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- startar nytt nätverk
1 av 3 jobb blir
aldrig tillsatta

Det viktigaste
inför partistämman

Kristina kör politikerskola för 7:e året

Cnackisar

LEDARE

Annie Lööf väntar barn
”Vår dotter ska bli storasyster! Om allt
går som det ska kommer familjen att
bli fyra någon gång under första delen
av nästa år. Vi tycker såklart att det
ska bli väldigt roligt att få välkomna en
ny, liten familjemedlem!” Det skriver
Centerpartiets partiledare Annie Lööf
på Instagram, där hon har över 73 000
följare

Nu är partiet verkligen inne i politikutveckling. På den nationella partistämman kommer nästan 1000
motioner behandlas, och en rad program som partiledningen lägger fram
ska också behandlas. På stämman ska
vi ombud givetvis göra allt för att få
våra Halländska motioner, som blev
bifallna på distriktsstämman, att även
bli det på partistämman.
Att utveckla vår politik i Halland och
att konkretisera vårt valmanifest pågår för fullt. Arbetsgrupper för ”Vård
och omsorg nära dig”, ”Sveriges grönaste tillväxtregion”, ”Barn och ungas
psykiska ohälsa” och ”En miljard till
bättre kommunikationer” har eller
kommer strax presentera sitt resultat
för distriktsstyrelsen. Och mer politikutveckling är på gång i Halland.
I ambitionen att utveckla det politiska
innehållet i partiet har distriktsstyrelsen också utsett politiska talespersoner i styrelsen, som ska försöka
bevaka olika ämnesområden.
Nästa år ska också bli ett politikutvecklingsår i hela Centerpartiet. Centerpartiets distriktsordföranden har

Hallandsbygden
Ansvarig utgivare: Tore Fritzson
Redaktion: Anki Enevoldsen
Redigering/Tryck: V-TAB Falkenberg AB
Tryckt på miljövänligt svanenmärkt papper.

tillsammans under en tid diskuterat
detta och vill att det ska ske underifrån, så att hela rörelsen engageras
i processen att utveckla politiken. Vi
menar att det finns så mycket kompetens och engagemang i rörelsen
att det måste man bara ta vara på. Vi
ser med stor tillförsikt att det nu blir
verklighet under 2020 och att det blir
ett år fullt av politiska diskussioner
med högt i tak. Ett år då Centerpartiet
flyttar fram positionerna ytterligare
och utvecklar vår politik.
I höst kör vi igång kampanjandet
igen. Det var ju ett tag sedan så det
är hög tid. Vi kommer årligen köra
en höst- och en vårkampanj. Allt för
att träffa och samtala med människor
om vår politik, men också och kanske
framförallt lyssna in vilka samhällsproblem vi främst ska ta i tu med.
Problem som vi sedan ska leverera
gröna liberala lösningar på och det
gör vi bäst genom att tillsammans
utveckla politiken – politikutveckling
var prioriteringen!
Henrik Oretorp

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

22 bostadsfrukostar
Centerpartiets riksdagsledamot Ola
Johansson har arrangerat 22 bostadsfrukostar i Kungsbacka. Den senaste
handlade om kriminalitet och hot inom
byggsektorn. Markus Brink, VD för ett
byggföretag, Petra Sedelius, Sveriges
Byggindustrier och Anders Kvist, Göteborgs stad medverkade inför ett drygt
30-tal besökare. Nästa frukost är den
18 oktober.

Skydda äganderätten
Centerpartiet i Halland vill se ett förstärkt skydd av äganderätten samtidigt
som vi vill se bättre förutsättningar för
utvecklingen av de produkter och tjänster som skogsnäringen erbjuder. Det
skriver Centerpartiet Hallands distriktsledning i en debattartikel.

Ola Johansson (C) föreslår åtgärder
för att hindra sexuella övergrepp
Den halländske riksdagsledamoten
Ola Johansson (C) föreslår i en motion
till riksdagen att all offentlig verksamhet inom stat, region och kommuner ska
använda programvara som upptäcker
och spårar personer som utsätter barn
för sexuella övergrepp på nätet.
Ola Johansson var bland de första
riksdagsledamöterna att väcka frågan
om att vid samtliga skolor i Sverige,
införa programvaror som upptäcker
och filtrerar bort pornografi från hemsidor med hjälp av så kallade ”porrfilter”. Nu tar han steget vidare och vill
att detekteringsprogram används som
även upptäcker när barn utsätts för
sexuella övergrepp av förövare med
hjälp av skolans datorer, läsplattor
och andra enheter som använder sig
av skolans nätverk.
Ett av fem barn
Ett barn av fem utsätts för sexuella
övergrepp och ett övergrepp som
skett på nätet kan lätt leda till fysiska
övergrepp. I Sverige har ungefär
hälften av de som dömts för sexualbrott mot barn också domar som rör
barnpornografi.
– Bara vetskapen att man har exponerat sig på bild och att den bilden
finns någonstans och kan spridas digi-

Varje månad skickar Centerpartiet
Halland ut ett digitalt nyhetsbrev till alla
medlemmar. Har du inte fått det i din
mejlbox så kan det bero på att du inte
har någon e-postadress i medlemsregistret. Skicka i så fall ditt namn
och din e-postadress till:
halland@centerpartiet.se
eller 070-62 106 73

Redan nästa år ska barn och unga i Halland på ett enklare sätt få hjälp när de
mår psykiskt dåligt.
– När du behöver hjälp är det inte du
som ska veta om det är socialtjänsten,
barn- och ungdomspsykiatrin eller en
kurator du ska boka, säger Anna Roos
(C), ledamot i regionfullmäktige och
ledamot i psykiatrinämnden.

Offentlig verksamhet ska ha programvara som gör det möjligt att spåra
personer som utsätter barn för sexuella
övergrepp på nätet. Det föreslår Ola
Johansson i en motion till riksdagen.

talt innebär en påfrestning för barnet,
som kan jämföras med att ha utsatts
fysiskt, säger Ola Johansson.
Spåra förövare
Nu vill Ola att all offentlig verksamhet inom stat, region och kommuner
handlar upp och använder sådan programvara som upptäcker nedladdning
och spårar upp förövaren så att den
kan gripas. Man ska även se över sina
rutiner för att bättre kunna hantera
barnpornografibrott.

Unikt stöd till energikartläggning finns i Halland
I Halland kan små och medelstora företag söka stöd till energikartläggningar,
vilket kan ge stora vinster.

dersson (C), ordförande i Regionstyrelsens tillväxtutskott, Region
Halland.

– Det här är en satsning som gynnar
både det enskilda företaget och ett
hållbart Halland, säger Helene An-

De nationella medel som tidigare utgått från Energimyndigheten drogs in
i april, men Regionstyrelsens Tillväxtutskott i Halland tog nyligen ett beslut
som gör länet unikt; halländska företag erbjuds fortsatt ekonomiskt stöd
till energikartläggningar.

Har du sett vårt
nyhetsbrev?

- Energikartläggningar kan ge vinster

för våra halländska företag, men bidrar
också till en lägre energianvändning.
Det säger Helene Andersson som själv
kör bil på el som produceras med sol
och vind hemma på gården.

Nästa år ska barn
och unga få en väg in
vid psykisk ohälsa

– Energikartläggningar kan ge vinster
för våra halländska företag, men
bidrar också till en lägre energianvändning. Det här är en satsning som
gynnar både det enskilda företaget
och ett hållbart Halland, säger Helene
Andersson (C), ordförande i Regionstyrelsens tillväxtutskott, Region
Halland.

Ungdomar som mår dåligt kan ha
kontakt med både elevhälsa, barn- och
ungdomspsykiatri, socialtjänst, habilitering, skola och ungdomsmottagning.
Dessutom är det vanligt att man blir
runtbollad mellan olika myndigheter.
I samma lokaler
– Med många olika kompetenser som
litar på varandras bedömningar samlat
på samma ställe blir det enklare att få
hjälp i ett tidigt skede. Helst ska det
vara rutschkana in och snabba kontakter. Nyckelord är samtidig, samordnat
och sammansatt. Lägg även till samlokalisera och sambedöma, så blir det
riktigt bra, säger Anna Roos.
Förebyggande arbete
För att möta den växande psykiska
ohälsan vill Region Halland också förbättra det förebyggande arbetet.
– Det handlar om att få en god start
i livet. Därför är det bra att budgeten
också innehåller satsningar på friskvårdsgrupper för barn med fetma och
Språkstart Halland, säger Anna Roos.

– Det ska helst vara rutschkana in
och snabba kontakter när barn och
unga i Halland mår psykiskt dåligt,
säger Anna Roos.

Centerpartiet i Hylte gör
verkstad av sin politik
”Vi vill se vår kommun och
region blomstra och bära
frukt!”
Det var ett av Hyltecenterns
budskap i valrörelsen 2018.
För att hjälpa naturen
lite på traven köptes två
bikupor in tillsammans med
Centerkretsarna i Halland,
runt Bolmen och Hallandsdistriktet. Kuporna står
placerade i Unnaryd och
bina känner sig både som
hallänningar och smålänningar vilket inte är en bisak i detta sammanhanget
utan smakar gott för alla
inblandade i projektet.
– När vi kallade till presskonferens meddelade vi att
Unnarydsavdelningen hade
fått ett stort uppsving i sitt
medlemsantal, med tusentals nya medlemmar som
svärmat till, säger Anna
Roos som är Centerpartiets
oppositionsråd i Hylte.

I Hylte delade Centerpartiet
ut tusentals små honungsburkar under valrörelsen.
Nu är nästa skörd på gång.

Under valrörelsen delades

tusentals små honungsbrukar ut i Halland och
Smålandssjörike (som
kommunerna runt sjön
Bolmen kallar sig) och denna
sommaren har besökare på
Unnaryds torg och Torups
marknad i samband med
Tågdagarna fått smaka av
vad årets skörd bi-dragit till.
Möten att minnas
– Det är roligt att fylla
kampanjaktiviteterna med
ett mervärde som verkligen
uppskattas. Ett bra budskap som förstärks med en
positiv gåva bi-drar till ett
möte att minnas. Att honungen har god effekt både
i bakverk, mot förkylning
och i diverse huskurer tror
jag många kan ge sitt bi-fall
till. Nu önskar vi en höst och
vinter som är skonsam mot
våra bin så att de åter kan
pollinera och förstärka blomning och skörd till nästa år.
Det behöver vi så väl! säger
Anna Roos.

Insektshotell pryder
rondellerna i Kungsbacka
Kungsbacka kommun arrangerar varje år fantastiska blomplanteringar i
rondellerna.
I år har rondellerna förstärkts med några insektshotell, för bin, humlor och
fjärilar med mera. Kommunen har byggt både stora
och små hotell, för att visa
på olika modeller. Dessa är
uppsatta för att framförallt
visa invånarna vad de själva kan göra för att hjälpa

– Hallands Biodlardistrikt
med alla dess medlemmar
och lokalföreningar visar i
konkret handling hur miljöarbete kan bedrivas. Biodlingen har stor betydelse
för Hallands matproduktion,
miljö och den biologiska
mångfalden, säger Centerpartiet Hallands ordförande
Henrik Oretorp.
Tore Johansson, Eva Castell
och Bengt Frizell från Hallands
Biodlardistrikt tilldelas blommor och diplom av Centerpartiet Hallands ordförande
Henrik Oretorp.

Centerförslag ska stärka miljöarbetet
Centerpartiet föreslår
att Halmstad kommun
ställer om en del av dess
grönytor till blomsterängar. Allt för att skapa
flera platser för vilda bin,
humlor, honungsbin, fjärilar med flera att pollinera
växter.
– Många växter är helt
beroende av att insekterna
pollinerar blommorna för
att frön ska bildas. Detta är
avgörande för spridning och
fortlevnad, säger Centerpolitikerna Håkan Björklund
och Yngve Kihlberg, som
ligger bakom förslaget.

insekterna, som är så viktiga för oss. När säsongen är
över kommer de antagligen
att flyttas till en permanent
plats i Kungsbackaskogen
eller andra lämpliga platser.
– Vi i Nämnden för Teknik är otroligt stolta över
detta fina arbete som våra
tjänstemän på förvaltningen har gjort, säger Anders
Eriksson, ordinarie ledamot
i Teknik samt ordförande för
Centerpartiet Kungsbacka.

Hallands Biodlardistrikt har
fått Centerpartiet Hallands
miljöpris 2019

Så här fint är det största insektshotellet som är placerat i rondellen Borgmästargatan och Storgatan.

Att skapa nya blomsterängar på befintliga grönytor
är på gång i andra städer
och våra politiker tycker att
Halmstad kommun ska gå
i bräschen för den här omställningen på hemmaplan.
Detta är också ett viktigt

steg i kommunens hållbarhetsarbete.
De senaste åren har larmrapporter kommit som
varnar för att bin och andra
insekter minskar i vårt samhälle. Sanningen har kanske
inte gått fram till alla; men
om våra pollinerande insekter dör ut kommer jordens
befolkning att drabbas av
många problem. Matbrist är
kanske det mest påtagliga.
Utan pollinerande insekter kan så mycket som 30
procent av all livsmedelsproduktion slås ut.
Spara pengar och
bättre miljö
Håkan Björklund, ordförande i Teknik o Fritidsnämnden, föreslår nämnden att
ge förvaltningen i uppdrag
att göra en kartläggning
över platser och områden
som lämpar sig att ställa
om från traditionell gräs-

klippning till vildängsytor.
– Att anlägga en vildäng
innebär en initial kostnad
vid anläggningen men på
sikt kan vi göra både ekonomiska och miljömässiga
vinster, säger Håkan Björklund. Detta genom färre
klippningar och mindre

utsläpp från gräsklippning
med fossildrivna maskiner.
Förvaltningen föreslås också göra en beräkning av hur
stora gräsytor som kan vara
aktuella och vilka kostnader
respektive vinster kommunen kan räkna in vid den
här typen av omställning.

Centerpartiet i Halmstad vill omvandla gräsytor till blomsterängar för att stimulera ytterligare pollinering

1 av 3 jobb i Halland blir aldrig tillsatta

Centerpolitik i
januariavtalet

Mer än var tredje gång
lyckas man inte hitta personal vid jobbrekrytering
i Halland. Det får till följd
att det saknas personal i
bland annat sjukvården,
äldreomsorgen och byggbranschen.

• Möjligheten till omställning förstärks, utökade
möjligheter att vidareutbilda eller omskola sig
högre upp i åldern genom
förändrade regler i studiemedelssystemet.
• Borttagen extraskatt på
generationsskiften.
• RUT-avdraget breddas
till fler tjänster, äldre RUT,
och tredubblat RUT-tak.
• Vägunderhållet, med
särskilt fokus på bärighet
och tjälsäkring, förstärks.
• Låt lägenheternas kvalitet och läge få ett större
genomslag i hyressättningen. En kommission
ska kartlägga den varierande tillämpningen av
lägesfaktorn mellan olika
orter och föreslå lämpliga
åtgärder från statens sida
i de fall lägesfaktorn inte
beaktas tillräckligt.
• Bygg ut den digitala
infrastrukturen i hela landet. Målet ska vara att 95
procent av alla hushåll och
företag bör ha tillgång till
bredband om minst 100
Mbit/s redan år 2020.
• Sänkt skatt på pensioner, och förbättrat grundskydd.

Lars-Roland Svensson,
Charlotte Wennerberg,
PeO Christensson och
Monica Hansson.
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”Seniorer
för Halland
framåt!”

– startar nytt nätverk
Ett gäng glada seniorer
startar nu ett seniornätverk inom Centerpartiet
Halland och rivstartar
med en friskvårdsaktivitet.
– Det seniora livet är nästan
en tredjedel av livet, men
när man blir pensionär är
det många som glömmer
bort att vi har många kloka
erfarenheter som vi kan dela
med oss av i politiken, säger

Charlotte Wennerberg som
också är ledamot i Centerpartiet Hallands distriktsstyrelse.
Synliggöra seniorfrågorna
Seniornätverket kommer att
arrangera träffar runtom i
Halland för att synliggöra seniorfrågorna på olika sätt.
– Vi ska ha kul när vi träffas.
Vår första aktivitet blir ett
friskvårdssamkväm på Slöinge kafferosteri tisdag 22

Vilka frågor tycker du att vi ska driva
för seniorer i Halland?
Kom så lyssnar vi, förbered gärna förslag, maila gärna eller ring!
Monika Hansson monicatoften@gmail.com, 0702- 99 65 45
Lars-Roland Svensson rollecop@telia.com, 0705-46 02 63
PeO Christensson, poc@minvard.se, 0704- 93 05 26
Charlotte Wennerberg, wennerbergarkitektkontor@telia.com,
0707-14 36 46

oktober. Temat är ”Vi mognar bäst med gott humör,
motion och goda matvanor”,
berättar Charlotte Wennerberg.
Hon hoppas många av
centerorganisationernas
medlemmar kommer.
– Vi vill veta vilka frågor
som åldersrika medlemmar vill att vi ska driva. Vi
seniorer för Halland framåt,
säger hon.

Svårast att rekrytera är det
i byggbranschen och vård
och omsorg. Här blir nämligen två av tre jobb aldrig
tillsatta. Andelen jobbrekryteringar där man inte lyckas
hitta personal ligger på 67
procent i byggverksamheten, 58 procent i vård och
omsorg, 38 procent i industrin, 33 procent i jord- och
skogsbruk och 25 procent
i utbildning. Detta framgår
av Arbetsförmedlingens
intervjuundersökning våren
2019.
Låg arbetslöshet
Halland har bland landets
lägsta arbetslöshet, men
bristen på arbetskraft ligger

istället på höga nivåer.
Intervjuerna med privata
arbetsgivare i länet visar att
en av tre behöver rekrytera.
Två av tre företag uppger
också att de inte kan växa
utan att nyrekrytera. Bristen
på arbetskraft påverkar
verksamheterna och hämmar tillväxten.

Brist på personal
Bristen på personal är ett
stort problem i hela landet.
20 av 21 regioner saknar
bland annat sjuksköterskor.
Statistiska Centralbyråns
prognoser visar att det även
i fortsättningen kommer
vara svårt att rekrytera
vårdutbildad personal i

Andel jobbrekryteringar där man inte lyckats hitta
personal inom några branscher i Hallands län

Mindre pengar till välfärd
När företagen inte hittar
personal kan de tvingas
minska sin produktion. Om
företagen i Halland går
sämre så får kommunerna och regionen mindre
skattepengar att använda till
sjukvård, äldreomsorg och
skola. Brist på arbetskraft
kan därmed skapa en ond
spiral och påverka oss alla i
vardagen.
Anki Enevoldsen

Över en halv
miljon personer
Källa: Arbetsförmedlingens
intevjuundersökning våren 2019

Mer än var tredje gång lyckas man inte hitta personal vid
jobbrekrytering i Halland. Svårast är det att rekrytera ny
personal i byggbranschen och till vård och omsorg.

Samtalsdriven
höstkampanj

Några frågor som
Seniornätverket ska driva:

behöver rekryteras till
välfärdssektorn i hela
Sverige fram till 2026.

Källa: SKL Sveriges
kommuner och regioner

Hjälp oss att
hitta nya
lösningar!
För att vända trenden och
få hjälp att hitta lösningar
på problemet med brist på
arbetskraft så vänder sig
Centerpartiet i Halland nu till
dig som bor i Halland. Kanske har du bra förslag som
vi kan titta närmare på.
Vi hoppas du är en av dem
som vill ta dig tid att hjälpa
till att hitta lösningar på en
av Hallands stora utmaningar!

Attityd gentemot seniorer
Allas lika värde – gäller även seniorer

Gå in på webben och lämna
ditt svar senast söndag
27 oktober 2019.
Du kan vara anonym:

Bostadskvalitet för seniorer
Jämlik vård- och omsorg i hela Halland

äldreomsorgen. Samtidigt
som antalet personer över
80 år ökar, så minskar nämligen intresset för vård- och
omsorgsutbildningarna.

Alla goda krafter behöver hjälpas åt för att hitta lösningar på problemet med brist på arbetskraft.
Kanske är du en av dem som har en bra idé

https://krymp.nu/244

Stora utmaningar för
sjukvården i Halland
– Halland ligger i topp när
sjukvården mäts, men
framåt är utmaningarna
stora om vi ska vi kunna
fortsätta leverera sjukvård i världsklass, säger
Centerpartiets Christian
Lidén som är ordförande
i driftsnämnden Hallands
Sjukhus.
Vilka är de stora utmaningarna som sjukvården
står inför?
– Den stora utmaningen är
en växande befolkning som
lever längre i kombination
med ökade kostnader för
diagnostik och läkemedel.
Dessutom får vi allt svårare
att hitta personal. Framtidsutsikterna är att vi inte
kan rekrytera ny personal i
tillräckligt stor omfattning
för att täcka behovet av
framtida sjukvård, säger
Christian Lidén.
Vilka är lösningarna?
– Det är ett långsiktigt
arbete som är lösningen
där samarbete med kommunerna är en avgörande
framgångsfaktor. Vi behöver
utveckla det ytterligare för
att kunna möta patientens
behov av vård på bästa vis
så nära patientens hem som
möjligt, genom att skapa
trygghet för både patient
och personal. Ny teknik är
ett hjälpmedel som kan
underlätta detta arbete,
berättar Christian Lidén.
– Sjukvården behöver
utvecklas med nya arbetsmetoder som även sparar
tid för personalen. Fokus är
att använda varje persons

kompetens på bästa vis, att
rätt händer gör rätt saker,
säger Christian Lidén.
Personalen är en viktig
faktor till de goda resultat vi
har och därför jobbar Region
Halland kontinuerligt med
att bibehålla och kompetensutveckla samtidigt som
behovet av bemanningspersonal minskas.
– Mer sjukvård utförs idag
utan att patienten behöver
läggas in på sjukhus. Operationer genomförs under
dagen där patienten kan gå
hem tidigt.

Hur kan hallänningarna
bidra?
– Som hallänning ska det
vara lätt att göra rätt. Har
du behov av sjukvård är den
första instansen din vårdcentral, som är basen i din
sjukvård. Det är vårdcentralen som skall hålla ihop
vården. Vill man har råd
och hjälp kring sina symtom
eller vart man ska söka vård
kan man alltid ringa 1177

eller besöka deras internetsida 1177.se där mycket
information finns. Råkar
man ut för en olycka, får
andningsbesvär eller kraftiga smärtor ska man såklart
ringa 112 eller uppsöka
akutmottagning.
Genom att söka vård på rätt
ställe utifrån dina symtom
får du oftast både snabbast
och bäst hjälp med dina
besvär.

Digital akut ger hallänningarna bättre stöd

En digital akut är en av utvecklingsmöjligheterna som
pekas ut i Region Hallands budget för nästa år.
– Vi vill flytta vården närmare patienten och utforma vården utifrån
patientens behov, säger Christian
Lidén som är ordförande i driftsnämnden Hallands Sjukhus.
Den teknologiska utvecklingen ger nya
möjligheter för en trygg och säker vård
närmare invånarna i hemmet eller på
jobbet. Ett nytt grepp som finns med i
regionens budget är en digital akut.

Kortfakta Halland
• Halland har nu cirka
330 000 invånare och hade 2018
den tredje största befolkningsökningen i landet.
• Halland ligger i topp när kvalitén på sjukvården mäts. SKL tar
fram statistik och Region Halland
ligger i övre tredjedelen på 21 av
24 områden.

Vad gör Centerpartiet?
– Centerpartiet har i budget
för 2020 lagt förslag om
att införa en digital akut för
att Hallänningarna enklare
ska kunna få kontakt med
sjukvården för råd och stöd,
säger Christian Lidén.

• Kostnaderna för läkemedel inom
Region Halland ökade med 27%
mellan 2017 och 2018.
• Hallands sjukhus har
cirka 3 800 medarbetare.

– Många patienter kan ta stort eget
ansvar för sin hälsa. Dels för att kunna
få svar på sina frågor redan i sitt
eget hem men även för att kunna få
hjälp med tidsbokning på vårdcentral,
remiss till rätt vårdnivå eller recept,
säger Christian Lidén.
Bättre stöd
En digital akut kan även vara ett
stöd för kommunsjuksköterskor eller

distriktsläkare där specialistvården kan
komma direkt hem via videolänk och
på så vis samverka snabbt och enkelt.
Digitaliseringen bidrar till att personalen kan arbeta smartare, få digitalt
stöd i arbetet och nya stöd för lärande.
En viktig pusselbit är därför satsningen på den fortsatta utbyggnaden av
bredband.

Sjukvårdens utmaningar
4 Den demografiska utvecklingen där Halland hela tiden växer befolkningsmässigt är positiv, men bidrar också till att fler behöver sjukvård.
4 Den medicinska utvecklingen går fort vilket göra att vi idag kan bota
eller lindra sjukdomar i allt större grad, vilket gör att vi även lever
längre.
4 Sjukvården blir mer och mer specialiserad. För att personalen ska
kunna upprätthålla kompetens krävs att de träffar en viss mängd
patienter. Det gör att mindre specialiteter behöver koncentreras till
någon eller några utbudspunkter för att kunna bibehålla kvalitén.
4 Med den snabba utvecklingen inom diagnostik som laboratorieprover
och röntgenundersökningar så ökar kostnaderna för dessa snabbt.
Även läkemedelskostnaderna är en utmaning för ekonomin.
4 Kompetensförsörjning med personal.

– Centerpartiet har varit drivande för att Region Halland
nu ska införa ”En väg in” för
barn och unga med psykisk
ohälsa. Det innebär att du
som söker hjälp för att du
mår psykiskt dåligt inte ska
behöva veta exakt vart du
skall vända dig eller behöva söka till flera olika utan
vården skall vara utformad
så du får hjälp framåt hela
tiden i vårdkedjan.
– Centerpartiet jobbar för att
den dagliga sjukvården ska
finnas nära dig som Hallänning och vara tillgänglig när
behov uppstår. Vi ser även
att en god kvalité är viktigare än avstånd när det gäller
exempelvis en operation som
du gör en gång i livet.

– Centerpartiet jobbar för att den dagliga sjukvården ska finnas
nära dig som Hallänning och vara tillgänglig när behov uppstår,
säger Christian Lidén.

Halland ligger på 2:a plats i riket när det gäller tillgänglighet
till besök i specialistsjukvården inom vårdgarantin. Sjukvården
i Halland håller också en mycket hög kvalité i jämförelse med
riket, enligt SKL, Sveriges kommuner och regioner.

Grafen visar demografiska krav (sjukdomsbehov etc) jmf med
befolkning i arbetsför ålder. Bild från SKL-Roger Molin (Sveriges
Kommuner och Landsting).

Mina förväntningar på partistämman
Varje krets har ett ombud på partistämman i Karlstad. Tidningen har frågat kretsarnas ombud vilka förväntningar de har på partistämman.
Anette Ivarsson

Ombud för Centerpartiets kommunkrets i Falkenberg
”Partistämman är en fantastisk arena för demokratin, alla ges möjlighet
att få säga sin mening hålla sitt anförande i den frågan som man brinner
mest för.
I år förväntar jag mig många intressanta debatter i områden där vi har
stora utmaningar som till exempel vård och omsorg, utbildning och försvaret. Vi behöver skapa en stark profil för att göra ett bra val inför 2022
och det är nu vi börjar lägga agendan. Det är också spännande att hinna
nätverka med människor från Sveriges alla hörn, höra deras tankar och
idéer.”

Gudrun Pettersson

ombud för Centerpartiets kommunkrets i Laholm
”Mycket folk, sena kvällar, tidiga morgnar, mycket att hålla reda på och det
gäller att hänga med i voteringarna. Jag vet att det kommer att infinna sig en
speciell känsla av samhörighet där bland alla centerpartister. Det blir intressanta diskussioner vid lunchbordet och livliga debatter som leder centerpolitiken
framåt. Fredagens schema innehåller områden med mina hjärtefrågor: miljö,
kultur och integration. Andra höjdpunkter är förstås att välja om Annie och att
vara med på banketten.”

Camilla W Heurén

Karin Green

Ombud för Centerpartiets kommunkrets i Halmstad

Ombud för Centerpartiets kommunkrets i Kungsbacka

”Klubban som faller, propositioner, genmälen och ett hiskeligt tempo. Det
är med skräck och förtjusning som jag ser framemot att vara ombud på
partistämman. Många förslag och motioner har lästs in, dryftats i hallandsgruppen och vänts och vridits på. Det är en förmån att få representera medlemmarna i Centerorganisationen. Få vara en pusselbit i vår demokratiska process, närvarande när politiken utvecklas och när debatten
respektfullt speglar att vi är väldigt olika men sorterar ändå inom samma
värdegrund. Jag hoppas på en stämma med progressiva ambitioner och
gedigna förslag om utveckling för alla individer.”

Calle Wikelund

Ombud för Centerpartiets kommunkrets i Varberg
”Detta är första gången jag besöker stämman som ombud, och det är med
stor förväntan och ödmjukhet som jag tar mig an uppgiften att representera
Varbergskretsen på riksnivå.
Jag har även förstått att det är hårt arbete och sena kvällar som väntar dessa
dagar i september.
Vi har denna gång tyvärr inga egna motioner från kretsen att argumentera för,
utan jag får representera hela Halland med min röst.
Jag ser fram emot en helg med många krispiga debatter som resulterar i en
politik som leder Sverige framåt!”

”Då drar det ihop sig till partistämma. Det ska bli spännande att se hur det går för
alla våra motioner och roligt att träffa övriga hallänningar och andra centervänner.
Hoppas förstås också hinna se lite av Karlstad. Jag var med som åhörare i Malmö
och efter diverse stämmor med Centerkvinnorna, så är det inte helt nytt. Men
ändå. Denna gången ska jag vara kretsens ombud, så nu gäller det att hänga med i
svängarna och rösta rätt. Debatten i Malmö var inte helt lätt att följa, då inlägg om
rätt olika frågor blandades med varandra.”

Malin Svan

Ombud för Centerpartiets kommunkrets i Hylte
”Jag har fått det ärofulla uppdraget av min krets att representera Hylte som ombud under stämmodagarna i Karlstad. Under dessa fem år jag varit aktiv politiker
så har jag lagt det största fokuset på att förstå och sätta mig in i de lokala och
kommunala frågorna och nu väntar något större. Jag åker med lite samma känsla
som man hade när man gick gymnasiet och skulle ut och praktisera;
– En förväntan att få en bredare kunskap och större förståelse för sitt uppdrag.
– En viss osäkerhet av vad som förväntas av mig som ”praktikant”.
– En spänning och en nyfikenhet att få möjligheten att möta och lära känna
personer som har samma värdegrund som jag.”

Solceller, vildsvinsjakt och mindre
krångel för långtidsarbetslösa
– några halländska förslag som
väntas få gehör på stämman
Halland har 31 motioner på partistämman i Karlstad. Många av förslagen
har fått gehör från partistyrelsen och
har därmed stora möjligheter att gå
igenom när de behandlas på stämman.
När det gäller Henrik Oretorps och
Kjell Helgesons motion om solceller så
har partistyrelsen föreslagit två nya
att-satser som i stort överensstämmer
med motionen. Här föreslås stämman
besluta att Centerpartiet ska verka
för att underlätta möjligheten att dra
elledningar mellan fastigheter för en
effektiv solcellsanvändning samt arbeta för incitament så fastighetsägare
använder solceller i större utsträckning.

– Det är självklart väldigt
hedrande och spännande.
Jag hoppas kunna bidra
med mina erfarenheter ifrån
såväl kommunpolitiken som
skolans värld, säger Christofer
Bergenblock om nomineringen
till partistyrelsen.

Christofer Bergenblock föreslås till
partistyrelsen för Centerpartiet
Christofer Bergenblock, kommunalråd för Centerpartiet i Varberg, föreslås som ny ledamot i partistyrelse.
Det står klart sedan handlingarna
till Centerpartiets partistämma i
Karlstad, 25–29 september, blivit
offentliga.
– Det är självklart väldigt hedrande
och spännande. Jag hoppas kunna bidra med mina erfarenheter ifrån såväl
kommunpolitiken som skolans värld,
säger Christofer Bergenblock.
Gymnasielärare
Bergenblock är gymnasielärare och
har varit verksam i drygt 18 år, men är
sedan årsskiftet tjänstledig för uppdraget som kommunalråd för Centerpartiet i Varberg. Han är kommunstyrelsens förste vice ordförande och
kommer vara en av dem som bidrar
med det kommunala perspektivet i
partistyrelsen. Han blir den enda hall-

änningen i Centerpartiets nationella
styrelse då Mari-Louise Wernersson
avgår efter tolv år.
Tar över efter Millis
– Det känns roligt att få ta över stafettpinnen från Millis och fortsätta lyfta
det halländska perspektivet i partistyrelsen, berättar Christofer Bergenblock.
Fokus på jämställdhet
Han har varit aktiv i kommunpolitiken sedan 90-talet och blev invald i
Varbergs kommunfullmäktige 2002.
2011–2018 var han ordförande för
Kultur- och fritidsnämnden där han
lade ner stort arbete på att göra verksamheten mer jämställd.
– Jämställdhet hör till en av de frågor
jag brinner för och kommer fokusera på även i partistyrelsen, avslutar
Christofer Bergenblock.

Mer vildsvin på menyn
När det gäller de två motionerna om
skador från vildsvin så föreslår partistyrelsen nu möjligheter att på ett
hållbart och etiskt sätt jaga med fällor
och nattkikare, samt mindre krångel
i myndigheternas handläggning av
vildsvinsjakt. Det föreslås också ökad
möjlighet till upphandling av vildsvinskött i offentliga kök. Motionärerna här
var Stefan Bengtsson, Henrik Arnesson, Marie Björsell, Pär Olsson och
Sofie Sandell.
Mindre krångel för att börja jobba
Som svar på Anna Roos motion om
att underlätta för långtidssjukskrivna att våga återgå i arbete föreslår
partistyrelsen tre nya att-satser som
i stort överensstämmer med Anna
Roos förslag. Här vill partistyrelsen att
Centerpartiet ska verka för en kortare
första sjukskrivningstid, fler deltidsän heltidssjukskrivningar och större
flexibilitet vid återgång i arbete. Man
vill också satsa mer på förstärkt rehabilitering med tidiga insatser och täta
uppföljningar och en bättre ekonomisk
trygghet för dem som ska återgå i
arbete efter en längre sjukskrivning.

Centerorganisationerna i Halland har totalt 17 ombud
på partistämman. Kretsarna väljer varsitt ombud och
Centerpartiets distriktsstämma utser 11 ombud.
Följande personer kommer
att vara ordinarie ombud
från distriktet på partistämman i Karlstad:

Kerstin Angel, Falkenberg

Angeline Eriksson, Laholm

Anna Roos, Hylte

Jenny Axelsson, Halmstad

Erling Cronqvist, Laholm

Henrik Arnesson, Kungsbacka

Kjell Helgesson, Halmstad

Monica Hansson, Falkenberg

Victor Rundqvist, Halmstad

Christofer Bergenblock,
Varberg

Henrik Oretorp, Halmstad

5 program och närmare 1 000 motioner ska klubbas
Rekordmånga förslag
har lämnats in till Centerpartiets partistämma
som denna gång hålls i
Karlstad den 26-29 september. Partistämman
är Centerpartiets högsta
beslutande organ, och
det som bestäms där blir
grunden för Centerpartiets politik i riksdag,
regioner och kommuner
i hela landet.

Förutom alla medlemmarnas inlämnade motioner så ska
ombuden också behandla fem omfattande program:
•

Stämmoprogram för ekonomi och arbetsmarknad

•

Ansvar och resultat för klimat och miljö

•

En trygg och tillgänglig vård med patienten i fokus

•

Frihetsreformer för Sveriges landsbygder

•

En skola att lita på

Programmen finns på www.centerpartiet.se
Klicka på Centerstämman 2019 i högerspalten på
hemsidan så hittar du alla program.

Kristina kör
Politikerskola
för 7:e året i rad

Vilken utbildning
skulle du vilja gå?

Kristina Karlsson i Kungsbacka har hållit i Politikerskola sedan 2013.
– Minst en gång om året
har vi kört utbildningen,
säger Kristina Karlsson
som den 10 oktober kör
igång en ny utbildning,
som fått stor uppskattning.

Anneli Andelén, Falkenberg

– Jag skulle vilja gå en
utbildning i debatt-teknik.

Hur har du arbetat med
politikerskolan?
– Jag använder mig av
”Nyfiken på politik” – ett
material från SV. Vi tar upp
hur det är att vara förtroendevald, de olika nivåerna
inom politiken, allt från
kommunen till EU, sen
ägnar jag också ett tillfälle
åt ekonomi och de politiska
ideologierna, säger Kristina
Karlsson.

Susanna Thunberg, Varberg

– Jag skulle vilja gå ledarskapsutbildningen.

Relationen mellan tjänstemän och politiker och ett
ärendes gång från förslag
tills det verkställs går man
också igenom.

Charlotta Hedqvist,
Kungsbacka

– Som grund har vi tre
träffar. Vill de fortsätta så
fördjupar vi oss, och det vill
de oftast. Då kan jag även
ta in en partikollega från ett
annat parti. Sen gör vi studiebesök på riksdagen och
avslutar med en utvärderingsträff, berättar Kristina.

– Jag skulle vilja lära mig
mer om skolan, gärna fokus
på nya och innovativa sätt
att driva grund- och
gymnasieskolor.

Talal Anadani, Falkenberg

– Jag vill gå utbildningen i
Närodlad Politik, steg 1.

– I höst vänder vi oss till nya medlemmar
med politikerskolan i Kungsbacka, berättar
Kristina Karlsson som är cirkelledare.

Vilken utbildning
skulle du vilja gå?

Vem vänder ni er till?
– Vi brukar ha lite olika målgrupper. I höst vänder vi oss
till nya medlemmar.
Varför är utbildningen
viktig?
– För att vara förberedd på
vad ett förtroendeuppdrag
innebär. Annars kan man bli
besviken när man kommer
med som ny och märker att
det inte händer något på en
gång. Demokrati tar tid. Det
ska det göra. Det är därför
det är demokrati.

Per Ivansson, Laholm

– Valberedningsutbildning
och kommunikation. Kommunikation är ett intressant
sätt att nå folk, och valberedningsutbildning kan
vara vettigt att kunna för
framtiden.

Det är också viktigt att
förstå att det inte finns hur
mycket pengar som helst att
ösa ur.
Vad tycker deltagarna?
– Vi får väldigt bra respons
från deltagarna. Redan efter
första gången har de en helt
annan bild, jämfört med den
som media rapporterar om.
Riksdagsbesöket tycker de
är en höjdare.

Victor Bergenblock, Varberg

– Jag skulle nog vilja gå på
Strategier för att hantera
följare och digital dörrknacking. Den låter mest unik och
spännande.

Har ni bokat datum för
nästa politikerskola?
– Ja den 10 oktober startar
nästa politikerskola i Stadshuset Kungsbacka. Anmälan
gör ni till mig.
Se även annons i slutet
av tidningen.
Text & foto: Anki Enevoldsen

Demokrati tar tid.
Det ska det göra.
Det är därför det
är demokrati.

Rebecca Bjällsjö, Halmstad

– Jag kan tänka mig gå
utbildningar kring ledarskap,
men självklart också inom
miljöområdet som till exempel Hållbart hushåll och Odla
för självhushåll. Problemet är
för många att hinna med vid
sidan om familj och arbete.

Inbjudan till valberedningsutbildning

Inbjudan till utbildning
Ledarskap 1

Välkommen till en kväll som ska rusta
valberedningen för ett riktigt bra jobb.
Bland annat går vi igenom valberedningens viktiga roll utifrån Centerpartiets nya stadgar.

Välkommen till en utbildning för dig
som vill ha grundläggande kunskaper i
ledarskap och organisationsteori.
Syfte: Lära dig mer om Centerpartiets
organisation, liksom generellt om organisationers utveckling och organisationskulturer. Utbildningen innehåller också ledarskapsteorier samt grundläggande kunskap
om konflikter och konflikthantering.

Centerkvinnorna i Halland bjuder in till

Frukostseminarium

30 oktober
20 november
SV i Halmstad,
Tema för kvällen: Migration & integration

Ledare: Anders Eriksson

POLITIK
KOMMUNIKATION
LEDARSKAP
Hör av dig till:
halland@centerpartiet.se
så får du mer information!

Politikerskola
för nya medlemmar

När: Lördag 26 oktober 2019 kl 9-16

Ur innehållet:
•
•
•
•
•
•

Att vara förtroendevald
Från kommun till EU
Ekonomi
Politiska ideologier
Relationen mellan tjänstemän & politiker
Studiebesök till riksdagen

Anmälan till:
Kristina.karlsson@centerpartiet.se

SV i Falkenberg,Tema för kvällen: Miljö

Anmäl dig före 17 oktober till:
https://krymp.nu/1Yt

När: Torsdag 17 oktober kl 18.00-20.30
Plats: SV, Halmstad
Anmäl dig före 4 oktober till:
https://krymp.nu/1Yw
Meddela eventuell specialkost
när du anmäler dig!
Frågor om kursinnehåll:
anki.enevoldsen@centerpartiet.se

Start: Torsdag 10 oktober kl 18.00-20.30
Plats: Stadshuset i Kungsbacka

16 december

Plats: SV, Möllegatan 11, Falkenberg

Ledare: Kristin Oretorp, Halmstad

För tider och eventuella ändringar
se vår Facebook-sida CUF Halland

Meddela eventuell specialkost
när du anmäler dig!
Frågor om kursinnehåll:
anders.eriksson2@centerpartiet.se

Välkommen till en utbildning för dig
som funderar över att bli medlem,
eller som kanske precis blivit medlem

Målgrupp: Förtroendevalda centermedlemmar som kanske också är administratörer
av en Facebooksida.

Syfte: Få kunskap om hur Centerpartiet
fungerar, hur våra idéer ser ut och på vilka
grunder vi bygger vår politik.

Tisdag 12 november:
Kampanja och gör grafiska bilder för sociala medier. Ledare: Anki Enevoldsen
Tisdag 26 november:
Gör textade filmer för sociala medier.
Ledare: Emilia Lindgren
Tisdag 3 december:
Strategier för att hantera följare och
göra digital dörrknackning.
Ledare: Anders Eriksson.
Plats: SV, Möllegatan 11, Falkenberg
Anmäl dig före 1 november till:
https://krymp.nu/1Yu

Ledare: Kristina Karlsson, Kungsbacka

Ledare: Kjell Helgesson, Halmstad

När: Lördag 12 oktober 2019 kl 9-16

När: Lördag 19 oktober 2019 kl 9-16

Plats: SV, Östra Långgatan 42, Varberg

Plats: SV, Bredgatan 5, Halmstad

Anmäl dig före 1 oktober till:
https://krymp.nu/1Yr

Anmäl dig före 8 oktober till:
https://krymp.nu/1Ys

Meddela eventuell specialkost
när du anmäler dig!

Meddela eventuell specialkost
när du anmäler dig!

Frågor om kursinnehåll:
kristina.karlsson@centerpartiet.se

Frågor om kursinnehåll:
anki.enevoldsen@centerpartiet.se

10 oktober startar Politikerskolan
för nya medlemmar. Passar dig som vill lära dig
mer om det politiska hantverket.
Plats: Stadshuset i Kungsbacka

Tid: 18.00 - 20.30

Anmäl dig till kristina.karlsson@centerpartiet.se

Sofia Nilsson, riksdagsledamot, berättar
om Centerpartiets nyantagna program
för vård och omsorg
Lovisa Sjögren, läkare på barnkliniken Hallands
sjukhus och Anne Börjesson, Kungsbacka,
berättar om friskvårdsgrupper för barn med fetma
– ett livsviktigt arbete som nu
ska spridas i hela Halland

Fika, tid för frågor och samtal

Tid: 18.00-21.00

Syfte: Få kunskap om hur Centerpartiet
fungerar, hur våra idéer ser ut och på vilka
grunder vi bygger vår politik.

Politikerskolan är tillbaka

Välkommen till en utbildning för dig
som regelbundet använder sociala
medier och nu vill höja nivån och öka
spridningen av inläggen.

Inbjudan till utbildning
Närodlad politik 1

Välkommen till en utbildning för dig
som funderar över att bli medlem,
eller som kanske precis blivit medlem

Events Kungsbacka

Inbjudan till utbildning
Framåt på sociala medier

Syfte: Praktisk utbildning uppdelad på tre
tillfällen. Du får lära dig om hur du kampanjar och får spridning av dina inlägg på
sociala medier.

Inbjudan till utbildning
Närodlad politik 1

10 oktober
SV i Falkenberg, Tema för kvällen: Människan
SV i Varberg, Tema för kvällen: Jämställdhet

Målgrupp: Medlemmar som vill
engagera sig mer.

Vill du testa en steg
1-utbildning på distans?

Diskussionskvällar
med CUF Halland

När: 12/10 kl 9:30-12:30
Var: Hebergs bygdegård
Medlemmar och övriga intresserade
hälsas hjärtligt välkomna!

Meddela eventuell specialkost
när du anmäler dig!
Frågor om kursinnehåll:
anki.enevoldsen@centerpartiet.se

Anmälan till Monica Hansson, 0702-99 65 45,
monicatoften@gmail.com eller
Eva Pehrsson-Karlsson, 070-302 89 37
Senast 8/10
HALLAND

Kommundelsmöte - vad är viktigt
för dig som bor i Frillesås?
4 november 18.30 - 21.00

Alla är välkomna. Bjud gärna in grannar,
kollegor och vänner med flera.
Plats: Samlingssalen i Rya Kapell.
Läs mer på vår Facebooksida och Du & Jag
(bilaga i våra lokaltidningar).

Gruppmöten
7 oktober 18.00
Kungsbackarummet, stadshuset

Extra gruppmöte om kollektivtrafik med
Åse Allberg som jobbar med regional samhällsplanering på Region Halland.

21 oktober 18.00
25 november 18.00
16 december 18.00

Möten Laholm Centerpartikrets
Gruppmötet den 14 oktober träffas vi kl 18:00
i Ränneslöv på Vallmons förskola tillsammans med
Centerkvinnorna Ränneslöv

Gruppmöten kl 18:30 i Tingshuset
(om inget annat anges)

11 november, 25 november och 2 december

Centerpartiet och
Holms Centerkvinnor

Öppet möte

för medlemmar och intresserade.
Måndagar kl. 18 på Lizzies café.

7/10, 4/11, 2/12

Höstmöte den 6 november kl 19.00

i Allarp, Skummeslöv hos Strandängshälsan.
Där det blir info om deras verksamhet och om vad
som händer i Allarp och i kommunen

Centerpartiet Hallands
Distriktsstämma
Lördag 28 mars

Centerpartiets kommunkrets i Hylte

Öppet möte

Talare: Riksdagsledamot Rickard Nordin

Det har bildats ett Seniornätverk i Halland.
VÄLKOMMEN till Friskvårds-samkväm på
Slöinge Kafferosteri Tisdag 22 oktober kl 17
Centerpartiet i Halland bjuder på Kaffe med dopp

”VI MOGNAR BÄST med GOTT HUMÖR,
MOTION och GODA MATVANOR”
Medverkande:
MARJA ÅKESSON OCH EVA GUSTAFSSON
Hälsa på kollo
JAN ERIK LIND
härlig idrottskille från Kungsbacka
ANETTE IVARSSON
friskvårdsterapeut

inför Kommunfullmäktige den
23/9, 21/10 och 25/11

HELENE ANDERSSON
regionråd med siktet inställt på friskvård

Alla medlemar hälsas välkomna!

De kommer att hålla korta föredrag för att inspirera
oss och dela med sig av tips hur vi mår bra!
Kafferosteriets ägare Daniel och Anna Eråker
presenterar Slöinge kafferosteri.

Häng med på en annorlunda helgaktivitet

– NATTVANDRA i Hylte!
Vi är ett gäng centerpartister som planerar
att nattvandra i kommunen några helgnätter
under hösten och vill gärna ha Ditt sällskap.
Vi vill tillsammans göra en insats för
människors trygghetskänsla.

SENIORER FÖR
HALLAND FRAMÅT!

Medlemsgruppmöten
Falkenberg Centerpartikrets

11/11 Inför KS plats:

PeO Christensson
poc@minvard.se , 0704- 93 05 26

Frågor besvaras av Anna Roos,
kommunråd, 070-662 35 52.

Vi ses!

Som medlem kan du gå med i
Centerpartiet i Falkenberg intern grupp - på
facebook. Här kommer uppdateringar och
information om möten och utbildningar.

Kommande medlemsmöten
Halmstad
Centerpartikrets
Tisdag 15 oktober
Onsdag 20 november

Centerpartiet Hallands

Tänkta tider 21 - 02,
fredagar eller lördagar

2/12 Inför KS plats:

Centerpartiet i Halmstad

Charlotte Wennerberg,
wennerbergarkitektkontor@telia.com , 0707-14 36 46

Lars-Roland Svensson
rollecop@telia.com, 0705-46 02 63

Räddningstjänsten kl.18-20

Anmälan senast 30 september till
Jessica Skog: jessica.skog@gmail.com
eller på 0721-88 61 74.

Anteckna dessa dagar redan nu.
Vi återkommer med tid och plats via mail.

28/10 Genomgång nämnd plats:
Räddningstjänsten kl.18-20

Tallhöjden berättar om sin verksamhet
och Kretsstyrelsen presenterar
verksamhetsplan för nästa år.

Vänliga hälsningar Seniornätverket
i Halland genom

Motion, trevliga samtal
och vi bjuder på fika.

Välkommen att anmäla ditt intresse till
hylte@centerpartiet.se

Medverkan av Göran Johansson,
entreprenör och ägare av Vargaslätten,
en 100-årig arkitektritad trädgård som
inte liknar något annat. Göran berättar
om sitt engagemang för att bevara och
utveckla platsen, och varför.

Normalt börjar mötena
18.00, fika från 17.30.

Monica Hansson
monica.toften@gmail.com 0702- 99 65 45

Inlandet kl.18-20

Nu blir det Oktoberfest på en söndag.
Vi träffas på Tallhöjdens världshus
kl 16.00 där det serveras mat på temat,
till en reducerad kostnad.

Möjlighet till shopping av företagets produkter!

14/10 Inför KS plats:
Räddningstjänsten kl.18-20

6 oktober - Oktoberfest
och Kretsinformation

Nyårsträff
Lördag 11 januari
Tema: Framtidens sjukvård
Gäst: Ida Alterå, CUF:s
förbundsordförande

Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

		 1. 10 st
		 X. 22 st
		 2. 16 st

2. Hur stor andel jobbrekryteringar, där man
inte lyckas hitta personal, görs inom vård och
omsorg i Halland?
		 1. 58 procent
		 X. 25 procent
		 2. 33 procent

3. Christofer Bergenblock föreslås få ett nytt uppdrag.
Vilket?
		 1. Ledamot i partistyrelsen
		 X. Ordförande för seniornätverket
		 2. Ledamot i LRF:s regionstyrelse
Ledtråd: Svaren hittar du i tidningen.
Vi vill ha ditt svar före 10 november 2019.
Glöm inte skriva ditt namn och din adress.
Vinnarna och de rätta svaren kommer i nästa
nummer av Hallandsbygden. Lycka till!
Sänd in ditt svar, helst på vykort, till:

Hallandsbygden, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg

Vinnare i förra numret av Hallandsbygden är:
Göte Bengtsson, Plommonvägen, Mellbystrand
Gunilla Hakenstam, Tranvägen, Veddige
Birgitta Johansson, Hjortvägen, Falkenberg

Grattis!

2018 gjorde Centerpartiet i Halland om medlemstidningen Hallandsbygden som kommer i brevlådan
4 gånger per år. Målet är att:
– Hallandsbygden ska uppfattas som en läsvärd och relevant
tidning för medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna,
CUF och Centerstudenter i Halland.
– Skapa engagemang bland medlemmarna för verksamhet
och aktuell politik i Halland.
– Stärka medlemmarna att våga ta diskussioner i aktuella
frågor som är relevanta för invånarna i Halland.
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Frågorna hittar du på webben:
BYGDEN

https://krymp.nu/24w

1. 1 Sveriges tjej- och kvinnojourer får 40 extra miljoner.
2. X På familjedagen i Rydöbruk kunde du ta ridborgarmärke.
3. 2 Stina Wernersson är pressekreterare hos Annie Lööf.
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Vi vill ha in dittBsvar
YGDEN senast söndag 13 oktober. BYGDEN
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Tack för hjälpen!
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Nu efter 1,5 år så vill vi med hjälp av dig att utvärdera
BYGDEN
GDENgöra den ännu bättre.
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VÄRVA EN NY MEDLEM
Skriv personnummer och mejladress
och swisha 150 kronor till 123 421 85 33
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1. Hur många bostadsfrukostar har Ola Johansson
arrangerat till och med
2019-09-27?

Hjälp till att utvärdera
Hallandsbygden!
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Tävling – vinn biobiljetter!
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