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Kattegattleden
– en av Europas vackraste
cykelleder
Kattegattleden lyfts fram som en av
Europas vackraste cykelleder på en
engelsk site. Cykelleden går genom pittoreska fiskelägen, stränder och mysiga
städer. För att undvika den kalla svenska vintern får läsarna rådet att göra ett
besök under sommarmånaderna.

Skogen en klimathjälte

#Landet lever
Landet lever. Och det i allra högsta
grad. Mycket tack vare Centerpartiet
historiskt sett, men framförallt framåt.
Centerpartiets syn på landsbygden,
som förenar oss Centerpartister, är att
vi har en stark framtidstro för landsbygden.
Centerpartiet ska stå för en landsbygdsbild som är positiv och som
visar på möjligheter på de utmaningar som landsbygdsbor upplever. Vår
attityd och bemötande ska präglas av
hopp och stolthet över landsbygden.
Förslagen som Centerpartiet lägger
fram ska inge en framtidstro, som
svarar på de bekymmer som finns på
landsbygden. Budskapet ska vara i linje med ”Landet lever”.
Det är vad Landsbygdskommunikationsgruppen kommit fram till i sitt
arbete. Vilket gensvar vi fick, av otroligt många medlemmar, på mailenkäten om vilka frågor som är viktiga för
landsbygden. Stort tack.

Hallandsbygden
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I analysarbetet kan vi också konstatera att Centerpartiet har gått framåt
i de allra flesta landsbygdsvaldistrikt.
Bara ett fåtal har vi backat i. Det gör
att vi fortfarande är lika röststarka
på landsbygden, och det är viktigt
att komma ihåg när vi kampanjar på
landsbygden. Vi går framåt och blir
större! Dock har vi fått konkurrens av
Sverigedemokraterna. Deras upplägg
är dock ofta att svartmåla samhället
och peka på problem.
Centerpartiet ska se problemen och ta
de på största allvar, men alltid presentera lösningar så att det upplevs som
attraktivt att bo och verka på landsbygden.
Det kommer göra oss till vinnare i
dag, i morgon och i framtiden.
Läs mer om detta i tidningen!
Henrik Oretorp

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

– Hallands skogar bidrar till att vi i
Halland binder tre gånger så mycket
koldioxid som vi släpper ut! Det skriver
Centerpartiets regionråd Helene Andersson på sin facebooksida i samband med
Region Hallands konferens ”Skogen som
klimathjälte?”.

En kvinna bland alla män
Nu har det kommit in en kvinna bland
alla män i Falkenberg. Mari-Louise Wernersson har nämligen fått en egen tavla
bland alla män som varit kommunstyrelsens ordförande i Falkenbergs kommun.
– Jag tyckte det behövdes lite färg, så
jag valde min favoritfärg rosa på mina
kläder, säger Mari-Louise Wernersson.

Grattis Annie Lööf!
Grattis till Annie Lööf som nyligen födde
sitt andra barn! ”En stolt storasyster fick
igår en liten, liten lillasyster!” Det skrev
Annie Lööf på Instagram den 4 december. Hon tackade också alla medarbetare
inom sjukvården som tagit hand om henne och det för tidigt födda barnet.
Anders W Jonsson vikarierar som partiledare under Annie Lööfs föräldraledighet.

Stort intresse för solel i Halland
Intresset för att få information, tips och
rådgivning om solel har ökat i länet.

de i regionstyrelsens tillväxtutskott i
Region Halland.

– Det är roligt att många vill ha information. Solceller är den bästa möjligheten
att producera förnybar el i liten skala,
säger Helene Andersson som är Centerpartiets regionråd och även ordföran-

Ungefär 1750 hallänningar har via
energi- och klimatrådgivarna fått
information eller fördjupad rådgivning
om hur man producerar egen el med
hjälp av solceller. Klimat- och energi-

rådgivarna ger information om teknik
och vad som är viktigt att tänka på.
De vet också vad som gäller lokalt
och i vilken ordning allt ska göras.
– Att producera sin egen el med hjälp
av solceller är ett enkelt sätt att bli
självförsörjande på el. Det känns bra
att kunna göra en så enkel sak och
samtidigt kunna bidra till energiförsörjningen i Sverige, säger Helene
Andersson som har både solceller och
vindkraft hemma på gården i Tvååker.
Läs mer om Centerpartiets politik för
mer solel på www.centerpartiet.se
Energi- och klimatrådgivarna finns i
alla halländska kommuner och erbjuder
opartiska och kostnadsfria energi- och
klimatråd till privatpersoner, företag
och organisationer. Region Hallands
Energikontor arbetar med samordning
av energi- och klimatrådgivarna på
uppdrag av Energimyndigheten.

– Solceller är den bästa möjligheten att producera el i liten skala och bidra till energiförsörjningen i Sverige, säger Centerpartiets regionråd Helene Andersson som driver
sin elbil på el från solel och vindkraft hemma på gården i Tvååker.

Centerpartiet föreslår klimatsmarta bostäder i Plönninge
Region Halland har beslutat att sälja
byggnaderna på Plönninge, men ska
behålla markerna som en resurs i regionens klimat- och miljöarbete.

Region Halland och Högskolan i Halmstad ligger långt framme med arbetet
inom informationsdriven vård, vilket
väckt stort intresse både i nationellt och
internationellt. Nu etableras samarbete
med Sveriges Kommuner och Regioner
och AI Innovation of Sweden för att
skapa en ny innovationsmiljö för att
förbättra svensk sjukvård.
– Med hjälp av fakta och vårdstatistik
som vi fått fram genom Bostonprojektet kan vi till exempel räkna ut vad
hjärtpatienter kräver i resurser genom
hela vårdkedjan och sätta in resurser
på rätt ställe. Genom att jobba smartare och mer effektivt kan patienterna
få bättre vård, säger Christian Lidén
(C), ordförande för Hallands sjukhus.

Centerpartiet i Halmstad har därför
föreslagit att Plönninge lyfts fram i
kommunens planarbete som en plats
för bostäder och verksamhet.
– Genom att bostäder byggs i Plönninge ökas bostadsutbudet i trakten
utan att åkermark behöver tas i anspråk, säger Yngve Kihlberg, gruppledare i Centerpartiet Halmstad.
Centerpartiet föreslår ett pilotprojekt
för hållbart byggande med innovativa
lösningar för energi och vatten som
ger klimatsmarta bostäder, och krydda dem med attraktiv arkitektur som
sätter Harplinge på kartan.

Halländsk sjukvård
väcker stort intresse

Yngve Kihlberg, gruppledare
i Centerpartiet Halmstad.

Följ CenterpartietHalland
på Instagram!
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Isabelle Pucher:

Brexit
inifrån

– Den som säger att
politik är tråkigt har
inte följt politik i
Storbritannien

Den 12 december genomfördes nyval i Storbritannien. För att försöka
förstå den långvariga
politiska röran som britterna hamnat i har vi
intervjuat Isabelle Pucher
som är född och uppvuxen
i Knäred i Laholm och som
nu är chef över Liberal
Democrats Internationella Kansli i England.

Westminster. Då är det inte
konstigt att landets invånare känner ett visst förakt
gentemot Bryssel. Blandar
man då in oärlighet, politiskt spel och oansvarighet i
folkomröstningskampanjen
tillsammans med karriärambitioner från högt uppsatta
politiker, på båda sidor, så
är det heller inte konstigt
att receptet blev en taskig
soppa.

Hur ser du på Brexit som
svensk?
– Som svensk ser man
Brexit nästan som ett fenomen. Ett fenomen som britterna själva skapat och som
inte stämmer överens med
den logik som finns gällande
frihandelsavtal, fri rörliget,
Erasmus, britternas ställning i världen etc, eftersom
det med stor sannolikhet
kommer skada deras egen
ekonomi om de lämnar
blocket.

Vad handlar Brexit
egentligen om?
– Brexit handlar inte om
faktabaserad logik, utan om
känsla. Om känslan att ”äntligen ta tillbaka kontroll”,
bryta sig loss så att Storbritannien återigen kan vara
ett ledande land i världen.
En känsla och upplevelse
som sitter djupt rotad hos
delar av folket och som
man ska vara försiktig med
att förkasta. Den känslan,
från båda sidor, har slutat
i otaliga skilsmässor bland
familjer. Som svensk kan
det vara svårt att förstå när
man är van vid kompromisser och faktabaserad logik
– långt ifrån känsla och
upplevelser.

Hur ser du på Brexit som
anställd i ett brittiskt
parti?
– Det är logiskt att frågan
seglat upp nu och blivit
högsta prioritet i landet. I
årtionden har politiker skyllt
ifrån sig mindre bra politiska
beslut på EU och framhållit
att bra beslut kommer från
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– Men även om 17 miljoner
britter röstade för att lämna
EU, så röstade 16 miljoner

för att stanna kvar i EU.
Speciellt den yngre generationen som är vana vid den
fria rörligheten, Erasmus
och den okomplicerade livsstil som EU faktiskt tillhandahåller oss.
Vad betyder nyvalet den
12 december?
– Det är ett avgörande val
som handlar om sakfrågor
som Brexit, den nationella
sjukvården och skatteinvesteringar. Något som
också har seglat upp som
ett viktigt ämne för väljarna
är sanning och pålitlighet,
vilket jag tror grundar sig
mycket i Brexit-folkomröstningen. Dessutom har vi
aldrig förut sett valpakter,
på den här nivån, mellan
olika partier vilket tyder på
att den politiska kartan i
Storbritannien håller på att
ritas om.
Kommer Storbritannien
att lämna EU?
– Det finns en anledning till
varför de inte lämnat EU
än. Parlamentet har tagit
mycket politiskt ansvar, men
också skapat stor oenighet. Nyvalet som utlöstes i
början av november är ett
val som kommer att sätta
riktningen för Storbritanniens skuta för flera genera-

tioner framöver. På grund av
Storbritanniens valsystem
är det svårt att på förhand
förutse hur många riksdagsledamöter varje parti
slutligen kommer att få,
vilket är avgörande gällande
framtiden för Brexit. En sak
är säker: skulle britterna
rösta i en ny folkomröstning
idag skulle dem rösta för att
stanna i EU, enligt undersökningar.
Hur är läget för Liberal
Democrats?
– Under årets gång har
Liberal Democrats stärkt
sitt medlemsantal till över
120 000 medlemmar, det
är högsta siffran i partiets
historia och den tickar bara
uppåt. De har också utökat
sin ställning i underhuset
från 8 riksdagsledamöter
till nuvarande 21. Det klara
ställningstagande i Brexit-frågan som Liberal Democrats gjort, tilltalar många
centristiska politiker från
andra partier som känner
att deras egna partier gått
för långt ut till kanten.
– Den som säger att politik
är tråkigt har inte följt politik i Storbritannien, avslutar
Isabelle Pucher som givetvis
hoppas att britterna stannar
i EU.

Liberal Democrats
Det är det brittiska systerpartiet
till Centerpartiet och Liberalerna
och tillhör samma grupp i det
Europeiska Parlamentet, Renew
Europe. Liberal Democrats är det
största, och var länge det enda,
partiet i Storbritannien som vill
stanna kvar i EU.

Brexit
I en folkomröstning 2016 röstade
britterna nej till ett fortsatt
EU-medlemskap med siffrorna
51,9% mot 48,1%. Den brittiska regeringen begärde utträde i
mars 2017, med verkställning i
år. Utträdet är för tillfället uppskjutet till den 31 januari 2020.

Nyval
Brexit och nyval. Det händer mycket inom politiken i Storbritannien just nu.
– Helt klart är att den politiska kartan i Storbritannien håller på att ritas om, säger
Isabell Pucher här med St James’s Park i bakgrunden.

Fredrick Federley får en ledande
roll när EU:s nya klimatpaket,
The Green Deal, nu tas fram.

12 december 2019 genomförs
nyval i Storbritannien.

Frågor Centerpartiet
kommer att driva i
EU:s klimatpaket:
• Högre ambitioner i klimatpolitiken och en långsiktig
klimatlag.
• Fler åtgärder för gröna
investeringar i Europa,
bland annat gällande
cirkulärekonomi och
bioekonomi.
• Ta itu med plastproblemet
och se hur vi kan stärka
arbetet för en biologisk
mångfald i hela Europa.

– Förhoppningsvis kan vi ro flera viktiga och gröna satsningar i hamn.
Det handlar om att leverera på ett EU som är klimatneutralt senast 2050, att
ställa om ekonomin genom fler gröna investeringar och få igenom satsningar
som snabbt får ner utsläppen från transportsektorn, säger europaparlamentariker
Fredrick Federley (C).
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Stort engagemang för landsbygden
bland medlemmarna i Halland
Lokal service 35%

Vilka är de tre viktigaste frågorna på landsbygden där du bor? Det var frågan som alla medlemmar i Centerpartiet, Centerkvinnorna, CUF
och Centerstudenter fick i ett mejl. Gensvaret
var över all förväntan. Nästan 200 svar kom in
från undersökningen.

Bostad på orten 30%
Miljö och klimat 28%
Skola 27%
Lokalproducerad mat 24%
Företagande 21%
Bussar 18%

Ungefär hälften män och hälften kvinnor i alla åldrar
har svarat. Hela Halland är representerat i undersökningen, från Hanhals i norr till Ysby i söder och
från Steninge i väster till Unnaryd i öster.

Vägar 18%
Bredband 16%
Sjukvård 13%

Att landsbygden är en fråga som engagerar framgår
också av att många har valt att göra egna kommentarer i anslutning till undersökningen.

Barnomsorg 12%
Förnybar energi 12%
Lokala trygghetsboenden 11%
Strandskyddet 11%

Anneli Andelén om hur vi arbetar vidare:

– Tillsammans ska vi göra ett bra lagarbete
– Tack för det stora gensvaret från medlemmarna. Tillsammans blir vi
starka. När vi använder
allas hjärnor kan vi göra
ett bra lagarbete, säger
Anneli Andelén som är
med i Centerpartiets
arbetsgrupp som tittat på
hur vi framöver ska jobba
med landsbygdsfrågor i
Halland.
Utifrån undersökningen som
medlemmarna svarat på,
och insamlat faktamaterial

har arbetsgruppen tagit fram
ett material som snart ska
skickas ut till Centerpartiets
kommunkretsar i Halland.
– Sen ska vi jobba över
kommungränserna och göra
varandra bra och få fler att
rösta på Centerpartiet så vi
kan få igenom mer av vår
politik, säger Anneli Andelén.
Ökad närvaro
Genom ökad närvaro på
landsbygden kan vi minska
det utanförskap som alltför
många i dag upplever. Det är

viktigt att människor känner
sig delaktiga.
– Centerpartiet är starka på
landsbygden och ska återta
rollen som en stark folkrörelse. Nu är det viktigt att
vi når de nyinflyttade på
landsbygden, säger Anneli
Andelén.
Landsbygdens revansch
Det har blivit häftigt att bo
på landsbygden igen. Med
fiber kan du driva företag
var som helst.
– Det kan bli landsbygdens

revansch. Många uppskattar
också att få mer tid över och
slippa stressen i städerna,
säger hon.
Inspirerande arbete
Arbetsgruppen som gett
varann inspiration, kunskap
och engagemang har bestått
av sammankallande Henrik
Oretorp, övriga ledamöter
Anneli Andelén, Falkenberg,
Cathrine Sjölin, Halmstad,
Katarina Sundvall, Varberg
och Ingemar Johansson,
Falkenberg.

Cathrine Sjölin, Anneli Andelén, Henrik Oretorp, Ingemar Johansson
och Katarina Sundvall ingår i Centerpartiets arbetsgrupp som tittat
på hur vi ska jobba med landsbygdsfrågor i Halland.
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Landsbygdsutvecklare Karin Torstensson

– Våga hitta nya metoder
Karin Torstensson har tillsammans med Jennifer Erlandsson
blivit rikskändis för Falkenbergs
framgångsrika arbete med ”Lev din
dröm”. Nu vill ett 50-tal kommuner
i landet ta efter metoden. Här delar
Karin Torstensson med sig av sina
bästa tips för framgångsrik landsbygdsutveckling.
– Närvaron är viktig. Man måste vistas
mycket på platsen man ska utveckla. Du behöver intryck genom att bo
och verka på orten. Alla platser har
olika behov och det är viktigt att både
tjänstepersoner och politiker känner in
platsen, säger Karin Torstensson.

Företagande i fokus
I Falkenberg har man från första start
jobbat näringslivsinriktat med sin
landsbygdsutveckling. På många andra
håll har man fokus på föreningslivet.
– Fler invånare och fler företag skapar
tillväxt. Om vi inte blir fler så kommer
vi inte att
ha råd med
service.
Boende,
vård, skola, omsorg
och föreningslivet
är viktigt
även för entreprenörer. Därför har vi
fokus på näringslivet, säger hon.

Gensvaret var enormt. De fick loss 45
fastigheter som fått nytt liv och har
nu en lista på 130 entreprenörer som
vill flytta till regionen. Nästa steg blir
Hylte kommun som också ska göra en
inventering.

– Det gäller att nå fler
målgrupper, använda
sociala medier och inte
bara ha medborgardialoger, säger hon.

– Trenden nu är att folk vill bo på landet. Många vill ha mer tid till familjen
och vill att barnen ska få gå i en skola
där alla känner alla. Halland har ett
kanonläge, med fantastisk natur och
närhet till större städer. Vi är bara i
början, många söker drömläget. Och
då gäller det att vi vågar se möjligheter och inte
ser den lilla
skolan enbart som en
kostnad.

Vi är bara i
början, många
söker drömläget.

En ny arbetsmetod
Karin Torstensson påpekar att det är
viktigt att våga hitta nya metoder och
inte bara ha medborgardialoger.
– Om man öppnar sitt perspektiv och
jobbar mer med sociala medier så
breddar man och når fler målgrupper. ”Lev din dröm” är en arbetsmetod för att stimulera attraktivitet och
inflyttning till orten. För snart ett år
sen drog vi igång kalendern med 24
landsbygdsdrömmar, för att stimulera
attraktivitet och inflyttning till Falkenbergs inland, berättar Karin Torstensson.

Karin Torstensson har
utvecklat en metod för
modern landsbygdsutveckling.

#Landet
lever

– Det är jättekul, eftersom jag kommer från Hylte. Det finns obebodda
fastigheter överallt, tyvärr.
Modern landsbygdsutveckling
Det gäller också att fokusera på det
som finns på landsbygden, och inte
bara fokusera på det som fanns på
80-talet. Att titta på det som fungerar
är viktigare än att titta på det som inte
fungerar.

När det
kommer nya
invånare så
skapar det
rörelse, attraktivitet och en positiv
anda.
– Vi kallar det modern landsbygdsutveckling. Jag har världens bästa jobbb
– att utveckla en levande, växande
och modern landsbygd med potential
och vilja att bara fortsätta växa! Avslutar Karin Torstensson.

Karin Torstensson
Ålder: 30 år
Sysselsättning: Landsbygdsutvecklare på Näringslivsenheten i Falkenbergs kommun
Boendeort: Okome i Falkenbergs
kommun
Familj: Sambo och fem hundar
Fritidsintressen: Jakt och friluftsliv
Oanad talang: Hejare på att tapetsera

Karins bästa råd
• Närvaro
• Fokus på näringslivet
• Titta på det som fungerar istället
för att ägna sig åt det som inte
fungerar
• Gör människor delaktiga
• Använd sociala medier för att nå
nya målgrupper
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Så utvecklar vi
Vi arbetar för gym i Ullared och bibliotek i Ätran
Anneli Andelén, oppositionsråd i Falkenberg
Vi försöker hela tiden trycka på vikten av att göra strategiska markinköp
i inlandet. Byggnation behövs i hela kommunen.
Strandskyddet sätter käppar i hjulen. Därför ser vi fram emot strandskyddsutredningen som Centerpartiet har drivit igenom i januariavtalet.
Den kommer att vara klar valåret 2022.
Sen är det viktigt att utveckla kommunens utvecklade serviceorter. I
vårt budgetförslag har vi därför med satsningar på våra landsbygdsorter,
till exempel gym i Ullared och bibliotek i Ätran. Vi har också satsat på
tillgänglighet vid våra badplatser både vid havet och insjöarna.

Vi driver på satsning på villor och förskola i Gällinge
Fredrik Hansson, kommunalråd i Kungsbacka
I Kungsbacka driver Centerpartiet aktivt att hela vår kommun ska utvecklas
med nya bostäder, verksamheter och kommunal service! I Gällinge beslutar
kommunfullmäktige i slutet av 2019 att anta en detaljplan som möjliggör att
cirka 30 villor kan byggas vid Skärsjövägen, nära Skårs Gård. Det känns väldigt roligt att byggnationen snart kan bli verklighet, då vi jobbat aktivt med
ärendet under lång tid. Planering pågår även för att bygga ut förskolan på
Gamla Gällingevägen med plats för ytterligare 40 barn. En satsning som ska
vara klar 2021! Detta är några exempel på hur Centerpartiet driver frågan
om utveckling på landsbygden.

Du ska kunna bo, verka och leva i hela kommunen
Anna Roos, Oppositionsråd i Hylte kommun
Centerpartiet i Hylte verkar för att det ska fungera att bo, verka och leva i
hela kommunen. Eftersom hela Hylte är landsbygd med tätorter så bedriver vi
ingen specifik landsbygdspolitik – all politik är för alla! Under valrörelsen fick
vi många synpunkter på systemet kring skolskjutsar. Efter fördjupade samtal
med en grupp som hört av sig la vi i Barn- och ungdomsnämnden tio förslag
på tillägg och revideringar på skolskjutsreglerna. Att lyssna på dem som berörs
av vår verksamhet och lyfta frågor som kan underlätta för våra barnfamiljer på
landsbygden är viktigt för oss. Det är viktigt att inte bara lova saker i en valrörelse utan att faktiskt sedan komma med konkreta förslag och tillsammans med
invånarna utveckla vår verksamhet.
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landsbygden
En välmående landsbygd lockar
nya invånare
Jenny Axelsson, kommunråd i Halmstad
Vi utvecklar landsbygden genom orterna som starka noder med service och mötesplatser, och ständig
dialog med invånare om hur man vill se sin trakt
utvecklas. Nybyggnation av bostäder för både unga
och gamla visar framtidstro och gör att företag vågar
etablera och växa. Utvecklingsprogram formar samarbetet mellan kommun, civilsamhälle och näringsliv.
Ett tydligt budskap från kommunen att det är tillsammans vi utvecklar hela kommunen uppmuntrar alla till
ansvar för en välmående landsbygd som lockar både
nya invånare och turister.

Årligt stöd till ideella byalag och samhällsföreningar
Erling Cronqvist, Kommunstyrelsens Ordförande i Laholm
I Laholms kommun är dialogen med byalag och samhällsföreningar viktig, kommunen avsätter årligen en summa pengar för utveckling och försköning av de olika
tätorterna enligt ett rullande schema. Vad som skall göras sker i en dialog med
byalag och samhällsföreningar.
Det genomförs också byalagsträffar där det först skickas ut en enkät om vad som
är bra på orten eller vad som är utmaningar för orten. Efter det genomförs ett
dialogmöte där berörda tjänstemän deltar. Två gånger om året träffar politiken byalagsrådet, som består av representanter för de olika föreningarna.
I årets budget så finns det med att byalag och samhällsföreningar kan få ett
stöd om 5000 kronor per förening och ort eller bygd. Detta kommer att underlätta
arbetet för föreningarna framöver.

Konst i hela kommunen
Christofer Bergenblock,
Kommunråd i Varberg
I Varberg gör vi många olika saker för att utveckla hela kommunen, men en av de saker som är
unik är vår satsning på konst på landsbygden!
Sedan tre år tillbaka avsätter kommunen årligen
en miljon kronor till konstnärlig gestaltning utanför
Varbergs tätort. Detta har hittills resulterat i åtta
muralmålningar på olika platser i kommunen, en
konstnärlig gestaltning av ungdomshänget i Veddige och en konstnärlig gestaltning av den nya parken i Tvååker. Näst på tur står Världsarvet Grimeton. Konst är något som alla har rätt att uppleva,
oberoende av var man bor i kommunen!
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Vad tycker du är
viktigt för en
levande landsbygd?

Beatrice Pålsson, Ätrafors

– Fungerande kommunikationer,
bra småskolor och äldreboenden. Där är det lätt att bygga,
bo och leva. Där finns ett sunt
och framtidstänkande näringsliv av alla dess slag. Där finns
förståelsen för alla och allas
olika förutsättningar. Det är en
levande och hållbar landsbygd
för mig.

Nytt program för
nära vård i Halland
”Nära vård i Halland” är
rubriken på det första
programmet som nu har
klubbats av distriktsstyrelsen. Programarbetet
är en del av distriktsstyrelsens politikutvecklingsarbete. Programmet
visar hur Centerpartiet
vill flytta vården närmare
patienterna.
Programmet utgår från
individen och omfattar sju
viktiga områden som behöver förbättras. Varje område
avslutas med ett eller flera
konkreta förslag.
- Vi vill flytta vården närmare patienten och utforma
vården utifrån patientens
behov, säger Christian Lidén
som varit sammankallande
i den arbetsgrupp som tagit
fram programmet.

Christian Johansson,
lantbrukare, Frillesås

– En levande landsbygd kräver
att människor kan bo och verka
där. En viktig grundsten för
detta är en fungerande förskola
och skola i närområdet. Saknas
detta kommer bygden på sikt
att avfolkas då attraktionskraften minskar för barnfamiljer
att bo på landet. En attraktiv
landsbygd för alla åldrar ger en
levande landsbygd.

Mikael Carlsson, Åskloster

– Att nyhetsrapporteringen
fungerar så alla får korrekt information om t.ex migrationen.
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Centerpartiets förslag:
• Friskvård är bästa vägen
till en bättre sjukvård.
Erbjud hälsosamtal i kvinnohälsovården, förslagsvis
i samband med cellprovtagning.
• Inför ”En väg in” för barn
och unga med psykisk
ohälsa.
• Bygg hälsa med äldrevårdsprogram. Det ska
baseras på vetenskap och
vara inriktat på att dels
fånga upp äldre med psykisk ohälsa, dels erbjuda
förebyggande rådgivning
kring bland annat kost,
motion och fallskadeprevention.
• Flytta vården närmare
patienten med digital
akut! Den ska utformas
så att den underlättar för

Hela programmet finns på Centerpartiets intranät
Connect i gruppen Centerpartiet Halland. Klicka på
Visa filarkiv och klicka därefter på mappen Styrande
dokument och sen på politiska program. Därefter kan
du ladda ner programmet och läsa det på din dator.

patienter och personal.
• Utred möjligheten att
flytta specialistsjukvården
närmare patienten med
hjälp av ambulanssjukvården!
• Öka stödet till patienterna
med mobila närsjukvårdsteam, inom primärvården.
De ska fungera som en
brygga mellan specialistvård och vårdcentral.
• Erbjud multisjuka en vårdkoordinator som lotsar
patienten rätt i systemet.

Nära vård
i Halland

Progr am beslu tat
av Cente rpart iet Halla
nds distri ktssty relse
2019 -10-2 1

Ledamöter i arbetsgruppen som tagit fram ”Nära
vård i Halland” har varit Christian Lidén, Kristina Karlsson, Petter Warnholtz, Anette Ivarsson och
Charlotta Hedqvist.

Ökad trygghet med ambulansen
– Utred hur ambulanssjukvården kan få ett ökat
uppdrag i att bedöma,
behandla, hänvisa och
hjälpa patienter till rätt
vårdnivå. Det är ett av
förslagen i Centerpartiet
Hallands nya program
”Nära vård i Halland”.
Ett ambulansteam kan

i dag kontrollera vitala
parametrar som puls och
blodtryck, men även ta
EKG och använda vissa
snabbspår för exempelvis Strokemisstanke. En
utvecklingsmöjlighet är att
ambulansen ges möjlighet
att boka tid till vårdcentral,
hjälpa till med att boka
Resam-taxi för transport till

vårdinrättning, skriva röntgenremiss på enkla frakturer alternativt lösa röntgen
genom mobila enheter i
hemmet.
Nya arbetssätt och digital
teknik kan på detta sätt
öka tryggheten och flytta
specialistvården närmare
patienten.

Jontes bästa råd:

– Ut och rör på dig!
Jan Erik ”Jonte” Lind från
Kungsbacka var en av
dem som medverkade när
Centerpartiet Hallands
nystartade seniornätverk
arrangerade en friskvårdsträff under hösten.
Här delar han med sig
av sina bästa tips på hur
man kommer igång med
träningen.
Jan Erik ”Jonte” Lind började
löpträna på äldre dar och
tränar gärna i grupp.

plats, då får du både motion
och socialt umgänge. För
man vill inte svika en kompis
och sitta i människans värsta fiende,
soffan.
– Tränar du kan du
unna dig något gott
och bara det gör det
värt att röra på sig.
Det är träningen som blir av
som är värt något, det finns
tusen ursäkter men bara ett
sätt att ta sig ut.

– Jag mår så bra ut av det,
och blir piggare och starkare, säger han.

Många hälsoeffekter
Det är få saker som ger så
många hälsoeffekter som
motion.

För att det ska bli av så
ger han rådet att du ska
bestämma dig för att träna
varje dag.

– Om du börjar motionera
så får du igång endorfinerna
i kroppen som bara vill ha
mer. Det ger en god spiral.

– Bestäm med någon eller
några kompisar om tid och

Några av fördelarna med
regelbunden fysisk aktivitet,

Vad tycker du är
viktigt för en
levande landsbygd?

och som Jan Erik ”Jonte”
Lind pratade om på friskvårdsträffen, är att det

Det är träningen
som blir av som
är värt något
stärker benstommen, är bra
för själen, stärker immunförsvaret, ökar ämnesomsättningen, ger bättre kondition
så du orkar mer, blir piggare
och sover bättre. Hjärtat blir
starkare och blodtrycket blir
lägre. Även bättre hy och ett
mer socialt liv är annat han
lyfter fram.
– Många gånger väljer man
nyttigare mat efter en träning. Listan kan göras lång,
säger han.

Erika Erlingson, nyvald
ersättare i Kommunstyrelsen, Sandsered

– För en levande landsbygd
tycker jag det är viktigt att det
finns möjligheter för alla att
kunna bo och verka på landsbygden. Att det ska finnas
tillgång på service, infrastruktur
och bostäder.
– Det är också på landsbygden
många av våra åtgärder för att
hindra och lindra klimatförändringarna också sker, som t ex
hålla landskapen öppna med
hjälp av betande djur, plantering
av ny skog etc. En möjligheternas landsbygd!

Maria Bronelius , Laholm

Det var knökfullt på seniornätverkets
friskvårdsaktivitet på Slöinge kafferosteri. Jan Erik ”Jonte” Lind är tvåa
från vänster i den främre raden.

– Kontakter med omvärlden!
Bredband, post inklusive paket,
vägar, skolskjuts och buss gör
att vardagen flyter på bra.

10 goda effekter av regelbunden fysisk aktivitet
• Gör benstommen starkare • Minskar risken för depression
• Stärker immunförsvaret • Ger mer ork • Förbättrar sömnen
• Stärker hjärtat • Minskar risken för diabetes typ 2
• Minskar stressnivån • Förbättrar minnet • Ökar självförtroendet
Läs mer och få bra tips för att komma igång och träna!
Besök 1177.se

Pierre Håkansson, Öinge

– Goda kommunikationer i alla
former är helt nödvändiga för
att en landsbygd ska utvecklas
och överleva.
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Allmän rösträtt – ingen
självklarhet
Genom historien har individer
och grupper stängts ute från
politiskt inflytande av olika
skäl. Beslutet om allmän och
lika rösträtt innebar inte att alla
människor hade rösträtt 1921.
Steg för steg har rösträtten,
valbarheten och andra politiska
rättigheter utökats och blivit mer
jämlika. I dag har alla svenska medborgare som fyllt 18 år
rösträtt i valet till riksdagen.
Personer utan svenskt medborgarskap kan rösta i kommunoch landstingsval om de bott i
kommunen i minst tre år.

Lång väg till
demokrati
1909 Alla män som betalar
skatt får rösträtt
1919 Riksdagen beslutar om
allmän rösträtt
1921 Det första demokratiska
riksdagsvalet genomförs där
både kvinnor och män kan
väljas in i riksdagen
1922 Kravet på att män skulle
ha genomfört värnplikt för att
få rösta avskaffas

Allmänna rösträtten fyller 100 i år
En sen decembernatt år
1918 togs ett första principbeslut i riksdagen om
allmän och lika rösträtt.
Sedan 1919 har därför alla
myndiga kvinnor och män
en röst vardera i kommunfullmäktige, oavsett
inkomst.
Efter ytterligare två riksdagsbeslut 1919 och 1921
genomfördes det första
demokratiska riksdagsvalet i september 1921 med

utökad rösträtt och valbarhetsregler för både kvinnor och män. Detta är ett
demokratiskt genombrott
i Sverige som föregåtts av
ett stort folkligt engagemang under många år.
En orolig tid
I slutet av första världskriget rådde stor oro i Sverige
och övriga Europa. Matbrist
och sjukdomar härjade och
människor krävde förändring. Demonstrationer och

– Vårt budskap är glasklart
”När en allt mer aktiv högerpopulism gör avtryck runt om i
Sverige, förbjuder prideflaggor och censurerar samtidskonst,
när HBTQ-utställningar vandaliseras och när hat och hot
härjar som en farsot i den offentliga debatten. Då är vårt
budskap glasklart.

– Fri konst är en del av demokratin, säger Lena Språng
som är ordförande i kulturoch fritidsnämnden i Varbergs
kommun. Fotot visar ett
konstverk i Bua.

1945 Gärda Svensson från
Långås i Halland blir Bondeförbundets första kvinnliga
riksdagsledamot
1945 De som tog emot fattighjälp (socialbidrag) eller gjort
personlig konkurs fick rösträtt

1976 Utländska medborgare i
Sverige får rösta i kommunalval
1989 Omyndighetsförklaringen
avskaffas. Därmed får alla medborgare över 18 år rösträtt
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Fri konst
är en del av
demokratin

För oss är kampen och respekten för allas lika värde, medmänsklighet och humanism inte en fråga om opinionsstöd.
Den är en självklar grund i ett anständigt Sverige.”

1937 Fängelseinternerna
får rösta

1973 25 procent av Centerpartiets riksdagsledamöter är kvinnor, inget annat parti har högre
andel kvinnor i riksdagen

Ny teknik spred
budskapet
Den svenska rösträttskampen var fredlig. Tongivande
män och kvinnor reste land
och rike runt för att skapa
opinion för allmän och lika
rösträtt. Till sin hjälp hade
de ny teknik i form av
järnvägen, telegrafen och
cykeln.

Vi kommer inte vika ner oss. Vi kommer fortsätta stå upp
för ett öppet, liberalt och tolerant samhälle. Inte för att det
alltid är lätt, men för att det alltid är rätt.

1933 Svenska Landsbygdens
Kvinnoförbund bildas vid partistämman i Halmstad

1968 Svenska medborgare
bosatta i utlandet får rösta

hotet om revolution fick allt
fler att förespråka reformer.

Annie Lööf på partistämman i Karlstad

I mer än 100 år har Centerpartiet
varit med och gjort skillnad
Se filmen från partistämman i Karlstad:
https://www.youtube.com/watch?v=ALdYmJnEKtI
Du hittar den både på Facebook och Youtube om du söker
på Invigningsfilm partistämman 2019

– Jag tycker det är en farlig
väg att gå. En av konstens
funktioner är att vara utmanande och provocerande,
och få igång diskussioner.
Det är fundamentalt i ett
demokratiskt samhälle
att konsten ska vara fri,
säger Lena Språng som är
ordförande i kultur- och
fritidsnämnden i Varbergs
kommun till SVT Halland
med anledning av att SD vill
sätta stopp för provocerande
konst i Varbergs kommun.

Halländska Gärda
Svensson var
partiets första
kvinna i riksdagen
Gärda Svensson var pionjär på mer än ett sätt. Hon
var en av dem som 1933
startade Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund
(SLKF) som är föregångaren till Centerkvinnorna.
Hon var också Bondeförbundets första kvinna som
blev invald i riksdagen, där
hon kom att bli den flitigaste
motionären.
Från hemmet i Långås
utanför Falkenberg byggde
Gärda Svensson upp Centerkvinnornas organisation. I
sitt hem bedrev hon med
biträde av familjemedlemmarna i 17 år förbundsexpeditionen.

Centerpartiet
jämställt
i toppen

Kämpade för
landsbygden
Som partiets enda kvinnliga
riksdagsledamot i många år
kämpade hon för kvinnors
rätt till semester, ökning av
antalet provinsialläkare och
hon banade också väg för
vår tids förskola. Övertygelsen om att hennes arbete
skulle förbättra villkoren för
fattiga människor och höja
landsbygdens standard drev
henne och omgivningen
framåt.
I totalt 33 år tjänstgjorde
Gärda Svensson i Centerkvinnorna. Medlemsantalet
hade under tiden vuxit till
över 66 000.
Anki Enevoldsen

Gärda Svensson
Född: 30 augusti 1895 i Sibbarps församling, Halland
Avled: 15 juni 1985 i Ljungby församling, Halland
Känd som: Bondeförbundets/Centerpartiets första
kvinnliga ledamot i riksdagens första kammare 1945-63,
förbundssekreterare för SLKF/CKF, ledamot av förbundsstyrelsen för SLKF/CKF 1933-66

Jämställt bland kretsordförandena

Anders Eriksson, Kungsbacka

Anette Ivarsson, Falkenberg

Hallands Centerpartistiska politiska ledare i
kommunerna, regionen
och riksdagen är jämnt
fördelade mellan män och
kvinnor.
Fördelningen bland Centerpartiets kommunråd,
regionråd och riksdagsledamot är 4 män och 4 kvinnor.
Även kretsarnas ordföranden har en jämställd fördelning och består av 3 män
och 3 kvinnor.

Malin Svan, Hylte

Christian Persson, Varberg

Camilla W Heurén, Halmstad

Ove Bengtsson, Laholm

Fler kvinnliga
pionjärer för
Centerpartiet i
Halland
Riksdagen
Centerpartiets andra riksdagsledamot från Halland
var Ella Johansson i Holm.
Hon var riksdagsledamot
1976-1985.
Landstinget
Den första kvinnan att representera Bondeförbundet
i landstingsfullmäktige var
Margit Olsson från Öringe
som valdes in 1943. Några
andra pionjärer i landstinget
är Alice Pettersson i Dal,
Gunhild Johansson, Falkenberg och Astrid Pettersson,
Harplinge.
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Lena Språng, Centerpartiet Hallands nya strateg:

– Vi behöver tänka utanför
boxen och hjälpas åt
Efter två riktigt bra val
satsar Centerpartiet i
Halland nu på att bli ännu
bättre. Den 16 januari
börjar därför Lena Språng
från Varberg att arbeta
som strateg för Centerpartiet i Halland.
Vad innebär jobbet som
strateg?
– Jag ska, i samarbete med
förtroendevalda i kommunkretsarna, utveckla det
strategiska och långsiktiga
arbetet. Det handlar om att
både utveckla organisation
och politik. Då tror jag att
min arbetslivserfarenhet och
bakgrund som projektledare
kommer vara till stor nytta,
säger Lena Språng.
– Vi ska börja med en
kartläggning av hur det ser
ut i de olika kretsarna och
hur man jobbar, för att se
vilken strategi vi ska ha. Jag
kommer att åka ut och träffa
kretsstyrelserna så fort som
möjligt. Kretsarna får lämna
input på de största utma-

ningarna. Vi behöver också
titta på hur vi fångar upp
de unga som röstar på oss.
Här behöver vi tänka utanför
boxen.
Var kommer du att
ha ditt kontor?
– Jag kommer att utgå hemifrån och försöka fördela
tiden rättvist mellan Centerpartiets sex kommunkretsar
i Halland.
Du kommer jobba 50
procent som strateg. Vad
gör du resten av tiden?
– Då är jag förtroendevald
i Varbergs kommun där jag
är ordförande i kultur- och
fritidsnämnden och ledamot i
kommunstyrelsen.
Hur kommer medlemmarna att märka av ditt
arbete?
– Jag hoppas att jag ska
kunna hjälpa alla kretsar till
ett bra medlemsarbete så de
kan värva nya medlemmar
som trivs med sitt medlemskap. Kretsarna kanske också
behöver hjälp med vissa

– Jättespännande, tycker Lena Språng om att börja arbeta
som strateg för Centerpartiet i Halland. Den 16 januari kör
hon igång arbetet.

arrangemang och kampanjer.
Jag kan hjälpa till att analysera att vi är på rätt platser
med rätt budskap.
Vad tycker du om att
börja jobba som Centerpartiets enda strateg i
landet?
– Jättespännande. Det är en

möjlighet att kunna utforma
rollen själv. Men här behöver
jag också hjälp och input från
alla de medlemmar vi har i
Halland. Det är inget arbete jag kan göra själv. Alla
behöver hjälpa till och vara
delaktiga för att vi ska få ett
bra resultat, avslutar Lena
Språng.

Stora framgångar för Halland på partistämman
Hallandsbänken fick
igenom 16 förslag och
att-satser på partistämman i Karlstad. Dessutom
beslutade stämman att
ställa sig bakom ytterligare 19 förslag som i stort
stämmer överens med
förslag från Halland.
Några motioner avslogs
helt, men när det gäller sex
av motionerna så har stämman beslutat att instämma
i motionens intentioner,
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vilket betyder att man
redan arbetar med det som
föreslås.

Några avgörande framgångar för
Halland på partistämman

Partistämman är Centerpartiets högsta beslutande organ och samlade cirka 1000
centermedlemmar från
hela landet. Totalt behandlade stämman runt 1000
förslag och fem program.
Under stämman blev också
Christofer Bergenblock från
Varberg invald i partistyrelsen.

• Fler laddpunkter för elbilar
• Fler solceller på taken för en bättre miljö
• Vildsvinsstammen ska minskas
• Skärpt lagstiftning mot hedersrelaterat
våld och förtryck
• 90 procent av befolkningen ska ha en fast
vårdkontakt inom fem år
• Minska regelkrånglet vid bostadsbyggande
• Mindre fyrkantigt sjukskrivningssystem

Tack för din insats
och alla förslag!
– Tack för alla förslag
på hur vi ska komma
till rätta med bristen på arbetskraft i
Halland! Vi har lämnat förslagen vidare
till våra företrädare i
kommunerna, regionen och riksdagen och
kommer nu att jobba
vidare med frågan,
säger Centerpartiet
Hallands ordförande
Henrik Oretorp.
Den 14 oktober gick
Centerpartiet Halland ut
och efterlyste allmänhetens förslag på hur
vi tillsammans kan lösa
problemet med brist på
arbetskraft i Halland.
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.

na samt att förbättra
matchningen av utbildningar till yrken där det
finns behov av arbetskraft.
– Jag ska arbeta för att
vi ska bli ännu tydligare i informationen till
ungdomarna. Vi måste
bygga broar. I Varberg
gick över 90 procent
ut direkt i arbete från
gymnasiets yrkesprogram, säger Eva Pehrsson-Karlsson som är
ordförande i Utbildning
och Arbetsmarknadsnämnden i Varbergs
kommun och ordförande

för Centerkvinnorna i
Halland.
Enklare att bygga
bostäder
Flera förslag handlar
också om att göra det
enklare att bygga nya
bostäder i hela Halland,
även på mindre orter.
– Det är något jag
arbetar hårt för. Hela
Halland behöver nya
bostäder och fler pendlingsmöjligheter. Med
enklare regler och lägre
byggkostnader blir det
enklare för fler att få tag
i en bostad, säger den
halländske riksdagsledamoten Ola Johansson
som också är Centerpartiets bostadspolitiske
talesperson på nationell
nivå.
– Vi måste bygga broar
så att fler ungdomar går
direkt från utbildning till
arbete, säger Eva Pehrsson- Karlsson som är ordförande i Utbildnings- och
Arbetsmarknadsnämnden
i Varbergs kommun och
ordförande för Centerkvinnorna i Halland.

Bättre matchning
Många av förslagen
handlar om att ha mer
praktik i utbildningar-

Förslag på minskat regelkrångel efterlyses
Då och då. I vår vardag
möts vi, som privatpersoner, föreningsaktiva
eller företagare, av
onödigt mycket krångel. Det kan vara regler
som krockar, eller onödigt många blanketter
som ska fyllas i och
det kostar både tid och
pengar.
– Har du exempel på
regelkrångel eller kanske

förslag på regelförenklingar så vill jag gärna
att du skickar dem till
mig. Centerpartiet i SKR
arbetar för att minska
regelkrånglet, säger
Mari-Louise Wernersson
som är förtroendevald
i styrelsen för Sveriges
Kommuner och Regioner.
Skicka dina exempel
eller förslag till:
millis@wernerssonide.se

Mari-Louise Wernersson vill
få förslag på regelförenklingar som hon kan ta med
sig in i arbetet på SKR.

Riksdagsledamot Ola Johansson:

– Arbetsförmedlingen ska finnas i alla
kommuner
I dag får bara fem procent av de
arbetslösa jobb via Arbetsförmedlingen. Siffrorna i Halland talar
sitt tydliga språk. Medlemmarna
i Svenskt Näringsliv är missnöjda
med den hjälp de får från Arbetsförmedlingen. Om det skriver
riksdagsledamot Ola Johansson i
Hallands Nyheter.
När arbetsförmedlingen nu drar sig
undan från mindre orter och lägger
ner en tredjedel av kontoren, kan
man inte göra annat än kritisera dem
för det, eftersom det sker på eget
bevåg och de föregriper förändringar
som Centerpartiet kommit överens
med regeringen och Liberalerna om
att inleda. Vi menar att det personliga
mötet är viktigast och då behövs en
lokal närvaro. Till skillnad från idag
ska det finnas förmedlare som får betalt efter prestation, det vill säga hur
många som kommer i arbete och hur
väl man har lyckats med dem som
haft det tuffast. Det ska finnas en bonus till de aktörer som är framgångsrika i glesbefolkade kommuner.
Det går bra för Halland och halländska företagen kommer fortsätta
rekrytera med hjälp av informella
kontakter och nätverk som kännetecknar vårt näringsliv. Men de vägarna kommer sällan i fråga för den som
varit långvarigt arbetslös. För deras
skull måste arbetet genomföras med
högt tempo. Senast 2021 ska reformen vara sjösatt och då ska arbetsförmedlingen vara representerad i
samtliga av Sveriges kommuner.
Läs hela krönikan på www.hn.se
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Stöttande systerskap

Boka redan nu datum för

Frukostseminarium
25/1 kl 9-11

Centerkvinnornas
Distriktsstämma

Hebergs Bygdegård

Söndag den 15/3 kl 14

Marie-Louise Wernersson medverkar

Mötesplats Mölle,
Möllegatan 11, Falkenberg

Dialog om hur vi kvinnor
kan stötta varandra.
Frukost bjuds!

Välkomna!
Centerkvinnorna i Halland

Centerpartiet Hallands

Nyårsträff
Lördag 11 januari 2020
kl 9.30-12.00
Mötesplats Mölle,
Möllegatan 11, Falkenberg
Dagens gäst: Ida Alterå, Ordförande
Centerpartiets Ungdomsförbund

”Vi har fått nog”
Senaste nyheterna från:

Helene Andersson, Regionen
Ola Johansson, Riksdagen
Christofer Bergenblock, Partistyrelsen

Fralla och kaffe 9.30-10.00
Anmälan senast 2 januari till:
https://krymp.nu/2nG
eller
halland@centerpartiet.se

HALLAND
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Centerpartiet
Hallands Distriktsstämma
Lördag 28 mars
Plats: Campus Laholm
Talare: Riksdagsledamot Rickard Nordin

Diskussionskvällar
med CUF Halland
16 december kl. 18.30
SV i Falkenberg
Tema för kvällen: Miljö

9 januari kl. 18.30

SV i Varberg
Tema för kvällen: Utbildning

Vårens aktiviteter

Seniornätverket i Halland
Seniormöte – politik som berör oss
Onsala Rymdobservatorium, studiebesök
Konstresa till Louisiana i Danmark
Samtal om vår mat
Vid frågor kontakta:
Charlotte Wennerberg
wennerbergarkitektkontor@telia.com

Alla medlemmar är varmt välkomna på

CUF Hallands årsmöte
den 25 januari kl 14:30
på SV i Halmstad

GOD JUL &
GOTT nytt år
önskar

HALLAND
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Har du tagit
Hallands
bästa
Centerbild?
Har du tagit en bild som
är typiskt oss?

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

Kallelse till

årsmöte
Centerpartiets
Falkenbergs
södra avdelning
Torsdag 23/1 2020
kl 18.30 i Årstads
Församlingshem
Medverkande:

Helene Andersson, Regionråd

Avdelningen bjuder på fika!

Årsmöte
Falkenbergs
Centerkvinnor
torsdagen den 23 januari
kl 18.30
Församlingsgården i
Skogstorp

Årsmöte
Ränneslövs
Centerkvinnor
torsdagen den 6 februari
2020 kl. 18.30
på Randerslund

Centerkvinnorna har haft flax
och lyckats boka hönsfotograf
Sara Weiland till årsmötet.
Vi tycker det blir äggstra
trevligt om Du kommer!
Bjuder på fika.
Varmt välkomna!

Årsmöte

Kungsbackabygdens
Centerkvinnor
Torsdag 2 februari
kl 18.30
i Fjärås församlingshem

Emil Olofsson 072-3847359
olofsson.jee@gmail.com
Agneta Åkerberg 070-9851493
agneta@nib.se
Meddela din adress så skickar
vi handlingarna!

Varmt välkomna!
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Årsmöte

Centerpartiet i
Falkenbergs inland

16 januari
kl. 18.30
plats ej klart

Gästtalare: Kristina Jonäng
Välkomna!

Alla medlemmar kallas till

Kungsbackakretsens

årsstämma med
centerpartiet i Halmstads
kommunkrets

årsmöte

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

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

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

Centerkretsen i Varberg bjuder till

Motioner till kretsstämman skickas till Jessica,
senast den 26 januari

kretsstämma

Handlingar skickas med e-post 1 vecka innan. Om du
önskar dem via vanlig post, kontakta Jessica.

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

Varmt välkomna!

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

Kretsstyrelsen för Centerpartiet i Halmstad

Centerpartiet i

Halmstad

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

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

Välkomna på

GRÖTFEST
i Veinge församlingshem
den 8 januari kl 18.
Veinge Centerpartiavdelning

Årsstämma

för Hyltekretsen
25 februari kl 18.00
Vi börjar kvällen med företagsbesök
på Proway AB, Verkstadsgatan 4 i
Hyltebruk, därefter fika och sedvanliga
årsmötesförhandlingar

Kretsstämma
Falkenberg
10 februari kl 19
Hebergs Bygdegård
Gästföreläsare:
Riksdagsledamot
Ola Johansson

För att beräkna fikat anmäl dig till
anna.roos@centerpartiet.se
Hjärtligt välkommen!

Kretsårsmöte
LAHOLM
Välkomna på årsmöte
den 10 februari kl 19
Plats meddelas senare
Håll utkik i mejlen och på
vår Facebooksida:
Centerpartiet i Laholm
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Posttidning B
Avsändare:
Hallandsbygden
Möllegatan 11
311 34 FALKENBERG

1. Barnomsorg

		 X. Lokal service
		

		 1. 150 år
		 X. 75 år
		 2. 100 år

2. Arbetmiljö

3. Vilka satsningar på landsbygden gör man i
Varberg som sticker ut?
		

1. Konst på landsbygden

		 X. Järnväg till varje by
		 2. Toaletter överallt
Ledtråd: Svaren hittar du i tidningen.
Vi vill ha ditt svar före 2 januari 2020.
Glöm inte skriva ditt namn och din adress.
Vinnarna och de rätta svaren kommer i nästa
nummer av Hallandsbygden. Lycka till!
Sänd in ditt svar, helst på vykort, till:

Hallandsbygden, Möllegatan 11, 311 34 Falkenberg

Vinnare i förra numret av Hallandsbygden är:
Lena Hammarberg, Voxlövsvägen, Kungsbacka
Helmer Ekberg, Ätran
ElseMarie Magnusson, Lyckevägen, Rolfstorp

Grattis!
Rätt svar:

1. X Ola Johansson hade arrangerat 22 bostadsfrukostar.
2. 1 58 procent av jobbrekryteringarna inom vård och omsorg
		 i Halland misslyckas.
3. 1 Christofer Bergenblock har föreslagits, och nu valts,
		 som ledamot i partistyrelsen.

Centerpartiet Hallands medlemstidning Hallandsbygden
kommer ut med fyra nummer under 2020. Tidningen ska
skapa engagemang, stärka medlemmarna i köksbordsdiskussionerna och locka till deltagande i kommande
aktiviteter.
Utgivningsplan 2020:
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2 jan		
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Det viktigaste
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BYGDEN

BYGDEN

BYGDEN

Anne har slut
som ombuds at
man

BYGDEN
- startar nytt nätverk

Kristina kör politikerskola för 7:e året
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2. Hur länge har vi haft
allmän rösträtt i Sverige?

BYGDEN BYGDEN BYGDEN

1. Vilken landsbygdsfråga
tycker Centerpartiets
medlemmar i Halland är
viktigast?

Hallandsbygden 2020
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BYGDEN BYGDEN
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Tävling – vinn biobiljetter!

Halland – topp
i hela landet 3

BYGDEN

Europaval
26 maj
2019

