tidigare. Nu gick jag med 
i partiet.

Det var den uppkomna diskus-
sionen om nedläggning av bysko-
lor som fick mig att reagera. Jag 
har alltid varit intresserad av sam-
hällsfrågor och inte minst gäller 
det en levande landsbygd, säger 
Martina som är uppväxt i Väster-
bottens inland.

Som medlem i partiet fick hon 
frågan om hon ville engagera sig 
aktivt.

Martina Eriksson:

En fungerande skola
viktigt för unga familjer

Martina Eriksson
Ålder: 40 år.
Familj: Make och tre små 
barn.
Bor: Hus i Norrala.
Yrke: Virkesområdeschef.
Läser: Branschlitteratur och 
branschtidningar.
Musik: ”Allätare”.
Kör: Volvo.
Intressen: Skog och mark, 
eget jord- och skogsbruk, fri-
luftsliv.
Uppdrag: Ersättare i Barn- 
och utbildningsnämnden och 
kommunfullmäktige.

För sex år sedan övertog Lars och Martina Eriksson makens 
släktgård i Berge by i Norrala. En gård med anor från 1600-ta-
let. Det är här familjen planerat sin framtid.  Martina har 
fått jobb som virkesområdeschef i Mellanskog med ansvar 
för nordöstra Hälsingland. Hennes jobb går ut på att höja 
virkeskvaliteten för medlemmarna. Maken Lars jobbar heltid.

För tre år sedan sökte Fredrik 
medlemskap Centerpartiet. 
Han hade då under en period 
varit medlem i Moderaterna.

– Centerpartiets politik ligger när-
mare mina åsikter och värdering-
ar. Nu känner jag att jag hamnat 
rätt säger Fredrik, som inför årets 
val nominerats på en åttonde plats 
på listan till kommunfullmäktige.

Om den aktivt politiska erfaren-
heten än så länge är begränsad så 
har han genom åren skaffat sig en 
en bred erfarenhet av olika delar 
av arbetslivet.

– Vad har du inte jobbat med 
brukar kompisarna skämtsamt 
säga.

Listan på olika yrken som Fred-
rik provat på är lång och omfattar 
bland annat jobb inom hemtjäns-
ten, jobb som lärare, grovarbetare, 
trafikledare och egen företagare 
med kiosk i Bollnäs, för att nämna 
några yrkesroller han haft. 

I dag arbetar Fredrik som pro-
jektledare på Trafikverket.

Tillsammans med sin sambo och 

Fredrik Ölander:

Landsbygden och näringslivet 
viktiga frågor för mig

två barn bor han i Hamre i en gård 
som gått sambons släkt i många 
generationer. Själv är han född och 
uppväxt i Lilltjära med Kilafors 
som närmaste tätort.

Som så många andra som bor 
på landsbygden är skolan en av de 
viktigast frågorna.

– Utan en skola riskerar bygden 
att dö. Därför har jag engagerat 
mig speciellt mycket just för den 
frågan, säger Fredrik som valdes 
till ordförande i byskolefören-
ingen.

– För tillfället är det ingen strid 
om vår skola. Därför är föreningen 
vilande men kan snabbt bli aktiv 
om så krävs.

Förutom skolfrågan finns det 
en rad glesbygdsfrågor som är 
viktiga för att människor och nä-
ringsliv ska kunna utvecklas på 
landsbygden.

– I sådana frågar sticker Center-
partiet ut, säger Fredrik som hopp-
as på en plats i kommunfullmäk-
tige och kanske ytterligare något 
förtroendeuppdrag.

Fredrik Ölander
Ålder: 38 år.
Familj: Sambo och två barn.
Bor: Släktgård i Hamre, 
Trönö
Yrke: Projektledare.
Läser: Lyssnar gärna på his-
toriska ljudböcker.
Musik: Allätare.
Kör: Volvo och Saab.
Intressen: Golf och fotboll.
Uppdrag: Inga.

– När jag fick frågan kände jag 
ett ansvar och tackade jag ja.

Martinas tankar kretsar kring 
den gamla Center-frågan om en 
levande landsbygd. Hur man ska 
kunna driva företag och leva på 
landsbygden?

– Det kräver naturligtvis ett visst 
mått av service. En fungerade sko-
la är mycket viktig för att unga fa-
miljer ska välja att bo och verka på 
landsbygden.

Bra infrastruktur, inklusive 
bredband, är andra viktiga delar 
som framhålls i en framtidsinrik-
tad landsbygdspolitik.

– Det är framförallt frågor som 
har med landsbygdens utveckling 
som jag är intresserad av att lyf-
ta fram.
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John-Erik Jansson, 48 
år, Skadechef vid Dina 
Försäkringar. Söderala
För mig är näringslivsfrågorna 
viktiga, då arbetstillfällen är grun-
den för kommunens invånarantal 
och dynamik. För att kunna le-
verera en god samhällsservice 
behöver kommunen vara en bra 
arbetsgivare.

Marianne Persson, 66 år,  
Undersköterska. Norrala 
Rätten till God vård och omsorg 
i livets alla skeenden skall vara 
en självklarhet. Personal med 
adekvat utbildning och mycket 
god personalkontinuitet är då 
ett måste.

Lena Dufva, 57 år, 
Samordnare/Enhetschef, 
Söderhamn.
Människor ska kunna leva, bo och 
verka var de vill inom Söderhamns 
kommun. Till det krävs bra infra-
struktur, bredband, kommunal 
service, samlingslokaler, lands-
bygdsskolor m.m.

Mikael Engblom, 56 år,  
Lantbrukare, Långbo, 
Holmsveden.
Jag vill att samhällets verksam-
heter skall finnas i hela kommu-
nen, inte bara i centrum.

Söderhamn måste samverka 
mer med omkringliggande kom-
muner, vi kan inte göra allt själva.

1 2 3 4 5

Martina Eriksson, 40 år,
Virkesområdeschef på 
Mellanskog, Norrala
Tror på en levande landsbygd 
med förutsättningar för före-
tagande och att Söderhamns 
kommun behåller och utvecklar 
byskolorna för att man ska bo 
på landet.

6

7

Jessica Hellberg, 38 år,  
Tjänsteman, Norrala/ Vågbro 
En levande kommun! Att förut-
sättningar skapas för möjlighet 
att kunna bo och leva inom hela 
Söderhamns kommun med allt 
vad det innebär. 

8 9 10

Pär-Olof Stål, 51 år
Departementssekreterare 
på Näringsdepartementet, 
Kyrkbyn, Mo socken  
Jag tycker välfärdsfrågorna som  
skolan, vården och omsorgen 
är  viktiga. En fortsatt bra välfärd 
kräver bl.a. en god ordning och 
reda  i kommunens ekonomi.

11 12
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Camilla Jonsson, 48 år, Uska/
skötare, Tyby.
Vi måste ge de äldre god om-
vårdnad så dom kan känna sig 
trygga i sin vardag. Mer personal 
med bättre arbetsmiljö och högre 
lön är ett måste för arbetsklimatet 
i vården.

16

Peter Olsson, 51 år, 
Verksamhetsvaktmästare, 
Söderhamn
Söderhamn behöver förändra sig 
i grunden för att kunna utvecklas 
och öka. 

En ny star t med långsiktigt 
mål, För det behövs nytt leda-
skap. 

17 18

Björn Celind, 43 år, Handlare, 
Söderhamn
Jag vill jobba för ett bättre före-
tagsklimat och en förenkling för 
företagare.

Kommunen måste bli en mer 
attraktiv arbetsgivare, det gynnar 
oss alla i förlängningen.

Helena Torstensson, 53 år, 
Civ ing, Söderhamn.
Företagen står överst på min 
lista! Det privata näringslivet är 
grundstenen för att kunna bygga 
vår välfärd. 

Urbaniseringen idag anser 
jag inte är hållbar om vi ska kunna 
minska på miljöpåverkan.

Fredrik Ölander, 38 år,
Projektledare, Trönö
Jag vill att: Det byggs fler bostä-
der på landsbygden. Våra vägar 
blir säkrare för alla. Byskolorna 
bevaras och utvecklas. Våra 
företag ges bättre möjligheter.

Lennart Hammarsten, 68 år, 
Företagare, Norrala
I hela mitt liv har jag varit egen-
företagare därför ligger företagar/
näringslivsfrågor mig mycket 
varmt om hjärtat. För att komma 
rätt i livet är det även viktigt att det 
finns en bra möjlighet för utbild-
ning samt att barn och ungdomar 
kan ha en bra fritid. 

Magnus Svensson, 42 år, 
Kommunalråd i opposition, 
Söderhamn.
Jag brinner för många frågor. 
Men jag kommer att koncentrera 
mig på två frågor den komman-
de mandatperioden, skola och 
företagande! 

Sven-Ulrich ”Dulle” 
Ohlsson, 55 år, fd IT-Chef 
numera egenföretagare i 
jordbrukbranschen m.m. Mo, 
Söderhamn.
Föreningar i hela kommunen 
måste ges samma förutsättning-
ar som de i centralorten, agendan 
för KUS måste vara att utveckla 
inte avveckla. 

Carine Östlund, 65 år, 
Nämndeman, Bergvik.
Skolan, vården och omsorgen 
är viktiga samhällsfrågor, liksom 
landsbygden. Vi behöver släppa 
på strandskyddet till attraktiva 
permanentboenden, så vi kan 
locka hit nya skattebetalare till 
kommunen.

Matilda Göransson, 28 år,
Distriktschef på livsmedels-
kedja, Långbo, Holmsveden
Vad vill jag: Skapa förståelse 
för att landsbygden är en grön 
framtid som skapar hållbara 
företag och attraktiva boenden. 
Jag vill bidra till att ge de rätta 
förutsättningarna.

Peter Myrasch Regnell,  37 år,
Civilutredare på polismyndig-
heten och ordförande för ST 
inom polisen i Gävleborg, 
Söderhamn.
Landsbygden, småföretagen och 
infrastrukturen i vår kommun 
måste stärkas. Gör vi det kom-
mer kommunen att blomstra! Vi 
måste också tänka mer på våra 
barn och gamla.

19 20 21 22

Annica Norlin, 40 år, 
Enhetschef Ung i Söderhamn 
16-20 år och Elof (elever 
med långvarig och oroande 
frånvaro i grundskolan), 
Söderhamn.
Våra barn och unga i Söderhamn 
är anledningen till att jag ställer 
upp i valet 2018. 

Carina Karlsson, 56 år, 
Söderhamn.
Att LLS utreds och återställs till 
dess ursprungliga intention samt 
att personer med funktionsvaria-
tion får göra sina röster hörda är 
det viktigaste för mig!

23

Mikael Krantz, 54 år, Personlig 
assistent, Ljusne.
Föreningar i hela kommunen 
måste ges samma förutsättningar 
som de i centralorten, agendan 
för KUS måste vara att utveckla 
inte avveckla.

Peter Åkerlind, 71 år, 
pensionär och åkeriägare. 
Trönödal.
För mig är landsbygdens utveck-
ling särskilt viktig, som gammal 
åkare/entreprenör speciellt möj-
ligheterna till företagande på 
landsbygden.

Eija N. Haglund, 68 år, 
Pensionär, 
Norrala.
Jag brinner för äldrefrågor. Sö-
derhamn skall ha hög kvalitet på 
vård och omsorg. Vi behöver fler 
äldreboenden i hela kommunen.

24

Kalle Khalidy, 57 år, 
platschef, Stugsund
- Tre frågor som jag brinner 
absolut mest för är integration, 
utbildning och den kommunala 
infrastrukturen. Det är där jag vill 
göra min insats. 

Presentation av Centerpartiets kandidater i kommunvalet
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Alvar Magnusson, fyller 85 
en dryg vecka efter valet, 
Lantbrukare, Sund i Söderala.
Jag vill påverka utvecklingen 
av äldrevården i kommunen. 
Nybyggnation och förbättrad 
arbetsmiljö i vården är viktigt. Är 
intresserad av miljö och lands-
bygdsutveckling.

Johan Svahn, 35 år, Lärare, 
Söderhamn.
Företagare, bönder och entre-
prenörer är nyckeln till att min-
dre orter kan blomstra på nytt. 
Söderhamn ska vara tryggt att 
växa upp i, kreativt och roligt  att 
arbeta och bo i.

Karl-Gunnar Ström, 64 år,
Pensionär-Egen företagare, 
Stråtjära.
Jag brinner för Landsbygdsfrågor 
och Närproducerat.

Nils e. Westling, 63 år, 
Konsulent och förtroendevald 
revisor, Bergvik.
Söderhamns kommun behöver 
ett nytt ledarskap för förnyelse 
och trygghet. Gemensamt för vi 
Söderhamn framåt!

Berit Magnusson, 83 år, 
Kontorist, bonnkärring, Sund i 
Söderala.
Jag vill ha: Landsbygd med infra-
struktur, service, skolor, bostäder 
- i hela kommunen.

Utveckling av äldreomsorgen 
med nya trygghets- och servi-
ceboenden. Valfrihet i skola, vård 
och omsorg.

29 30
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Lennart Andersson, 62 år, 
Jurist, egen företagare, 
Korset, Söderala
Landsbygdsfrågorna är viktiga. 
Det ska vara möjligt att leva 
och verka på landsbygden. Och 
pensionärerna ska ha en pension 
som går att leva på. 

33 34 35 36

Kenth Burvall, 70 år, 
Pensionär, Söderala.
Jag brinner för de mjuka frågor-
na, vård, omvårdnad och inte-
gration. Dessutom miljöfrågorna, 
där Centern har tagit plats med 
en politik som främjar forskning 
och framsteg.

Kjell Englund, 58 år, Maskin-
reparatör, Marmaverken
Jag brinner för frågor gällande 
människor med funktionsvaria-
tioner, förebyggande hälsovård, 
jag vill jobba för en levande 
landsbygd med närhet till skola 
och service, en landsbygd där 
människor kan bo och leva och 
utvecklas.

Jan Persson, 74 år, Pensionär. 
Tidigare egen företagare, 
Norrala
Mina huvudfrågor är en bra 
företagar anda, landsbygdsut-
veckling samt ett skapande av 
ett Kulturens Hus där kulturskolan 
kan få växa.

Ove Söderholm, 68 år, 
Fritidskonsulent, Söderala
Landsbygden måste ges sam-
ma utvecklingsmöjligheter som 
stadskärnan. Byskolorna är vik-
tiga. Företagsklimatet måste 
stärkas.

Marita Norman, 59 år, 
Kontorschef, Stugsund.
En levande landsbygd där vi kan 
producera närodlad mat är viktigt. 
Barnomsorgen och skolan måste 
hålla hög klass för att ge våra 
ungdomar bästa förutsättningar. 
Föreningsliv och ungdomsidrott 
skall stödjas.

Tomas Svensson, 42 år,
egen företagare, Söderala.
Företagsklimatet i Söderhamn 
behöver bli mycket bättre än vad 
det är nu. Byskolorna skall finnas 
kvar för att landsbygden skall 
kunna utvecklas på ett bra sätt.
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Caroline Schmidt 
Hudiksvall 
Oppositionsråd i Hudiksvall
Plats nr. två på Centerpartiets 
lista till Region Gävleborg
•jag vill arbeta för att minimera antalet 
hyrläkare i region Gävleborg 
•Jag vill arbeta för att stärka företagande 
i Region Gävleborg.

Kenneth Nilshem
Bollnäs
Gruppledare för Centerpartiets 
regionfullmäktigegrupp
Plats nr. tre på Centerpartiets lista till 
Region Gävleborg
• Pålitlig, bekväm, säker och prisvärd 
kollektivtrafik, en riktig närtrafik i våra 
landsbygder  
• Tillgång till offentlig och kommersiell 
service i våra landsbygder, en riktig 
närservice

Magnus Svensson
1:a namn på Centerpartiets regionlistor för Hälsingland och Gästrikland
Email: magnus.svensson@centerpartiet.se
Mobil: 072 708 19 35

Närodlad politik för 
Region Gävleborg
Närodlad politik innebär närhet till beslut och att 
kunna påverka sin egen vardag. Det handlar också 
om en grön, social och jordnära liberalism.

Nära vård
För oss kommer alltid individen före systemet. 
Vården måste ges närmare den enskilde och 
anpassas utifrån individuella behov och förutsättningar.
- Stärk primärvården
- Behåll valfriheten
- Bekämpa den psykiska ohälsan

Närodlad tillväxt
- Ta tillvara småföretagen för en 
  hållbar tillväxt
- Stärk den lokala livsmedels- 
  produktionen
- Kompetensutveckling
- Utveckla kollektivtrafiken på 
  landsbygden

Rösta på 
Centerpartiet!

Marianne Persson
Söderhamn
9:e namn på Centerpartiets regionlista.
• Vi måste ha fler fasta läkartjänster så 
vi kan minska antalet hyrläkare.
• Länet skall ha bra tillgång på 
ambulanser, så att medborgarna kan 
känna sig trygga.

För oss kommer alltid individen före systemet.
Vården måste ges närmare den enskilde och
anpassas utifrån individuella behov och förutsättningar.

REGIONVALET
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Skolan har varit min arbetsplats 
under i stort sett hela livet. Jag har 
haft alla möjliga befattningar - lära-
re, rektor, lärarutbildare mm. Dessa 
tio budord skulle göra att vi fick en 
bättre skola i Söderhamn.
Skolan ska ge alla elever förutsätt-
ningar att lyckas.
Lärarna är nyckeln till en fram-
gångsrik skola.
Låt lärarna undervisa och ta 
bort onödigt pappersarbete från 
deras jobb.
De fria skolvalet och friskolor är 
viktiga för elevernas möjligheter 
att välja en skola med en inriktning 
som passar eleven. 
Små barn ska inte behöva åka 
långt till sin skola.

Skolorna måste kunna vara flexibla 
och vara olika stora beroende  på 
hur förutsättningar ser ut.
Alla skolor ska  oavsett storlek ha 
likvärdiga resurser;
Satsning på skolan ger på sikt go-
da resultat.
Fler människor måste ges möj-
lighet att bo på landsbygden så 
att skola, affär och annan service 
blir kvar.
Samarbeta över partigränserna  
och se möjligheterna. 

Skolan i Söderhamn måste ut-
vecklas!

Jan-Eric Berger

Tio bud för en bättre
skola i Söderhamn

Annie Lööf:

Barn som inte kan 
andas själva måste 
få rätt till assistans

LSS är en av våra viktigaste fri-
hetsreformer. Den ger människor 
med funktionsnedsättning möj-
lighet att delta i samhället, arbe-

– För oss är det självklart att barn som inte kan andas själva 
eller behöver sondmatas ska ha lagstadgad rätt till assistans, 
sade Annie Lööf när hon presenterade Centerpartiets krav 
på att ändra lagen och slå fast vad som ska räknas som ett 
grundläggande behov.

ta, studera och leva ett vanligt liv. 
Men det är en reform som har varit 
hårt ansatt under senare år. Den se-
naste tidens nedskärningar av LSS 
har fått orimliga konsekvenser för 
en av samhällets mest utsatta grup-
per. Det gäller inte minst alla de 
barn som har svåra andningspro-
blem och som behöver hjälp för att 
kunna leva ett bra liv.

– Sedan Socialdemokraterna 
tog över makten har assistansen 
dragits in för över 1500 personer. 
Trots massiva skattehöjningar 
tycker regeringen sig inte ha råd 
att låta sjuka barn få det stöd de 
behöver, säger Annie Lööf.

Rätt att leva 
som alla andra

Centerpartiet vill gå tillbaka till 
det som är ursprungstanken med 

LSS – ge personer med funktions-
nedsättning rätten att leva som al-
la andra. Vi måste öka tryggheten 
för alla de barn, vuxna och de-
ras anhöriga som är beroende av 
LSS för att klara sin vardag. Ing-
en ska behöva känna oro för att 
inte få den hjälp de behöver. Där-
för behövs långsiktiga villkor för 
att slå fast rätten till stöd och ska-
pa trygghet för dem som har be-
hov av hjälp.

Centerpartiet vill därför se en 
lagändring som slår fast att exem-
pelvis andning och sondmatning 
är grundläggande behov. Vi satsar 
700 miljoner årligen för att säker-
ställa att när lagändringen trätt i 
kraft ska dessa människor kunna 
få statlig assistans.

– Vi måste gå tillbaka till det 
som är utgångspunkten i LSS. För 
en familj kan assistansen betyda 
skillnaden mellan att bara vara 
levande och att ha ett liv, säger 
Annie Lööf.Annie Lööf kräver att lagen änd-

ras så att sjuka barn kan få det 
stöd de behöver.

Centerpartiet vill:
• Att Sverige till år 2040 ska vara 

fritt från nettoutsläpp
• Att vi ska ha ett helt förnybart 

elsystem som är flexibelt och 
pålitligt

• Att Sverige ska visa att tillväxt 
och minskade utsläpp kan gå 
hand i hand

• Införa minusutsläpp – alltså ta 
bort befintliga koldioxidutsläpp 
i atmosfären
Centerpartiet har i årtionden 

varit en drivande kraft för en am-
bitiös energi- och klimatpolitik. I 

Klimat

Miljömålsberedningen, som se-
dan 2010 är ett råd till Sveriges 
regering i miljöfrågor, kunde vi 
driva svensk klimatpolitik fram-
åt. Sverige har nu som mål att år 
2045 vara fritt från nettoutsläpp 
av växthusgaser. (Nettoutsläpp är 
skillnaden mellan de utsläpp man 
faktiskt gör, och det man gör för 
att minska utsläppen.) Vi drev på 
de andra partierna i Miljömåls-
beredningen och nu finns ett mål 
på 70% minskning av utsläppen i 
transportsektorn till 2030.

Men vi stannar inte där. Vi tyck-

er att tidigare mål har varit för lågt 
satta. Vi vill snabba på omställ-
ningen ännu mer. Redan 2040 vill 
vi att Sverige ska vara helt förny-
bart och fritt från nettoutsläpp av 
växthusgaser.

För att nå dit, krävs att vi sat-
sar på förnybar energi och mins-
kar utsläppen från transporterna. 
Sverige ska vara en ledande kraft 
i såväl EU som i det globala kli-
matarbetet.

Vi kan klara klimathoten
Vi har lagt flera förslag för att 

driva på omställningen. Vi var ti-
diga med att föreslå ett system med 
miljöbonusar och miljöavgifter på 
bilar. Vi har också länge velat se 
ett system som tvingar den som 
säljer drivmedel att årligen mins-
ka utsläppen, genom inblandning 
av biodrivmedel till en viss pro-
centsats.

Vi vill bygga ut infrastrukturen 
för laddning och snabba på om-
ställningen till att fler bilar och 
lastbilar ska köras på el. Vi har 
också föreslagit en miljölastbils-
premie för att skynda på teknik-
utvecklingen, och på så sätt skapa 
en stark svensk marknad för mil-
jölastbilar. För flygen vill vi införa 
ett krav på obligatorisk inbland-
ning av förnybart bränsle, och ge 
rabatter för start och landning för 
de miljövänligaste planen.

Den förnybara energin behöver 
byggas ut och ett sätt är att göra 
det enklare för fler människor att 
producera sin egen el från exem-
pelvis solceller. Vi driver även på 
för en omställning till en biobase-
rad ekonomi där fossila råvaror, 
som traditionell olja, ersätts med 
förnybara råvaror som tallolja från 
skogen.

Satsa på ny teknik för 
minusutsläpp

Genom ny teknik går det att ta 
bort koldioxid från atmosfären, så 
kallade minusutsläpp. Tekniken 
går ut på att lagra koldioxid som 
kommer från förnybara källor och 
därför redan är en del av krets-
loppet. På så sätt kan vi inte bara 
minska utsläppen – utan till och 
med ta bort dem. Vi vill satsa 3,4 
miljarder på testanläggningar och 
ett avdrag på 1000 kronor per ton 

lagrad koldioxid för företag som 
använder tekniken med minusut-
släpp. Det kan minska utsläppen 
med 4,5 miljoner ton koldioxid, 
lika mycket som utsläppen från 
all el och värmeproduktionen un-
der ett år.

Skärp EU:s handel med 
utsläppsrätter

Sveriges insatser för ett bättre 
klimat är viktiga, men klimatfrå-
gan är en global utmaning som 
kräver internationella insatser. I 
december 2015 enades världens 
länder om det så kallade Parisav-
talet. Avtalet säger bland annat att 
den globala temperaturökningen 
ska hållas under 2 grader, helst 
ska ökningen hålla sig under 1,5 
grader. Det krävs mer kraftfulla 
åtgärder än idag, om vi ska nå de 
målen. EU:s främsta klimatverk-
tyg är den gemensamma handeln 
med utsläppsrätter, EU ETS, där 
industrier helt enkelt får köpa rät-
tigheter att släppa ut en viss mängd 
växthusgaser. Systemet har ett fler-
tal problem, exempelvis har priset 
på utsläppsrätter har varit för lågt. 
Det har inte heller uppmuntrat för 
att satsa utsläppssnål teknik. Vi vill 
ändra på detta.

Sverige ska vara ett 
föregångsland

Vi vill att Sverige ska ha en på-
drivande roll i EU och i det inter-
nationella arbetet för att minska 
världens utsläpp. När andra län-
der vacklar, behöver Sveriges och 
EU:s röst vara tydlig. Vi vill att 
Sverige ska vara ett föregångsland. 
Vi vill visa att ekonomisk tillväxt 
och fler jobb, kan gå hand i hand 
med minskade utsläpp.

Klimatet och den globala uppvärmning-
en är en av vår tids viktigaste frågor. Lä-
get är allvarligt och det krävs kraftfulla 
åtgärder, över hela världen såväl som i 
Sverige med vattenbrist, torka, rekord-
värme och skogsbränder. . Vi vill både 
minska utsläppen och med ny teknik ta 
bort koldioxidutsläpp som redan finns i 
atmosfären, så kallade minusutsläpp.
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CeNtErPaRtIeT HaR DeN 
kRaFt sVeRiGe BeHöVeR
Snart avgörs vilken väg Sverige ska ta. Om vi ska gå bakåt, mot mer 
slutenhet och mindre frihet. Eller om vi ska gå framåt. Med samverkan, 
öppenhet och tillit till varandra och samhället. Med valfrihet för människor. 
Med trygghet och utveckling i hela landet. 

Vi är nu inne i valspurten med en tuff sommar bakom oss. Extrem värme har orsakat 
torka och bränder. Bönder oroas över att behöva nödslakta djur när fodret inte 
räcker till. Svåra bränder har förstört skog som generationer har brukat. Stora 
värden, både känslomässiga och ekonomiska, har gått förlorade.

Samtidigt har vi sett vad samarbete kan göra. Tusentals frivilliga har
engagerat och organiserat sig. Ordnat med mat, dryck, kläder, sängplatser 
och pengar till dem som kämpat mot bränderna. Andra länder har 
slutit upp och erbjudit såväl brandmän som utrustning. Sverige och 
EU har visat sig från sin bästa sida. Visat hur mycket starkare vi är 
tillsammans. 

Mycket står på spel i valet. Det finns många problem i samhället, 
men lösningen kommer aldrig vara att sluta oss mot omvärlden. 
Misstro mot den som ser annorlunda ut kommer aldrig göra någonting 
bättre. I stället är det medmänsklighet och demokrati som är grunden 
för ett välmående samhälle.

Centerpartiet står för framtidstro. Genom företagsamhet och sats-
ningar på jobbskapande småföretag får vi tillväxt runt om i hela 
Sverige. Med bättre villkor för vårdpersonal och fler poliser lokalt 

ökar tryggheten. 

Vi ska se människors vilja att bidra, och öppna upp 
arbetsmarknaden för den som är nyanländ, ung eller 
varit arbetslös länge. Vi ska ställa om till gröna trans-
porter och energislag. Skapa friska hav och levande 
sjöar med miljöpolitik som leder till resultat. 
Centerpartiet har den kraft Sverige behöver. För 
friheten, för medmänskligheten och för miljön. 

Annie Lööf

Foto: K
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RIKSDAGSVALET
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Centerpartiet blundar inte för samhälls-
problem, vårt fokus är att lösa dem.

När andra vill sprida oro och misstro, 
vill vi skapa trygghet.

Vi ser människor som flyr. Familjer 
som splittras, barn som förlorar sina för-
äldrar. Detta i en tid då krig och konflikt 
driver människor på flykt. Då behöver vi 
visa medmänsklighet genom att försvara 
rätten att söka asyl och möjligheten för 
familjer att återförenas.

Kräver offensiv klimatpolitik
Även miljöfrågan är en tydlig värde-
ringsfråga. Den handlar om hur vi tar 
hand om vår natur och vår miljö samt 
vad vi efterlämnar till kommande gene-
rationer. Klimatfrågan är vår tids ödes-
fråga. Det är inte för sent. Men det krä-
ver en offensiv klimatpolitik. Vi behö-
ver en grön tillväxt som gynnar grö-
na och smarta tekniklösningar. Fossi-
la drivmedel ska ersättas av förnybara 

bränslen och el i både person- och god-
stransporter.

Mer för barn och unga
Den psykiska ohälsan bland barn och 
unga ökar. Det är en verklighet som ing-
et barn ska behöva leva i - men som ty-
värr många gör. Vi måste göra mer för 
barn och unga, att skydda dem som är 
utsatta. Det måste vi klara av!

För mig och Centerpartiet är det ett av 
våra prioriterade områden där vi också 
satsar extra medel. Ska vi lyckas med att 
skapa goda uppväxtvillkor för alla barn 
måste vi samarbeta, arbeta förebyggan-
de och med tidiga insatser. Skolan, elev-
hälsan, socialtjänsten ,ungdomsmottag-
ningar och BUP är tillsammans med för-
äldrarna de viktigaste aktörerna.

Ett utanförskap är ett misslyckande. 
Vi måste jobba Framåt för ett samhälle 
som håller ihop.

RIKSDAGSVALET

Hannah-Karin Linck:
Valet den 9 september 
är ett Värderingsval
En röst på Centerpartiet är en röst för medmänsklighet, öppenhet och 
tolerans. Samtidigt finns grupper som hotar de grundläggande värden 
som Sverige vilar på. Deras alternativ är populism, främlingsfientlighet 
och misstro.

Hannah-Karin Linck
Ålder: 59 år
Familj: Gift, 3 vuxna barn 
samt 3 barnbarn
Bor: i Rengsjö.
Yrke: Sjuksköterska, som de 
senaste tio åren varit Region-
råd med ansvar för Hälso- och 
Sjukvårdsfrågor.
Intressen: Sjunger i kören 
GE klaven.

Jag kandiderar för 
ytterligare en man-
datperiod för det finns 
mer att uträtta. Sveri-
ge är ett fantastiskt 
land men det finns 
problem som kräver 
lösning. Landet håller 
på att klyvas. Stora 
delar av landet har en 
stark utveckling med 
god tillväxt. Andra delar, 
glesbygd, bruksorter och 
vissa förorter har hamnat i 
en negativ spiral.

Centerpartiet bildades för mer än 
100 år sedan för att landsbygden 
skulle ha goda villkor att utveck-
las. Efter fyra år med en lands-
bygdsfientlig regering krävs ett 

Anders W Jonsson:

Sverige behöver bättre villkor för 
småföretagande och gröna näringar
Anders W Jonsson
Ålder: 57 år
Familj: Hustru, 2 vuxna och 
utflugna döttar samt hästar, 
hundar och katter
Bor: i Hedesunda
Yrke: Barnläkare. Sedan 
2010 representerar jag Cen-
terpartiet Gävleborg i Riks-
dagen

nytt ledarskap. Inte mer av reg-
ler och skatter utan bättre vill-
kor för småföretagande och grö-
na näringar. Inte lastbilsskatter 
och höjda drivmedelspriser utan 

rejäla investeringar i vägar, järn-
vägar och fiber.

Sverige behöver ett nytt ledar-
skap med ett starkt Centerparti och 
en ny Alliansregering!

Jag kandiderar för 

datperiod för det finns 
-

ge är ett fantastiskt 
land men det finns 
problem som kräver 
lösning. Landet håller 
på att klyvas. Stora 
delar av landet har en 
stark utveckling med 
god tillväxt. Andra delar, 
glesbygd, bruksorter och 
vissa förorter har hamnat i 
en negativ spiral.

Anders W Jonsson
Ålder: 57 år
Familj: Hustru, 2 vuxna och 
utflugna döttar samt hästar,
hundar och katter

 i Hedesunda
 Barnläkare. Sedan 

2010 representerar jag Cen-
terpartiet Gävleborg i Riks-
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Konststafetten är ett projekt 
som Söderhamns konstför-
ening genomför tillsammans 
med Söderhamns kommun 
och Sparbanksstiftelsen för 
att få offentlig konst på orter 
utanför centralorten. Berg-
vik och Sandarne blev klara 
under våren och nu i augusti 
avgjordes tävlingen i Trönö. 
Nästa ort som kommer att 
få ett konstverk är Skog.

I Trönö samverkar konststafetten 
med hembygdsföreningen, som 
också blir ägare av konstverket.

Till tävlingen i Trönö hade sex 
bidrag kommit in. Två av dessa 
hade av en speciell grupp lyfts 
fram för att gå vidare. Det vin-
nande bidraget utsågs vid en of-
fentlig omröstning i augusti. Mats 
Sonnesjö, relativt nyinflyttad, 
konstnär i Trönö, hade lämnat ett 

Konststafetten i Trönö avgjord
Stafettpinnen går vidare till Skog

Figurerna på  relikskrinet som förvaras i Trönö nya kyrka  utgör 
grund för Erik Olov Wiklunds konstverk.

Turistsäsongen:
Vår kommunen har mycket att visa upp
Det har varit en speciell turistsäsong hittills i sommar, säger 
ansvariga inom turistnäringen och hembygdsrörelsen. Under 
juli månad var det bad och badstränder som gällde. Stenö 
havsbad och de mindre baden runt om i kommunen har haft 
en bra säsong. Även i Skärså har det varit rekord. Köerna har 
många gånger varit långa både vid Albertina och i Växbo.

Erik-Andersgården i Söderala är ett omtyckt turistmål.

Hembygdsgårdarna har haft 
många besök. Söderblomsgården 

Trönösigillet som lär vara ett av 
landskapets äldsta ser ut så här. 
Det är figuren i sigillet som är är 
grund för konstverket.

Anders Norén är ordförande i 
Söderhamns konstförening och 
initiativtagare till konststafetten.

i Trönö och Erik-Anders i Asta 
har varit de största dragplåstren. 

Kyrkorna står sig fortfarande och 
Enångers gamla kyrka och Trönö 
gamla kyrka har haft besökstop-
par, enligt preliminära rapporter. 
Likaså Långvind kapell har varit 
ett populärt besöksmål.

Festligheter
Det olika festligheterna på Östra 
Berget, i Ljusne och på Stenö har 
också lockat mycket publik.  Det 
är viktigt att det anordnas många 
arrangemang och aktiviter runt om 
i kommunen.

Många gäster tycker att Söder-
hamn är en fin stad och att det 
finns en hel del att göra.

Naturen och fisket lockar ock-
så. Även naturlederna och vissa 
pilgrimsleder har bra besöksfrek-
vens.

Kursgård efterlyses 
Turistsäsongen är ju inte slut än 
och fortfarande kommer bl.a. 
holländare och tyskar hit för att 
pocka bär och svamp samt vand-
ra och fiska.

Vad som saknas i kommunen 
är en kursgård där det finns möj-
lighet till billig förläggning och 
olika temaaktiviteter. Teman som 
”Hälsinglands natur och kultur” 
efterlyses. Likaså efterfråga mera 
om fäbodkulturen, folkmusiken, 
idrottskultur, samt om författare 
och kända personer i kommunen. 
Kurser om hälsingemåleriet och 
världsarvet vill man också ha me-
ra utav. Kanske det finns någon 
lämplig entreprenör som ligger i 
vassen och väntar?  

bidrag som föreställer figuren i 
sockensigillet. Figuren har lyfts 
upp och ställts på ett litet podi-
um. Konstverket är  totalt c:a 1,5  
meter högt.

Arbetar med neon
Mats Sonesjö är en av de få i Sve-
rige som arbetar med neon, och 
han vill använda  argon som ger 
en neutral färg för nattbelysning. 
Energikällan blir solceller. Baksi-
dan av figuren är av plåt och fram-
sidan av laminerat glas - möjli-
gen akrylplast. En detaljerad bild 
av figuren appliceras väl synlig i 
dagsljus, medan den på natten be-
lyses på baksidan och syns som 
en silhuett. 

Sockensigillet är högaktuellt 
idag när S:t Olovsleden som går 
genom Trönö ska tas fram och 
märkas upp. Dessutom kommer 
trönösigillet att användas som 

stämpel för alla som gått  pil-
grimsleden i Trönöområdet.

Figurer från relikskrinet
Det bidrag som kom på andra plats 
- är gjort av den unge konstnären 
Erik Olov Wiklund, Alfta. Det fö-
reställer figurerna i relikskrinet 
som överlevde branden. Material-
et är av 7-8 mm  tjock plåt, svart-
målad eller i rostfärg.

Vid den offentliga visningen 
tyckte besökarna att båda konst-
verken passar i bygden. Var det 
segrande konstverket kommer att 

placeras är i skrivande stund osä-
kert. Det finns ett par alternativ. 
Utanför byastugan eller vid kyr-
kans parkering.

Hoppas på två konstverk
Ambitionen är att även konstver-
ket av Erik Olov Wiklund ska kun-
na köpas in och placeras i Trönö. 
Om det går att få in pengar till det-
ta återstår att se.

Mats Sonnesjös konstverk, ”Fi-
guren ur sigillet” betalas av kom-
munen. Det kostar 25.000 kr.

Research: Jan-Eric Berger
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Skogsägare!
Visste du att allt som tillverkas av olja kan tillverkas av din skog?  
Låt mig berätta mer om skogens roll i en hållbar framtid.  
Välkommen till vårt kontor i Bollnäs! storaensoskog.se

Andreas Lund
Telefon 070-250 98 57
andreas.lund@ 
storaenso.com

Mitt medborgarförslag som 
behandlades i FM 24 jan 
2017 handlade om att hela 
Söderhamns kommun skall 
leva.

Förslaget blev antaget. Åtgärder 
i den andan? Medborgarförsla-
get som behandlades den 26 mars 
2018 kan ses som en uppföljning 
och test på Fullmäktiges lust att le-
va upp till devisen, hela kommu-
nen skall leva.

Konkret föreslås ombyggnad 
av Ekebo till bostäder alt Trygg-
hetsboende.

Återuppbygg bostäder
Föreslås även att två lägenhetshu-
set som brann ner på området tre-
kanten i Stråtjära för några år se-
dan skall återuppföras.

Hyresmarknaden är relativt sta-
bil i Stråtjära.

Nuvarande kommunalråd till-
sammans med övriga partiers fö-
reträdare lovade enstämmigt att 
skolan Stråtjära skulle vara kvar 
vid en storträff i Holmsveden, den 
behövs för bygden och närhet för 
eleverna.

Affären i Stråtjära öppnades i 
slutet av april 2018.

Dessutom går hårt trafikerade 
vägen 83 an genom vår bygd med 

nio bussförbindelser söderut och 
norrut pr dygn och X-trafiks bussar 
syns ofta i vårt område. 

Sammanfattningsvis är det en 
ort som bör kunna fortleva.

Möjlighet till inflyttning
Återuppbyggnaden av tvåfamiljs-
huset skulle ge en ytterligare möj-
lighet att få nyinflyttade skattebe-
talare till kommundelen som bör 
sammanväxa med Holmsveden 
och deras järnväg.

Återuppförande av hyreshuset är 
inte ett bidrag utan en investering 
som skall ge insatta medel tillbaka 
på sikt, likadant som om bygget 
sker i staden.

Stad och omgivande landsbygd 
och bygder omkring staden be-
höver varandra, Vi kan notera att 
regeringens landsbygdsproposi-
tion ger hopp för landsbygden i 
Sverige.

Ser att Söderhamns kommun är 
utvald för åtgärder.

Åter till uppförande av hyreshu-
set i Stråtjära. Faxeholmen säger 
att när huset brann ner hade det så 
hög självrisk i försäkringen att en-
dast liten ersättning gavs.

Torde inte finnas enklare besluts- 
vägar för byggande än att återupp-
föra detta hus.

Platsen är avsedd för bostäder, 

bergvärme finns intill, gator färdi-
ga, bredband finns.

Hemställer att medborgarför-
slaget bemöts positivt och med 
framtidstro.

Positivt och med 
framtidstro

Men så blev det inte i omröstning-
en i fullmäktige 26 mars 2018.

Socialdemokraterna röstade 
samtliga mot förslaget, likaså li-
beralerna, moderater och Sverige 
demokraterna. Centern gav sju 
röster ja till förslaget om byg-
gande av två hyreslägenheter i 
Stråtjära, Likaså två av vänsterns 
ledamöter samt en från pensio-
närspartiet.

Resultat 39 nej, 10 ja. Så var det 
med omtanken om landsbygden.

Olle Frisk 

Bygg nytt och bygg
om i Stråtjära

Vår industri går för högtryck!
Med Rundvirke Skog får du maximalt 
råvaruutnyttjande genom optimering av 
samtliga sortiment och goda skötselråd för 
din skog.
Förädling av ditt tall och grantimmer sker 
lokalt i Marmaverken i Söderhamn och 
Östanåsågen i Edsbyn.

Just nu har vi ett extra stort behov av  
våra specialsortiment

Kontakta mig så ser jag över vilka 
möjligheter som finns i din skog!
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Hans Berglöw 
Virkesinköpare 
Söderhamn 
0270-627 07 
070-205 31 07 
hans.berglow@ 
rundvirkeskog.se
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2018 års miljöpris tilldelades Kreativboden i Söderhamn. De är ett socialt företag som 
tar tillvara på kreativiteten hos dem som jobbar där. Mycket av det som lämnas eller köps 
in får nytt liv eller fräschas upp till försäljning. Det handlar i stor utsträckning om åter-
bruk av material, från knappar till motorer, vilket är ett miljötänk som genomsyrar he-
la verksamheten.

Miljöpris till Kreativboden
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Det är en stor satsning för framtag-
ning av flytande lignin ur svartlu-
ten för biodrivmedel. Anläggning-
en vid Vallvik blir, om den kom-
mer till stånd, den första i sitt slag 
i världen för förädling av svart-
lut till bioolja. Extra roligt för oss 
söderhamnare då vi ännu en gång 
kan bli först med en industripro-
cess i världsklass. 1874 invigdes 
nämligen den första sulfitfabriken 
i världen i Bergvik. Upphovsman 
var uppfinnaren och industriman-
nen Carl Fredrik Ekman.

Satsningen i Vallvik baseras på 
en patenterad process som utveck-
lats av företaget RenFuel. Vallvik 
och RenFuel har samarbetat under 

några år där Vallviks uppgift är att 
ta fram en teknik för att ta ut lignin 
ur svartlut, som består av trädres-
ter och kokningskemikalier. Ligni-
net vidareförädlas därefter till bio-
olja, Lignol, i RenFuels process. 
Drivmedelsföretaget Preem har 
utvärderat de produkter som tagits 
fram och har kunnat konstatera att 
Lignol fungerar väl i företagets 
raffinaderier. RenFuels, Preems 
och Vallviks avsikt är nu att ta ut 
lignin från Vallviks massalinje, 
vidareförädla ligninet till Lignol i 
RenFuels process i en anläggning 
inom Vallviks fabriksområde och 
därefter skicka Lignolen till Pre-
ems raffinaderi på västkusten.  

Anläggningen ska enligt planer-
na tas i drift under 2021.

Fördel med egen hamn
Det finns ett antal tekniska fördelar 
med att bygga RenFuels process 
inom Vallviks fabriksområde. Det 
är också en stor fördel att Vallvik 
har en egen hamn eftersom Preem 
endast kan ta emot båttransporter 
vid sin anläggning på Västkusten, 
säger Ragnar Lundberg.

I dag förbränns all svartlut i 
massafabrikens s.k. sodapanna 
för att dels ge energi till att driva 
fabriken, dels påbörja processen 
att återvinna kokkemikalierna.  
Svartluten innehåller ett överskott 
av lignin som kan tas ut för att ut-

Nu kan Söderhamn bli först i världen igen!
Nils Westling och jag besöker Vallviks Bruk. En imponeran-
de fabrik som ligger naturskönt med havet i fonden. Vi har 
stämt träff med Ragnar Lundberg, som är teknisk direktör 
vid Rottneroskoncernen. Vi träffas utanför fabriken i ett av 
husen ritade av arkitekten Torben Grut på 1910-talet som ar-
betarbostäder, som för övrigt också ritat Stockholms stadion.

Vallviks bruk är en massafabrik som producerar cirka 
235 000 ton pappersmassa med hög kvalitet per år. Nu pla-
nerar Rottneros att tillsammans med två andra företag bygga 
en ny anläggning i anslutning till fabriken för att producera 
bioolja för fordonsbränsle.

göra råvara för ett förnyelsebart 
fordonsbränsle. Det lignin som 
finns kvar i svartluten räcker för 
att täcka fabrikens energibehov 
och återvinna kemikalier.   

Kapaciteten i Vallvik kan kom-
ma att uppgå till åtminstone 50.000 
ton Lignol per år. Det motsvarar, 
enligt de krav på inblandning i 
fordonsbränslen som gäller från 
1 juli i år, förbrukningen för cirka 
220 000 dieselbilar eller 830 000 
bensinbilar per år, berättar Ragnar 
Lundberg.

I dag importeras 85 procent av 
alla biodrivmedel. På sikt kan pro-
duktionskapaciteten i landet uppgå 
till mellan 300 000 och 500 000 
ton Lignol per år om fler massafa-

briker likt den i Vallvik tillämpar 
metoden. Potentialen totalt är cirka 
2,5 till 3 miljoner ton. 

Kan bli självförsörjande
I takt med att vi får bränslesnålare 
och fler eldrivna fordon kan Sve-
rige i framtiden praktiskt taget bli 
självförsörjande på biodrivmedel.

Rottneros styrelse stöder projek-
tet och är beredd att till ställning 
till en investering när alla under-
lag finns framme. Om satsningen 
blir av så innebär detta förutom 
ett antal tillkommande arbetstill-
fällen i Vallvik också ytterligare 
en intäktskälla för bruket. avslutar 
Ragnar Lundberg.

Gunnar Olsson

Ragnar Lundberg, som är teknisk direktör vid Rottneroskoncernen.

Vallviks Bruk, en imponerande fabrik som ligger naturskönt med havet i fonden.
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Hälsa & Skönhet
i Söderhamn

Handla gärna lokalt!

Maj Vänngård W 
Auktoriserad hudterapeut. Ansluten till SHR. Auktoriserad hudterapeut. Ansluten till SHR. 

För tidsbokning och info ring 0270 - 199 01
www.soderhamnshudvard.se

Hårborttagning med diatermi
Ansiktsbehandlingar m m
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Det var Birgitta Thapper som tog 
emot mig med öppna armar hös-
ten 2006. Ljusne-Birgitta var no-
ga med att alla skulle vara nöjda 
och glada i fullmäktigebänkarna. 
Torbjörn Strömer skrev proto-
koll och såg till att lagarna följ-
des. John Saffas var andre vice 
ordförande och Maria Leander 
tredje vice ordförande. Efter fyra 
år byttes Birgitta ut och Staffan 
fick hennes roll och så småning-
om knackade Isabella Hilden på 
som vice ordförande. Det röd-
gröna gänget; vänstern, sossarna 
och miljöpartiet måste samarbe-
ta för att få regera  i kommunen. 
Dom drog åt alla håll och kanter 
- ofta utan resultat!

Eva och Lennart 
- ett bra par...

Perioden innan, då centern och 
sossarna samarbetade var betyd-
ligt händelserikare. Eva Tjern-
ström och Lennart  Olsson gick 
bra ihop och även om Len-
nart alltid gick ett par steg ef-
ter så brukade det resultera i nå-
got BRA. 

Nu har tolv år gått och jag sä-
ger hejdå från kommunfullmäk-
tige. Det ska bli skönt! Trots allt 
har det varit en hel del att göra. 
Medborgarna har regelbundet 
hört av sig med olika frågor. Spe-
ciellt landsbygds-, skol- och kul-
turfrågor har de velat prata om.

Dråpliga händelser
Jag har många dråpliga händel-
ser att berätta - men det låter jag 
bli till en annan gång. För Cen-
tersyn ska ju alltid fyllas.

Det här med politik är ingen 
lätt uppgift. Ett  är säkert - fri-
tidspolitikerna måste lära sig 
att lyssna och dessutom tänka 

på kommunens bästa. Jag tror 
att för en så liten kommun som 
Söderhamn är så måste ett sam-
arbete över alla politiska gränser 
ske för att man ska nå ett lyckat 
resultat. Då måste man lära sig 
att våga ge och ta.

Jag har lärt mig en hel del un-
der tiden jag suttit i kommunfull-
mäktige. Andra saker än jag fick 
lära mig på skolbänken.

Gegga inte fast er
Jag tänker fortsätta arbeta med 
de frågor som intresserar mig; 
landsbygdsfrågor samt kultur 
och skola. Dessutom  forsätter 
jag med kyrkopolitik på stiftsni-
vå. Det är onekligen mycket in-
tressant. Inom kyrkan kommer 

det att hända mycket den när-
maste tiden.

Tack alla för många diskus-
sioner och många möten. Tack 
för gott samarbete - och då vill 
jag först och främst nämna alla 
i centergruppen.

Slutligen ett gott råd till alla! 
Gegga inte fast er i negativ ener-
gi. Det löser inga problem!

Prata inte heller sönder al-
la frågor. Låt det bli verkstad i 
ställtet!

Lycka till i valet!  Låt hela Sö-
derhamn utvecklas! Landsbyg-
den och staden måste gå hand 
i hand...

Jan-Eric Berger

Berger säger hejdå
till kommunfullmäktige

I förra numret av Centersyn 
berättade vi om hur Aze-
eta Rafat för tre år sedan, 
2015, lämnade Afghanis-
tan tillsammans med sina 
fyra döttrar. Målet med 
resan var Sverige. Azita och 
hennes döttrar har nu per-
manent uppehållstillstånd 
i Sverige. De har målvetet 
byggt upp en ny vardag här 
i Söderhamn. För Azeetas 
del innebär det lärarjobb 
samt att engagera sig i Sö-
derhamns kommunpolitik. 
I den här artikeln berättar 
Azeeta Rafat mer om sin 
bakgrund och vad hon har 
studerat och arbetat med 
innan flykten till Sverige.

– Jag föddes i november 1978 i 
nordvästra Afghanistan, Badghis 
Provence, men växte upp i Ka-
bul, där min far var professor vid 
universitetet, berättar Azeeta. 

– 1993 misslyckades den 
kommunistiska regimen i Af-
ghanistan och det islamistiska 
fundamentet kom till makten. På 
grund av inbördeskriget lämna-
de vi vårt hem i Kabul och flytta-
de till vår hemstad Badghis och 
efter nästan tio år, 2002, som 
första kvinnliga företrädare för 
Badghis provinsen, gick jag med 
i nationalrådet och kom till Ka-
bul 2005 efter att jag blivit med-
lem av parlamentet. Jag och min 
familj bosatte oss då i Kabul.

Azeeta Rafats utbildningsbak-
grund är imponerande med uni-
versitetsstudier i Afghanistan, 
USA och Indien ofta med högsta 
betyg, Honors. Examina finns i 
matematik med lärarinriktning, 
politisk vetenskap samt ekono-
mi, handel och administration. 
Hon har innehaft olika jobb och 
uppdrag som volontär inom Rö-
da Korset, lärare, tolk, forskare 
och rådgivare samt kommuni-
kationschef.  

Parlamentsledamot
– Från december 2005 till no-
vember 2010 var jag ledamot 
av parlamentet, Afghanistan. 
Jag valdes in i parlamentet som 
representant för provinsen Bad-
ghis efter en personvalskam-
panj som riktades till alla etnis-

ka grupper i provinsen. I parla-
mentet hade jag uppdrag som vi-
ce ordförande i narkotikautskott 
och ordförande i kommittén för 
ungdomsfrågor, berättar Azeeta.

– I slutet av 2011 var jag med 
och grundade Rättighets- och 
rättvisepartiet i Afghanistan och 
innehade posten som vice parti-
ordförande fram till mars 2015. 
Under de här åren engagerade 
jag mig som rådgivare i gender-
frågor ett par år. Det var ett pro-
gram som syftade till att främja 
kvinnligt ledarskap och kvinnors 
ekonomiska och politiska delta-
gande. Det handlade också om 
att stärka kvinnors rättigheter på 
alla samhällsområden.

Under 2014 innehade Azeeta 
en tjänst som kommunikations-
chef för Ashraf Ghani Ahmad-
zais presidentvalskampanj i Af-
ghanistan. I hennes arbetsupp-
gifter ingick att bevaka media, 
utarbeta presidentkandidatens 
talepunkter och fördela uppdrag 
till talespersoner och pressekre-
terare.

Hemspråkslärare
2015 anlände Azeeta med dött-
rarna till Sverige och Söder-
hamn. Redan under hösten detta 
år började hon jobba som hem-
språkslärare och lärarassistent i 
Söderhamns kommun. Hon un-
dervisar i dari och pashto vid 
Norrtullskolan i Söderhamn och 
Stenbergaskolan i Ljusne. Hon 
är även lärarassistent i matema-
tik, NO (Naturorienterande äm-
nen), SO (Samhällsorienterande 
ämnen) och engelska.

Genom sitt politiska engage-
mang i Söderhamns kommun 
vill Azeeta Rafat lyfta fram 
vikten av integration. Bristen på 
kunskap och erfarenhet kommer 
att leda till segregering med av-
stånd mellan både svenska och 
nya svenska grupper på ena si-
dan och olika flyktingar på den 
andra sidan. Azeeta betonar vik-
ten av att kämpa för att förändra 
detta förhållande. 

– Genom att öka medvetenhe-
ten och skapa en positiv rörelse 
och engagemang för utveckling 
av ett samhälle lika för alla kan 
vi lösa den stora utmaningen, 
framhåller Azeeta Rafat.

På frågan om politiska före-
bilder nämner hon Mahatma 
Gandhi, Martin Luther King 
och Nelson Mandela. Azeeta har 
läst många artiklar och böcker 
om dessa stora politiska ledare. 
Icke-våldsrörelser har fått allt 
större betydelse för henne under 
årens lopp. Under tonårstiden 
var Margaret Thatcher en före-
bild och ambitionen att bli en 
järnkvinna fanns en dag. Azeeta 
Rafat hoppas även att hennes 
erfarenheter från internationellt 
arbete får betydelse i hennes po-
litiska engagemang i Söderhamn 
och Sverige

Från Kabul 
till Söderhamn

Azeeta Rafat engagerar sig 
i Söderhamns kommun-
politik.

Olle Frisk 90 år
Den alltjämt aktive Olle Frisk 
fick uppvaktning med blom-
mor, av tre representanter från 
Kretsstyrelsen på sin 90-års-
dag i juni. Han är med  på 
nästan alla våra månadsmö-
ten och skriver fortfarande 
motioner om sådant han an-
ser viktigt, bl.a. bostadsbyg-
gande i Stråtjära.

Vi vill på detta sätt än en 
gång uppmärksamma hans 
firande.

Den 13 februari 2018 fast-
ställdes Centerpartiets lista till 
höstens kommunfullmäktige-
val. Azeeta Rafat, som efter 
att studerat de politiska parti-
erna gick med i Centerpartiet, 
fick plats nummer sju på lis-
tan. När listan sedan anmäl-
des för registrering hos läns-
styrelsen/valmyndigheten vi-
sade det sig att Azeeta enligt 
reglerna, vallagen, inte varit 
registrerad i Sverige tillräcklig 
lång tid. Det saknades en må-
nad och 12 dagar. Om däremot 
mätningen gjorts från den dag 
då hon anlände till Sverige ha-

de det inte varit några problem. 
Registreringen gjordes sju må-
nader och 18 dagar efter det att 
Azeeta anlände till Sverige och 
begärde asyl.

– Jag respekterar lagen och 
följer den. Men, jag är givet-
vis missnöjd med att min no-
minering stoppades på grund 
av differensen på en månad 
och 12 dagar. Det känns inte 
rättvist att behöva vänta fyra 
år till valet 2022. Jag hoppas 
att lagstiftningen ses över och 
att Valmyndigheten förändrar 
nuvarande tillämpning, säger 
Azeeta Rafat i en kommentar.

Azeeta Rafat och 
Centerpartiets 
valsedel till 
kommunfullmäktige
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bildskatt. Albert Viksten och hans 
sällskap ska fira jubileum. En ar-
tikel handlar om sidenballong-
en i Edsbyskogen, en om slalom-
backarna i landskapet och dess-
utom minns vi Barbro Svensson. 
Det nämnda är bara några av al-
la artiklar.

Foto: Malin Pahlm

Joakim 
 Vestlund

Hembygdsforskarna är nog 
Sveriges mest oavlönade de-
tektiver. De har entusiastiskt 
och envist tagit ansvar för 
kulturarvet. Hälsingland har 
många sådana eldsjälar.
Varje år ges många intressanta 
bygdeböcker ut. Hembygdsför-
fattarna ligger i som sjutton. Ett 
15-tal böcker har under året getts 
ut i Hälsingland. De flesta av de ut-
givna böckerna presenteras i års-
boken Hälsingerunor, som kom-
mer ut lagom  till advent och jul.

Trönö hembygdsförening är 
känd för att varje sommar ge ut 
en bya-bok. Hittills har man gett 
ut ett 15-tal böcker. Det började 
redan för 20 år sen. Framlidne 
hembygdsvännen Gösta Berglöw 
tog då initiativet och böckerna om 
byarna Wij, Glamsta och Hamre 
blev väldigt populära. Sen har det 
gått av bara farten och böckerna 
har utvecklats typografmässigt. 
Motorn i arbetet  är nu ordföran-
deföranden  i hembygdsföreningen 
Birgit Lundgren. Man kombinerar 
bokutgivningen i regel med en 
byavandnring.

Varierande innehåll
Några böcker som kommit ut i 
sommar är bland annat Ingrid Bel-
frages: Tönshammars järnbruk och 
Håkansbos emigranter. Det är en 
bok på 95 sidor. 

Fin påfyllning i Hälsingehyllan
- tänk om hembygdsforskningen dör ut

Jan-Erik Hallström, Myskje, har 
gett ut boken: Spanska sjukan och 
ryska snuvan. Boken handlar om 
spanska sjukans väg till Sverige 
och Hälsingland sommaren och 
hösten 1918. Fokus ligger på sjuk-
domens förlopp i söderhamnorten.

Söderhamns kust- och skär-
gårdsförening har gett ut Söder-
hamns skärgård speglad i konsten. 
Ett 40-tal konstnärer med lokal an-
knytning är representerade. Boken 
är trevlig och rikligt illustrerad. 
130 sidor.

Trönö hembygdsförening har 
gett ut boken: Byarna vid gränsen. 
Ulva, Hisjö och Hamresbodarna i 
Trönö, Mo och Rengsjö socknar. 
Det är en mycket intressant skrift  
på 140 sidor.

Hur blir fortsättningen?
Förutom ovanstående titlar har 
närmare 15-talet  böcker från olika 
orter i Hälsingland lämnat tryck-
eriet. Hembygdsförfattarna ligger 
alltså fortfarande i som sjutton. De 
kan kanske få skina lite extra i so-
len i år eftersom det är Kulturarv-
såret 2018.

Hur blir det i fortsättningen?
Kommer kommande generatio-

ner att vara lika intresserade av att 
söka, samla fakta och teckna ner 

Hembygdslitteraturen

Jan-Eric Berger skriver om:

Trönö  hembygdsförening har gett ut ett 15 tal bya-böcker. Här den 
senaste bocken som gavs ut i sommar.

Jan Erik Hallström, Myskje, är 
mannen bakom boken Spanska 
sjukan och ryska snuvan - Sö-
derhamn 1918 och 1889.

Ingrid Belfrage, Holmsveden vi-
sar den nya boken om Tönsham-
mars järnbruk och Håkansbos 
emigranter.

Birgit Lundgren, är numera 
motorn bakom bya-böckerna i 
Trönö.

vittnesmålen från den tid som nu 
passerat?

Ja, det tror författaren av den-
na artikel. Och dessutom pågår 
ju redan en ny sorts hembygds-
forskning. I alla facebookgrupper 
och andra sociala medier delar 
människor mängder av nostal-
gibilder och berättelser om sin 
barndom. 

Berättarkvällarna har också tagit 
ny fart igen. Hembygdsförening-

arna  anordnar studiecirklar och 
många samlas regelbundet för att 
samla fakta och identifiera perso-
ner på bilder.

Ett lokalhistoriskt nedslag fång-
ar personligt engagemang.

Hälsingerunor
Årsboken Hälsingerunor har kom-
mit ut sedan 1921. Årets upplaga 
har rikligt med  artiklar från land-
skapets olika hörn. Ett 20-tal för-
fattare medverkar. Det är artiklar 
om Hilding Mickelsson och hans 

Under drygt fem år var jag hälsingetidningarnas gemensam-
ma landstingsreporter. Jag bevakade också länsstyrelsen 

samt den verksamhet som då hette Region Gävleborg och som 
nu under det namnet slagits samman med landstinget.

Jag vill påstå att jag var en av de personer som hade bäst över-
blick över de länsövergripande myndigheterna. Jag möttes oftast 
av respekt för min saklighet och insatthet, både från tjänstemän 
och politiker i alla läger. En socialdemokrat tackade mig.

-Vi tycker inte alltid om vad du skriver, men det är alltid 
korrekt.

Naturligtvis är det för att kunna använda den kunskapen och 
erfarenheten som jag nu kandiderar till regionfullmäktige. Jag 
står på femte plats på Centerpartiets hälsingelista.

Även om jag nu får utgå från mina värderingar, har jag ambi-
tionen att vara saklig på det sättet att det alltid måste vara vik-
tigare vad som sägs, än vem som säger det.

Egentligen är väl de flesta överens om vad som är sjukvår-
dens problem. Folk får vänta för länge på den vård de be-

höver. Det går inte rekrytera tillräckligt med personal, vilket 
innebär neddragningar även om pengarna finns och skyhöga 
räkningar för hyrpersonal. 

Båda konsekvenserna påverkar i synnerhet psykiatrin och den 
psykiska ohälsan hör till de områden där vården verkligen inte 
lyckas fylla behovet.

Om problembilden är tämligen klar, så är det sämre beställt 
med effektiva och innovativa idéer kring lösningar. Min upple-
velse från journalisttiden var att det egentligen saknades poli-
tiska alternativ. Oppositionen sa i princip: Vi vill göra samma 
sak som majoriteten – fast bättre!

I sådana lägen är risken att man i den politiska debatten skapar 
konflikter som inte finns. Det är sådant som skapar politikerför-
akt och min ambition att aldrig spela med i det spelet.

Ärligt talat har inte jag heller särskilt många revolutionerande 
svar att erbjuda, åtminstone inte innan jag fått se verksam-

heten inifrån. Hälso- och sjukvård är komplexa verksamheter 
och utmaningarna komplicerade. Det tror jag inte vi ska förtiga. 

Därför bör vi se regionvalet den 9 september i första hand som 
ett personval. Vi ska välja in representanter som vi tror är till-
räckligt kunniga och kloka för att på ett ansvarsfullt sätt kunna 
pröva olika vägar framåt.

Förutom den journalistiska erfarenheten, ser jag min cp-ska-
da som en tillgång i regionpolitiken. Funktionshindrade är 

ofta beroende av vården, men bland dem som formar vården 
finns det få som har erfarenhet av de funktionshindrades situ-
ation och behov.

Men visst är regionvalet också ett ideologiskt val. Det står 
kring människosyn. Jag anser att varje människa är unik och har 
unika behov. Därför fungerar inte samma vård för alla. Valfrihet 
är en viktig hörnsten för en vård som på allvar möter våra behov.

Jag hör också till dem som tror att privat företagsamhet, precis 
som på så många andra områden i samhället, bidrar till att ut-

veckla vården, höjer både kvaliteten och effektiviteten. Konkur-
rensen är en viktig del i det. Det är svårt att se potentialen i verk-
samheter som inte jämförs med och utmanas av konkurrenter.

Inga enkla 
lösningar 
för vården
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Det var stort intresse från allmän-
heten för att få veta mera om ”Sot-
håls-Lars”, Lars Bodin och Söder-
blomsgårdens vackra trädgård. Sö-
derblomsgården var nästan fullsatt 
när Birgit Lundgren, ordföranden 
i Trönö hälsade välkommen och 
berättade om ”Sothåls-Lars och 
hans liv i Trönö. Lars Bodin föd-
des den 7 maj 1845 och avled  den 
6 juli 1928.

Kallades också 
Trönöhelgonet

De finns många episoder om 
”Trönöhelgonet”, som han också 
kallades för.

Hans torp som byggdes i byn 
Sterte i Trönö flyttades i början av 
1980-talet till Söderblomsgårdens 
område.

Birgit Lundgren har gått ige-
nom en del material om Lars Bo-
din och bl.a funnit en fullskriven 
anteckningsbok med intressanta 
berättelser och episoder. Bodin var 
egentligen inte jordbrukare  utan 
finsnickare. Han tillverkade allt 
som behövdes i ett hem. Han bod-
de i torpet med sin syster och en 
systerdotter. Alla var ogifta.

Lars Bodin deltog flitigt i alla 
religiösa sammankomster och nöj-
de sig inte bara med de stugmöten 
som hölls i församlingen. Han gick 
för det mesta i trasiga och lortiga 
kläder. Han tog också initiativet till 
byggandet av bönhuset i bygden.

Planerar ge ut ny bok
Birgit Lundgren har läst och stud-
erat anteckningar och intervju-

at personer som minns något av 
Sothåls-Lars. Hon räknar med att 
komma ut med en ny skrift om ho-
nom kommande sommar.

God Trönömacka
Efter paus då man inmundigade 
den s.k. Trönömackan, som be-
står av lokalproducerade ingredi-
enser, berättade Robert Wirén om 
den vackra trädgården som  ställts 
i ordningen vid Söderblomsgården. 
I trädgården har man bland annat  
lokala trädgårdsväxter.

Det var en lyckad kväll som 
Trönö hembygdsförening anord-
nade. Föreningen har för övrigt 
anordnat många trevliga arrange-
mang i sommar.

Text och foto: Jan-Eric Berger

Trönökväll om ”Sothåls-Lars” 
och trädgård i Söderblomsgården

Birgit Lundgren berättade om Sothåls-Lars och hans liv i Trönö.

Centerpartiets stiftsfullmäktige-
ledamöter  - sammanlagt femton 
personer - gör under september 
en två-dagars studieresa  till kyr-
korna och församlingarna i Söder-
hamnregionen.

- Vi planerar  besöka Söderala 
pastorat, Trönö-Norrala pastorat 
och Söderhamn-Sandarne pasto-
rat, berättar Jan-Eric Berger som 
bl.a. är 2:e vice ordförande i Stifts-
fullmäktige.

Vi vill kort bland annat informe-
ra oss om verksamheten i de olika 
pastoraten.

Dessutom ska vi göra studiebe-
sök i Trönö gamla kyrka och Sö-
derblomsgården.

Vi hoppas också få prata  en 
stund med den nya kyrkoherden i 
Söderala, Ann-Lousie Åkerlund.

- Det diskuteras ju sammanslag-
ningar mm inom olika pastorat och 
det är viktigt för oss att få höra 

Centerns stiftspolitiker besöker 
församlingarna i Söderhamn

Centerpartiet har tio ordinarie ledamöter och fem ersättare i Stifts-
fullmäktige i Uppsala. Här syns ledamöterna tilllsammans med 
biskop Ragnar Persenius när de för en tid sedan hade Stiftsfull-
mäktige i Undersviks stiftsgård.

synpunkter från olika personal-
grupper, säger Jan-Eric Berger. 

Förra året gjordes en liknade 

studieresa till Enköpingsområdet. 
Och vi ficka många värdefülla 
synpunkter.

Topsys gamla slogan för Na-
len – Folkligt, festligt, fullsatt 
– passar bra när det gäller 
Centerkretsens höst-/val- 
upptakt vid Hembygdsgården 
i Söderala i mitten av augusti.

Kretsordförande Lena Dufva hälsa-
de välkommen och vände sig sär-
skilt till Centerkvinnornas vice för-
bundsordförande Helena Vilhelms-
son, Nora, varefter hon bjöd till en 
härlig buffé, förberedd och serverad 
av Marianne Persson, Camilla Jons-
son och Carine Östlund.

I sitt uppskattade valupptaktstal 
behandlade Helenas främst frågor 
kring landsbygdsutveckling, Hela 
landet skall leva och jämställdhets-
frågor och som tack fick hon en stor 
blombukett.

Den soliga och ljumma kvällen 
gjorde att kaffet kunde avnjutas ut-
omhus till tonerna från Janne och 

Melvins dragspel, som t o m lock-
ade till några danssvängar.

Tidigare på dagen gjordes ett 
studiebesök hos Bygdens Saluhall 
i Svartvik, en internetbaserad nod 
mellan producenter och konsumen-

ter. Personerna bakom projektet, 
Karin och Jens Öst och Sara Lundh 
och Philip Larsson uppvaktades 
med en Centerkvinnotårta av Hele-
na Vilhelmsson och representanter 
från Centerkvinnorna i kommunen.

Folkligt, festligt och fullsatt
vid centerkretsens valupptakt

Centerkvinnornas vice förbundsordförande Helena Vilhelmsson var 
på plats vid valupptakten på Söderala Hembygdsgård.

Gudstjänsttider Söderala Församling
Tisdagar kl 19.00-20.00 Kristen djupmeditation, Bön & sång, Söderala kyrka start 11/9

Söndag 2/9 kl 11.00 Sammanlyst mässa i Söderala kyrka, kyrkoherdemottagning 
   med pastoratets präster, körer, biskop Ragnar Persenius, 
   kyrklunch
Söndag 16/9 kl 11.00 Mässa, Söderala kyrka
Tisdag 18/9 kl 14.00 Andakt, musik & gemenskap, Hedbacka
Onsdag 26/9 kl 08.00 Veckomässa, Söderala kyrka
Söndag 30/9 kl 11.00 Lekmannaledd gudstjänst, Söderala kyrka, kyrkkaffe
Söndag 14/10 kl 11.00 Familjegudstjänst med bibelutdelning till församlingens
   6-åringar, Söderala kyrka 
Tisdag 16/10 kl 14.00 Andakt, musik & gemenskap, Hedbacka
Lördag 27/10 kl 15.00 Konsert, Söderala kyrka
Söndag 28/10 kl 11.00 Gudstjänst, Söderala kyrka
Lördag 3/11 kl 15.00 Minnesgudstjänst, Söderala kyrka, Söderala kyrkokör
Tisdag 13/11 kl 14.00 Andakt, musik & gemenskap, Hedbacka
Söndag 18/11 kl 11.00 Mässa, Söderala kyrka

Gudstjänsttider i Ljusne Församling 
Onsdagar kl 13.00 Syförening, Kyrksalen Ljusne, jämna veckor, start 5/9

Söndag 2/9 kl 11.00 Sammanlyst mässa, se Söderala Församling 
Söndag 16/9 kl 14.00 Gudstjänst, Ljusne kyrka 
   Inskrivning av konfirmander  
Söndag 30/9 kl 14.00 Mässa, Ljusne kyrka
Tisdag 2/10 kl 14.00 Andakt, musik & gemenskap, Kastanjen
Söndag 14/10 kl 14.00 Gudstjänst, Ljusne kyrka
Söndag 28/10 kl 14.00 Mässa, Ljusne kyrka
Tisdag 30/10 kl 14.00 Andakt, musik & gemenskap, Kastanjen 
Lördag 3/11 kl 18.00 Minnesgudstjänst, Ljusne kyrka
Söndag 18/11 kl 14.00 Gudstjänst, Ljusne kyrka

Gudstjänsttider i Mo-Bergviks församling 
Måndagar kl 12.00, Syförening, Mo sockenstuga, jämna veckor, start 3/9

Söndag 2/9 kl 11.00 Sammanlyst mässa, se Söderala Församling 
Söndag 9/9 kl 14.00 Gudstjänst, Bergviks kyrka
Tisdag 11/9 kl 14.00 Andakt, musik & gemenskap, Linden Bergvik
Söndag 23/9 kl 14.00 Mässa, Bergviks kyrka
Tisdag 25/9 kl 14.00 Andakt, musik & gemenskap, Linden Bergvik
Söndag 7/10 kl 14.00 Gudstjänst, Bergviks kyrka
Tisdag 9/10 kl 14.00 Andakt, musik & gemenskap, Linden Bergvik
Lördag 20/10 kl 15.00 Konsert, Mo kyrka
Söndag 21/10 kl 14.00 Familjegudstjänst med bibelutdelning till församlingens
   6-åringar, Bergviks kyrka
Tisdag 23/10 kl 14.00 Andakt, musik & gemenskap, Linden Bergvik
Lördag 3/11 kl 15.00 Minnesgudstjänst, Bergviks kyrka
Tisdag 6/11 kl 14.00 Andakt, musik & gemenskap, Linden Bergvik
Lördag 10/11 kl 15.00 Konsert, Mo kyrka
Söndag 11/11 kl 14.00 Gudstjänst, Bergviks kyrka

Gudstjänsttider i Skogs församling 
Onsdagar kl 12.00, Dagsyförening, S:t Staffans hus, jämna veckor, start 5/9

Söndag 2/9 kl 11.00 Sammanlyst mässa, se Söderala Församling 
Söndag 9/9 kl 11.00 Mässa, Skogs kyrka 
Tisdag 11/9 kl 10.30 Andakt, musik & gemenskap, Eklunda 
Söndag 23/9 kl 11.00 Gudstjänst, Skogs kyrka 
Onsdag 26/9 kl 12.00 Kyrkorna i Skog inbjuder till Träffpunkt Skog, 
   S:t Staffans hus 
Lördag 6/10 kl 15.00 Konsert, Skogs kyrka 
Söndag 7/10 kl 11.00 Mässa, Skogs kyrka 
Tisdag 9/10 kl 10.30 Andakt, musik & gemenskap, Eklunda 
Söndag 21/10 kl 11.00 Gudstjänst, Skogs kyrka 
Onsdag 24/10 kl 12.00 Kyrkorna i Skog inbjuder till Träffpunkt Skog, 
   S:t Staffan hus 
Lördag 3/11 kl 18.00 Minnesgudstjänst, Skogs kyrka, Skogs kyrkokör 
Tisdag 6/11 kl 10.30 Andakt, musik & gemenskap, Eklunda 
Söndag 11/11 kl 11.00 Mässa, Skogs kyrka 
Onsdag 21/11 kl 12.00 Kyrkorna i Skog inbjuder till Träffpunkt Skog, 
   S:t Staffan hus

GÅ GÄRNA IN PÅ VÅR HEMSIDA www.svenskakyrkan.se/soderala där du alltid har aktuell 
information. Se också Kuriren/Ljusnans veckoannons varje fredag. 
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Fastighetsservice AB
Kungsgatan 23 • 0270-705 55

Vi servar din utemiljö
Gräsklippning • Trädbeskärning • Sandsopning

Fällning av träd • Trädgårdsskötsel • m m.

Klottersanering
Klottersanering och fasadtvätt! • Ogräsborttagning 

– 100% kemikaliefritt!

Vi gör jobb i hela Hälsingland – för företag och privatpersoner!

För info  
och offert,  
ring Johan 

070 - 316 86 19

K-HEAT OGRÄS-
BEKÄMPNING MED 

100% VATTEN 
MILJÖVÄNLIGT 

OCH EFFEKTIVT!
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Det är snart val, så det här får 
bli lite av vad som är aktu-

ellt på de olika nivåerna kom-
mun, landsting/region och riks-
dag.

För någon vecka sedan be-
sökte min hustru sin huslä-

kare, jag tänker inte gå in på vil-
ka krämpor det gällde, men när 
dessa var avklarade frågade lä-
karen hur det var med mig. Han 
botade mig för några år sedan 
från en besvärlig åkomma och de 
pratade en del kring detta. Sam-
talet utspelade sig i ett mottag-
ningsrum i Söderhamnsfjärdens 
Hälsocentral. Vi är inte på något 
sätt personligt bekanta med lä-
karen, men vi är listade hos ho-
nom sedan flera år. Det innebär 
att vi har ett mycket stort förtro-
ende för honom. – Som alla sö-
derhamnare vet är Söderhamns-
fjärdens Hälsocentral en av lä-
nets absolut mest populära i alla 
undersökningar.

Bakgrunden till att de privata 
hälsocentralerna och Aleris 

i Bollnäs sjukhus finns i länet är 
att Centerpartiet finns med i re-
gionledningen.

Socialdemokraterna på riksni-
vå, under ledning av vänsterns Jo-
nas Sjöstedt, har bestämt att inga 
skattepengar får gå till vinster 
för privata företag. Att vinsten 
uppkommer för att man bedriver 

verksamheterna effektivare och 
billigare än vad regionen kan 
göra, bl.a. utan stafettläkare, hör 
inte dit. Vinst är vinst.

Det skrämmer mig. Får Jonas 
Sjöstedt igenom sina planer kom-
mer all privat verksamhet att läg-
gas ner i Gävleborg. För min och 
min hustrus del kan det innebära 
att vi vid vårt nästa läkarbesök 
får träffa en stafettläkare. För-
hoppningsvis har han/hon samma 
information på dataskärmen som 
vår husläkare, men förtroendeka-
pitalet är dock noll och risken är 
att nästa gång, om det blir någon, 
är det en ny läkare igen, som inte 
heller haft tid eller brytt sig om att 
läsa in sig på patienterna. 

Jag hade faktiskt trott Stefan 
Löfven om bättre. Inom vissa 
områden tycks han ha abdikerat. 
Här är det svansen som viftar på 
hunden och inte tvärtom.

När det gäller kommunpoli-
tik får det bli ”lite av varav 

hjärtat är fullt”. Jag har ju un-
der många år varit engagerad in-
om omvårdnad och försöker ef-
ter bästa förmåga följa med vad 
som händer. Där tycks det tyvärr 
vara ett fullständigt ekonomiskt 
och organisatoriskt mörker. Jag 
kan dock se en ljuspunkt. ON 
hade inte pengar att driva Sol-
gläntan, Väntjänsten fick sto-
ra svårigheter och ”fixaren” fick 
sluta. Nu har kommunstyrelsen 

beslutat stödja föreningen Nejli-
kan så att en behövlig verksam-
het kan komma igång igen. Bra, 
men känns lite som att gå över 
ån efter vatten, när det finns en 
lokal som kommunen fick fort-
sätta betala hyra för. Det är bara 
att önska Lycka till och hoppas 
att det skall fungera. Tur att det 
finns ideella krafter som ser till 
de äldres behov. Att beslutet fat-
tades i KS, trots att det rör verk-
samhet för äldre, visar att ON 
tappat greppet fullständigt.

En anställd som jag prata-
de med, säger att hon un-

der två av veckans arbetsdagar 
har s.k. resurstid. Det innebär att 
hon inte behövs på sin ordinarie 

arbetsplats utan skall tjänstgöra 
där hon behövs, vilket kan tyck-
as rimligt. Problemet är att hon 
ofta inte vet var, om inte besked 
ges skall hon gå till sin ordinarie 
arbetsplats, där hon då är överta-
lig. Vem kan trivas med sitt arbe-
te, om man inte har mer koll än 
så? Otrivsel gör att man gör ett 
sämre jobb och sjuktalen stiger.

Detta har lett till att pengar (läs 
miljoner) fortfarande, mer än ett 
år efter att man bytt lönesystem, 
rinner ut utan att någon tycks 
kunna få stopp på det. Kravet på 
att kommunstyrelsen skall agera 
blir allt större. – Allt bottnar i slo-
pandet av det gamla lönesystemet 
FIA, där alla efter eget val kun-
de lägga in sina arbetstider, ofta 
inte heltid. Nu skulle alla jobba 
heltid och då blir det övertalig-
het = dyyrt.

Vad debatten nu borde handla 
om är hur man på bästa sätt skall 
möta den kraftigt ökade efterfrå-
gan på boenden som kommer om 
något år, när 40-talisterna börjar 
fylla 80. Ett nytt äldreboende be-
höver byggas snarast, gärna med 
privat drift.

Vår kommun har dålig ekono-
mi och det är inte bara kom-

munledningens fel. Vi har en hög 
andel äldre, skattekraften är låg 
och skatteutjämningen kunde va-
ra bättre. - Ändå produceras sto-
ra värden i kommunen. Vi har 

fyra stora vattenkraftverk, där 
skattepengarna hamnar i Stock-
holm. I det system, som Center-
partiet vill införa efter norsk mo-
dell, skulle vår kommun få be-
hålla en del av de pengarna och 
för Norrland som helhet skulle 
det vara ett stort lyft.

Rikspolitiskt vill Liberalerna 
att vi ska gå över till Euro 

och på sikt vill man nog ha Eu-
ropas förenade stater med egen 
armé, övergripande beslut på 
EU-nivå och svenska regering-
en som någon sorts regionstyrel-
se. NEJ TACK! Trots allt tror jag 
att jag föredrar en svensk krona 
och regering framför Euro, Mer-
kel och Machron. 

Sverigedemokraterna vill däre-
mot att Sverige ska gå ur EU. Då 
tycker jag att man är historielös. 
EU är inte bara en politisk och 
ekonomisk union, det är också 
ett fredsprojekt. Med en historik 
från två världskrig på kort tid vil-
le man hitta ett system för att med 
ekonomiskt och politiskt samar-
bete undvika nya krig. Det tyck-
er jag man har lyckats med och 
jag hoppas att Brexit misslyckas. 
Sedan finns det mycket i EU som 
jag är kritisk till.

KRYSSA GÄRNA DIN
KANDIDAT PÅ EN
CENTERVALSEDEL 
den 9 september!

I huv’et på en 
         CENTERPARTIST

ALVAR MAGNUSSON  (C) 
Sund, Söderala

Handla gärna lokalt!

Fredrik Öhlander, 38 år, är se-
dan en tid tillbaka ny ordförande 
i Trönöbygden ekonomisk fören-
ing. Trönöbygden har många järn i 
elden och ansvarar bland annat för 
brandvärnet, äger bygdens affärs-
fastighet och byastugan.

Fredrik kom till Trönö för 10 
år sedan. Han bor i gården Wi-
mans i Hamre tillsammans med 
sambon Emma och barnen Astrid 
och Sigrid.

Han är född och uppväxt i 
Lilltjära, Kilafors och arbetar på 
Trafikverket som projektledare. 
Fredriks stora intresse är golf, po-
litik, matlagning och familjen. Han 
har också spelat fotboll. 

Han efterträder Matz Anderson 
som nu blir vice ordförande.

Fredrik Öhlander ställer i årets 
val upp i kommunfullmäktige. 

Fredrik ny ”bas”
för Trönöbygden

Han har ett stort och brett intres-
se för politik Naturligvis ligger 
landsbygdsfrågorna extra varmt 
om hjärtat.

Jan-Eric Berger

Fredrik Öhlander är ny ordföran-
de för Trönöbygdens ekonomisk 
förening.

Kom och träffa
Centerpartiet!
3 September Samtal och fika På stan Söderhamn 11:00-14:00 Gågatan 
 Träffa Magnus Svensson
4 September Samtal och fika På stan Söderhamn 11:00-14:00 Gågatan 
 Träffa Hannah-Karin Linck 
5 September Samtal och fika På stan Söderhamn 11:00-14:00 Gågatan 
 Magnus Svensson på plats 14:00-17:00
6 September Samtal och fika På stan Söderhamn 11:00-14:00 Gågatan
7 September Samtal och fika På stan Söderhamn 11:00-14:00 Gågatan 
 Träffa Anders W Jonsson
7 September Samtal och fika i Trönö ICA Trönö 15:00-18:00 Utanför butiken
7 September Samtal och fika i Vågbro Tempo Vågbro 15:00-18:00 Utanför butiken
8 September Samtal och fika På stan Söderhamn 11:00-14:00 Gågatan

9 September VALDAG      
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KRYSS med fina priser

Namn                                                                                              

Adress

Postadress

Böcker och trisslotter
delas ut som vinster till kryssvinnarna. Första och andra pris en bok och en trisslott. Tredje t.o.m. 
åttonde pris: en lott var. Och naturligtvis hoppas vi att även lotter na för tur med sig. Barnkrys-
sets först dragna, rätta lösning, belönas med ett presentkort på 50 kr.

Det går bra att kopiera om fler i familjen vill skicka in lösningar, (det går också bra att ringa 
till c-exp. för att få fler tidningsex) men det får bara bli en lösning per person och kuvert.
Sänd eller lämna in lösningen till 
CENTERSYN, 
c/o Stavvägen 4, 826 68 Bergvik – OBS! Ny adress 
senast den 26 oktober 2018 och märk kuvertet ”Krysset” eller 
”Barnkrysset”.

Ålder:
Fylls i om du löst barnkrysset!

Vinnare kryss 
nr 2/2018
Än en gång dominerar damer-
na i vinstlistan – beror det på 
att de är flitigare än männen att 
lösa och skicka in korsord, el-
ler har de bara mera tur? Och 
visst har vi ”gamla bekanta” i 
listan även nu.

Två förstapristagare får 
boken ”Nathan Söderblom 
– vår store ärkebiskop” och 
en trisslott: 

Ulla Hesselgren,
Askesta 117, Söderala

Elisabeth Holm, 
Berga 646, Söderala

Följande fem vinnare får en 
trisslott var

Felicia Roos,
Sockenvägen 32, Söderala
Albin Laurin,
Hamre 713, Norrala
Monica Söderström,
Matrosgatan 7, Söderhamn
Karin Nord,
Rönningen 897, Trönödal
Evy Englund,
Sunnäs 239, Ljusne
Inga-Lisa Snabb,
Skolhusgatan 8, Söderhamn

Barnkrysspriset, ett pre-
sentkort på 50 kr hos BOK, 
skickas till en ”turgubbe” 
som lyckades vinna också i 
förra numret, nämligen

Anton Rönning, 7 år,
Växbo 2360, Bollnäs. 

Vinsterna är skickade med 
post. Vi gratulerar och öns-
kar lycka till med vinst även 
på lotterna.

Barnkryss
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KRYSSLÖSNINGAR
NR 2/2018

www.holmen.com

Öka värdet på 
din skog

Din skog är värdefull på många sätt. Med Holmen 
får du en pålitlig samarbetspartner som ser till dina 

behov och önskemål, samtidigt som vi tar  
ett helhetsgrepp på skogsbruket.

Johan Häggeborg 
Virkesköpare 

Arbrå/Undersvik/Söderhamn 
076-135 32 64 

johan.haggeborg@holmenskog.com

Nils Lindberg 
Virkesköpare  

Ovanåker/Söderhamn 
070-540 88 62 

nils.lindberg@holmenskog.com

Demokrati 
är mer än allmänna val  

Vi är landsbygdens studieförbund med en  
liberal värdegrund. Vi tror på ett samhälle där
varje människa får chansen att växa genom 

kunskap, insikt och delaktighet - och vi jobbar 
nära det lokala föreningslivet och kommunernas 
verksamhet runtom i Gävleborg för att detta ska 

förverkligas varje dag. Välkommen till oss!

Läs mer och anmäl dig på www.sv.se/gavleborg

020-120 28 08 • gavleborg@sv.se

Vi finns på Facebook och Instagram!
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DET ÄR VI SOM SER TILL ATT
DIN GLÄDJE BLIR BESTÅENDE

VÅRA VIRKESKÖPARE HJÄLPER DIG FÖRVALTA DEN RÄTT:

Kjell-Åke Hammar
Södra Hälsingland

070-211 23 64
kjell-ake.hammar@billerudkorsnas.com

Anders Lunberg
Södra Hälsingland

070-312 23 63
ander.lundberg@billerudkorsnas.com

Framtidens hållbara 

förpackningar tillverkas 

inte av vad som helst. 

Därför älskar vi skogen  

– en verklig källa till glädje.

www.billerudkorsnas.se/skog

Jonas Lindblom
Ockelbo/Södra Hälsningland

070-312 03 74
jonas.lindblom@billerudkorsnas.com




