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Detta har vi uppnått 
sedan förra valet
Sidan 2

Prioriterade frågor under
nästa valperiod
Sidan 12

Vad händer när du som 
väljare personröstar? 
Sidan 5

I denna bilaga får du förutom information om vår lokala politik, och 
vad vi vill göra i Kungsbacka, lära känna några av våra kandidater  
lite mer på djupet.

Glöm inte att du är varmt välkommen till oss med dina frågor  
och funderingar inför valet!
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”Vi för Kungsbacka framåt” 
- Ge kraft åt varje människa!

Underifrånperspektiv
Vi står på den enskilda människans sida med ett tydligt 
underifrånperspektiv i politiken. Dessa värden har vi un-
der ett antal år tagit för självklara, både i Sverige och i 
andra länder. Vi ser nu att denna värdegrund hotas av 
både nationalistiska och populistiska krafter.

Vi står tryggt
Centerpartiet står bestämt för att alla människor har 
samma värde och rättigheter. Alla ska känna samma 
trygghet i sina hem och i det offentliga rummet.

En öppen och trygg kommun
Vi värnar allas trygghet i hemmet och i nära relationer. 

Centerpartiet strävar efter att motverka och minska 
klyftor i kommunen – exempelvis mellan arbetstagande 
och arbetssökande. 

Trygg vardag
Våra elever i förskolor och skolor ska mötas av en trygg 
vardag med gott pedagogiskt ledarskap.

Vi värnar allas trygghet i hemmet och i nära relationer. 

Minska klyftorna
Centerpartiet strävar efter att motverka och minska klyf-
tor i kommunen – exem-
pelvis mellan arbetstagan-
de och arbetssökande. 

Våra elever i förskolor 
och skolor ska mötas av en 
trygg vardag med gott pe-
dagogiskt ledarskap.

En grön 
tillväxtkommun
För oss är det viktigt att 
kommunen gör hållba-
ra val inom alla våra verk-
samheter. Vår kommun ska 
vara ett hållbart samhälle 
att bo och verka i. Genom 
vårt klimat- och miljöar-
bete ska vi underlätta för 
alla i Kungsbacka att en-
kelt kunna bidra till att minimera negativ miljöpåverkan 
på kort och lång sikt.

Enkelt för invånarna
Vi vill att kommunens förvaltningar fortsätter att under-
lätta kontakten för kommuninvånarna med enkla pro-
cesser med hjälp av bland annat digitala verktyg. 

Förnybar energi
Kommunens bostadsbolag, Eksta Bostads AB, har länge 
arbetat i framkant inom sol- och bioenergi. Vi vill att 
kommunen ska ha ett hållbart samhällsbygge med fokus 
på förnybar energi, energieffektiva lokaler och bostäder 
och med ett fortsatt bra samarbete med Eksta inom mil-
jöarbetet. 

God service till företagen
Kommunen ska välkomna företag med gott värdskap och 

underlätta för företagen i deras kontakt med kommunen. 
De flesta jobb skapas i små och medelstora företag och 
det bidrar till ökad välfärd.

Ansökningstiden för tillstånd, som man behöver för 
att kunna driva företag, ska kortas. Handel, industri, be-
söksnäring och andra verksamheter ska utvecklas i hela 
kommunen.

Enkelt att resa klimatsmart 
Kollektivtrafiken ska stärkas och vara ett möjligt alterna-
tiv till bilen, för att pendla till arbetet. När nya bostads-
områden planeras ska cykelleder finnas med som en na-
turlig del. Vi vill prioritera säkra gång- och cykelvägar till 
skolor och fritidsaktiviteter.

Laddinfrastrukturen för eldrivna fordon ska byggas ut 
så att både besökare och boende enkelt kan ladda sina 
bilar. 

Närproducerad mat
Maten som lagas i de kommunala köken ska lagas från 
grunden av närproducerade varor som producerats en-
ligt svensk djur- och miljölagstiftning. Skolmaten ska få 
höga resultat i olika mätningar och ge eleverna stöd i sitt 
lärande. 

Alla delar av Kungsbacka 
Centerpartiet vill att kommunen och 
regionen säkerställer ett heltäckan-
de mobil- och fibernät i alla delar av 
Kungsbacka kommun.

Välmående och hälsa
Genom att satsa på folkhälsa i alla åld-
rar vill vi att alla ska ha möjlighet till rätt 
stöd i alla livsskeden. 

Kommunen ska använda digital teknik 
som ger alla invånare både kvalitet och 
frihet, vilket bidrar till att kompetens 
och resurser används effektivt.

Innehållsrikt liv för alla
Vi vill se till att samarbetet mellan fö-
retag, ideella organisationer och kom-
mun/region fungerar smidigt för att ge 
alla rätt förutsättningar till ett innehålls-

rikt och tryggt liv.
Vi vill att kommunen ska pröva formen Ideellt Offentligt 

Partnerskap, IOP, som alternativ till upphandlingar, för 
att öka samverkan med alternativa verksamhetsformer 
i civilsamhället, inom välfärds- och kulturverksamheter 
i kommunen.

Trygghetsboenden på fler platser
Centerpartiet vill att trygghetsboenden med service 
byggs på fler platser i kommunen.

En bra fungerande förskola och skola bidrar till en god 
start i livet.

Ett attraktivt, aktivt och kreativt Kungsbacka
Kungsbacka ska vara en kommun där alla har goda möj-
ligheter till ett aktivt liv. 

Ett rikt kulturliv ger goda förutsättningar för en bra 

Sedan förra  
valet har vi 
uppnått:
• Nya boenden planeras utifrån 
ett trygghetsperspektiv

• Tunnlar, pendelparkeringar och 
andra mörka områden har bli-
vit mer upplysta och därmed har 
tryggheten ökat

• Fler gator och torg har en bätt-
re tillgänglighet för alla invånare 

• Fortsatt att stötta grannsam-
verkan genom samarbete med 
boende, polis och försäkrings-
bolag

• Att det byggs fler små hyres-
rätter 

• En kraftfull satsning på utbygg-
nad av fiber i hela kommunen 

• Prioriterat gång- och cykelvägar 
för säkra vägar till skolor och fri-
tidsaktiviteter

• Förenklat kommunens upp-
handlingar så att mer närprodu-
cerade tjänster och varor köps in

• Byggt fler laddstolpar för elbi-
lar 

• En kraftig utbyggnad av solcel-
ler på kommunala byggnader

• Att mark utvecklats för företag 
i alla kommunens delar

• Att valfriheten har ökat inom 
vården

•  Att platser inom äldreomsor-
gen ska finnas i alla kommunde-
lar för var och en när behov upp-
står

• Byggt ut och utvecklat trygg-
hetsboenden med service 

• Infört Kungsbackas unika ar-
betsmarknadsprocess för att 
snabbt få människor i arbete

• Beslut om byggandet av en ny 
arena i Kungsbacka

• Att näridrottsplatser och mo-
tionsspår anlagts i alla kommun-
delar.

• Att Kulturskolan har utökat 
sina platser och att studie-
förbund och andra aktörer 
får vara en del av en växande 
Kulturskola.

Centerpartiet står upp för de värderingar som utgör grunden för ett fritt och tryggt samhälle.  
Det handlar om en liberal demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, socialt och ekonomiskt  
ansvarstagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet. Vi vill göra varje människa  
starkare och stödja alla i att göra goda livsval.

 Du ska vara 
den som bestämmer 
över ditt liv. Vi vill fort-
sätta vårt arbete med 
att hitta lösningar för 
att valfriheten ska öka 
inom vård och omsorg. 
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”Vi för Kungsbacka framåt” 
- Ge kraft åt varje människa!

livsmiljö och har stor betydelse för kommunens att-
raktionskraft. Det ska finnas ett brett utbud för alla 
invånare i Kungsbacka. 

Både bredd och spets
Planering och genomförande av kultur-, förenings- 
och idrottssatsningar ska vara jämställda med fo-
kus på både bredd och spets. Besöksnäringen ska 
blomstra i hela kommunen.

Mötesplatser för unga
Det ska finnas utrymme för barn och ungdomar att 
umgås och utvecklas tillsammans – vi vill utveckla 
mötesplatserna (fd fritidsgårdarna).

Kulturskolan ska vara tillgänglig för alla elever i 
hela kommunen. Vi vill förbättra samverkan med an-
dra aktörer för att utöka Kulturskolans utbud. 

Det ska vara nära
Nämnden för Kultur & Fritid ska finnas med tidigt i 
planeringen när nya bostadsområden byggs så att 
mötesplatser, aktivitetsytor, lekplatser, motionsspår 
och gatukonst blir naturliga delar i alla områden.

Alla i kommunen ska ha nära till idrottsplatser och 
motionsspår. Barn och unga ska ha möjligheter att 
ta sig säkert till kultur- och fritidsaktiviteter.
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Vi är Centerpartiets kandidater i Kungsbacka valet 2022

Fredrik Hansson, 46 år
Kommunalråd
Hjärtefråga valet: Att alla de-
lar av Kungsbacka kommun 
utvecklas! Att vi även i fort-
sättningen ska lyckas hålla 
en hög kvalité på maten som 
serveras till barn och gam-
la, vilket är en utmaning med 
de kraftigt ökade priserna på 
råvaror. 
Favoriträtt: Potatisgratäng 
och viltkött.
Favoritplats i kommunen: 
Vår skog i Onsala.

Anders Eriksson, 45 år
Försäljningschef
Hjärtefråga valet: Lokalt i 
Kungsbacka bör vi fokuse-
ra mer på våra företag, men 
viktigast är klimatfrågan 
och därmed omställning-
en till fossilfritt och generellt 
minskningen av CO2 utsläpp.
Favoriträtt: Sushi, gärna 
hemlagad.
Favoritplats i kommunen:  
Kungsbacka innerstad.

Annika Hedman, 59 år
Egenföretagare
Hjärtefråga valet: Utbildning,  
arbete och tjejers lika villkor.
Arbeta för en levande lands-
bygd.
Favoriträtt: Mingelmat.
Favoritplats i kommunen: 
Fjärås Bräcka med utsikt 
över Lygnern på ena sidan 
och havet på andra!

Karin Green, 59 år
Rederitjänsteman 
Hjärtefråga valet: Jämställd 
och jämlik skola för goda re-
sultat.
Bra infrastruktur och kollek-
tivtrafik.
Jämställdhet generellt.
Favoriträtt:  Svår fråga, men 
gärna fika med någon slags 
ostkaka – amerikansk chees-
cake, bohuslänsk äggost el-
ler småländsk ostkaka.
Favoritplats i kommunen: 
Fjärås Bräcka och Gäddevik.

Bengt Alderin, 69 år
Fd gymnasieidrottslärare 
Hjärtefråga i valet: Idrottens 
utveckling (föreningar, hallar 
o träningsytor) i Kungsbacka
Äldreomsorgens tillrätta-
kommande i Kungsbacka
Utveckla hemtjänsten (god 
och nära vård).
Favoriträtt: Seglarmacka 
(vitt bröd med oxfilé senap 
lök och äggula).
Favoritplats i kommunen: 
Hamra golfklubb och en 
trevlig golfrunda.

Kristina Karlsson, 65 år
Pensionär
Hjärtefråga valet: Att prio-
ritera aktiviteter så att barn 
och ungdomars psykiska häl-
sa förbättras. 
Att skapa trygghet för 
människor i alla åldrar. 
Att kommunen ska anställa 
fler personer med funktions-
nedsättning. Att fortsätta 
stödja och utveckla det fria 
kulturlivet.
Favoriträtt: Hemlagad kött-
gryta med egenodlade pota-
tis och grönsaker.
Favoritplats i kommunen: 
Stättareds friluftsområde.

Richard Hansson, 49 år
Marknadsområdeschef 
Hjärtefråga valet: Att kom-
munen bidrar till att under-
lätta övergången till elek-
trifierad och digitaliserad 
framtid. Att ungdomar har 
möjlighet till bra fritid, eget 
boende och bra möjligheter 
till jobb. 
Favoriträtt: Allätare.
Favoritplats i kommunen: 
Vallda Sandö.

Martin Petersson, 42 år
Pilot
Hjärtefrågor: Ett 
Kungsbacka där du kan kän-
na dig trygg på alla platser 
och tid på dygnet. Ännu fler 
möjligheter till motion och 
träning i vår fina kommun 
för ett friskare liv.
Favoriträtt: En riktigt god 
hamburgare är en favorit 
just nu. 
Favoritplats i kommunen:  
Favoritklipporna vid havet. 

Lena Hasslöf Gustafsson, 
48 år
Företagare och studerar till 
gymnasielärare
Hjärtefråga valet: Jag vill 
utveckla besöksnäringen 
och skapa ett företagskli-
mat i toppklass. Det ska-
par jobb och en attraktiv 
kommun att leva och ver-
ka i. Fyra av fem jobb ska-
pas i små- och medelsto-
ra företag.
Favoriträtt: Stekt makrill 
med färskpotatis. 
Favoritplats i kommunen:  
Stråket runt Kungsbacka-
ån. En härlig mötes-
plats året runt för alla 
Kungsbackabor.

Stefan Friberg, 54 år
Entreprenör, 
Affärsutvecklare
Hjärtefråga valet: Jag 
brinner för vår tids demo-
kratiutmaningar, dvs allas 
möjlighet att kunna se, bi-
dra och påverka. 
Favoriträtt: Sill och färsk-
potatis
Favoritplats i kommunen: 
Kungsbacka badhus och 
sportcenter.

Charlotte Wennerberg, 
70 år
Arkitekt
Hjärtefråga valet: Bygga bo-
städer som skapar ett sam-
hälle där alla får plats och 
känner sig välkomna.
Favoriträtt: Biff med grön-
saker.
Favoritplats i kommunen: 
Simhallen.

Henrik Arnesson, 52 år
Lantmästare/Lantbrukare
Hjärtefråga valet: De gröna 
näringarnas förutsättningar, 
med tanke på långsiktig håll-
barhet och självförsörjning, 
även småföretagande gene-
rellt, då de är en viktig del 
i jobbskapande. Det är vik-
tigt att så många unga som 
möjligt kan börja arbetsli-
vet direkt efter avslutad ut-
bildning.
Miljön, där måste kortsiktig-
heten bort och vi måste tän-
ka på vad vi lämnar över ef-
ter oss.
Favoriträtt: Fläsk & bruna 
bönor.
Favoritplats i kommunen: 
Vara ute på havet utanför 
Smarholmen.

Marie Björsell, 45 år
Teamleader
Hjärtefrågor: Företagande 
och landsbygd.
Diakonala frågor.
Beredskapslager för vården 
samt säkerhet och brottsbe-
kämpande.
Favoriträtt: Sill och färsk-
potatis.
Favoritplats i kommunen:  
Hemma och vid 
Ölmevallasjön.

Peter Fritzson, 52 år
VD
Hjärtefråga valet: Livsmiljön i 
Kungsbacka! Vilket bla. inne-
bär bra boende med tillgång 
till fritidsaktiviteter och att 
man känner sig trygg och 
säker!
Favoriträtt: Köttbullar och 
potatis
Favoritplats i kommunen: 
Hemma.
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Pär Olsson, 79 år
Entreprenör
Hjärtefråga valet: Allas lika 
värde.
Lämna efter oss en beboe-
lig planet.
Medmänsklighet.
Favoriträtt: Älgköttbullar 
med lingon och potatismos
Favoritplats i kommunen: 
Hosholmesund.

Inga-Lill Kihlberg, 71 år
Pensionär
Hjärtefråga valet: Jag tyck-
er att vi behöver mer närpro-
ducerad mat på våra bord. 
En trygg och jämlik sjuk-
vård. Bra skola åt våra barn. 
Utbyggnad av solpaneler på 
våra nya hus. Fortsatt bra 
djurskydd.
Favoriträtt: Älggryta
Favoritplats i kommunen: 
Hemma i Gällinge där det är 
så vackert.

Bengt Asplund, 67 år
Säljare
Hjärtefråga valet: 
Sjukvården.
Fler bostäder åt unga.
Bättre villkor för pensionärer.
Att arbeta mot rasism.
Favoriträtt: Pyttipanna.
Favoritplats i kommunen:  
Den fantastiska Kreuger-
stranden.

Joakim Carlson, 52 år
Bemanningscontroller
Hjärtefråga valet: Direktbuss 
från Onsala till Mölndal/
Göteborg.  
Att vi satsar på hårdare upp-
följning av privata vårdgiva-
re inom Personlig Assistans, 
så vi inte urholkar Lagen om 
valfrihet och behöver kom-
munalisera hela verksamhe-
ten igen.
Favoriträtt: Budapestlängd.
Favoritplats i kommunen: 
Vickans badplats i Onsala.
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Roger Nordin, 62 år
Business Travel Consultant
Hjärtefråga valet: Skapa 
möjligheter till aktiv fritid 
för framförallt barn och ung-
domar.
Prioritera det förebyggande 
hälsoarbetet - sparar beho-
vet av läkarvård.
Lättnader i det generella 
strandskyddet - öka det lo-
kala inflytandet.
Favoriträtt: Närproducerad 
fläskfilé med egenodlad ny-
potatis och grönsallad.
Favoritplats i kommunen:
Inomhus: Kungsbacka 
Sporthall.
Utomhus: Hanhalsholme 

Elisabeth Storhäll, 67 år
Sjuksköterska anesti/psy-
kiatri
Hjärtefråga valet:
Förbättra arbetsvillkor och 
löner för kvinnor i arbets-
livet.
Mäns våld emot kvinnor, 
kvinnojourerna och jäm-
ställdhet. Attitydförändring 
inom rättsväsendet gällande 
kvinnor som brottsoffer.
Klimatfrågor och biologisk 
mångfald.
Favoriträtt: Vegetariskt/ 
salladsbuffé.
Favoritplats i kommunen: 
Särö Västerskog.
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Maria Valeberg, 55 år
Regionchef 
Studieförbundet 
Vuxenskolan  
i Västra Götaland 
Hjärtefråga valet: Kultur - vi 
behöver fler rum och sce-
ner och fler arbetstillfällen 
för konst, musik och teater, i 
Kungsbacka och Halland. 
Favoriträtt: Färska skaldjur.
Favoritplats i kommunen: 
Tjolöholm.

32
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Magnus Andreasson, 49 år
Egenföretagare och  
lagerarbetare
Hjärtefråga i valet: Barn och 
ungdomar ”Vår framtid”.
Företagande.
Klimatsmart energiomställ-
ning.
Utveckla hela Sverige/
Kungsbacka.
Favoriträtt: En god närpro-
ducerad köttbit med ett 
glas rött.
Favoritplats i kommunen: 
Frillesås.

Charlotta Hedqvist, 54 år
Barn och Ungdomspedagog
Hjärtefråga valet: Ett tryggt 
Kungsbacka för alla.
Aktiviteter för barn och  
ungdomar, vuxna och 
hundägare.
Mer närodlad mat i kommu-
nens alla skolor/förskolor.
Tillgängligheten i sjukvården.
Favoriträtt: Grillat med tzatziki.
Favoritplats i kommunen: 
Klipporna vid Särö 
Västerskog eller vid en lum-
mig insjö.

Heinrich Kaufmann, 73 år
Civilingenjör
Hjärtefråga valet: Värna om 
kretsloppet i miljön, energi- 
och resurshushållning samt 
människors lika värde och 
rätt att utvecklas och bedö-
mas utifrån egna förutsätt-
ningar.
Favoriträtt: Gulasch eller en 
äkta Wienerschnitzel med 
kartoffelsallat.
Favoritplats i kommunen: 
Bräckan med Lygnern.

Sofie Sandell, 45 år 
Gymnasielärare (tog exa-
men juni 2022) 
Hjärtefråga valet: Jag är in-
tresserad av frågor som rör 
folkhälsan och hur vi kan fö-
rebygga ohälsa. Allt man kan 
göra för att förbättra skolan 
och omsorgen för alla som 
bor och verkar i kommunen. 
Favoriträtt:
En god indisk daal (linsgryta) 
med gott bröd till. 
Favoritplats i kommunen:
Finns många fina ställen, 
men bäst är att gunga i min 
hammock hemma. 

Evelina Grönlund, 32 år 
Fotograf och församlings-
pedagog 
Hjärtefråga valet: Det är så 
svårt att välja en tycker jag. 
Men att kunna leva, i hela 
kommunen. Även som kvin-
na. Det är en självklarhet för 
mig men inte för alla kvinnor 
i vår kommun tyvärr. 
Favoriträtt: Min mans ham-
burgare eller köttbullar.   
Favoritplats i kommunen: 
Tjolöholm. Det delar jag sä-
kert med många andra. 
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Maria Lundgren, 58 år
Företagare
Hjärtefråga valet: 
Företagarfrågor- Det behö-
ver bli lättare att driva före-
tag i Kungsbacka kommun. 
Bostadsfrågor; Det ska fin-
nas ett utbud av hyresrätter, 
bostadsrätter och hus i hela 
kommunen. 
Driva på för bättre miljöval 
och jämställdhet.
Favoriträtt: Ugnstekt fisk 
med riven pepparrot, smält 
smör och färskpotatis.
Favoritplats i kommunen: 
Vallda Sandö.
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Sara Aderby, 43 år
Lärare i fritidshem och  
div. ämnen
Hjärtefråga valet: 
Tillgänglighet i ordets bre-
daste betydelse. Allt från 
ramper och dörröppnare till 
välfungerande särskilda bo-
enden, lättbegriplig informa-
tion från samhället och möj-
lighet till stöd för att förstå 
byråkratin. 
Favoriträtt:Kantareller i alla 
dess former, gärna ihop med 
tjälknöl. 
Favoritplats i kommunen: Oj, 
det är många! Hanhals hol-
me, Tjolöholm, grusvägar 
längs åkrar och hagar, barga-
tan i Innerstaden, jag älskar 
helt enkelt den här bygden. 

Peter Lundin, 63 år
Civilingenjör
Hjärtefråga valet:
Den viktigaste drivkraften 
för mitt politiska engage-
mang är att få arbeta för att 
lämna över en trygg, hållbar 
värld med stark demokrati 
till mina barn och komman-
de generationer.
Favoriträtt: Vietnamesisk 
phõ, uttalas föö och är en 
soppa med typiskt asiatis-
ka smaker.
Favoritplats i kommunen: 
Kungsbacka Badhus.

Christina Åkesson, 72 år
Aktiv pensionär med  
föreningsarbete
Hjärtefråga valet: Mina led-
ord är demokrati och jäm-
ställdhet som för mig inne-
bär människors lika rätt och 
värde samt medmänsklig-
het….och så värnar jag om 
landsbygdsutveckling och 
möjlighet till ett aktivt fri-
tids- och kulturliv.
Favoriträtt: Det mesta med 
fisk.
Favoritplats i kommunen: 
Stättared och hemma i Idala 
förstås.

David Dagemark, 40 år
Evenemangschef
Hjärtefråga valet: Jag vill att 
kommunen anpassas för fler  
elfordon. Främja nyföreta-
gande. Jag vill också att alla 
ska känna sig trygga oavsett 
ålder samt att vi ska vara en 
inkluderande kommun. En 
levande, utvecklande och 
tillgänglig besöksnäring i 
kommunen ligger mig varmt 
om hjärtat också.
Favoriträtt: Komponerar 
ofta nya rätter och älskar att 
laga mat.
Favoritplats i kommunen: 
Utsiktsplatsen i Björkris, Hej 
Valand! samt Badhusparken.

22 23 24 25

Markus Hallman, 41 år
Planeringsledare 
Grundskoleförvaltningen i 
Göteborg
Hjärtefråga valet: Likvärdig 
skola för alla barn i Sverige. 
Stoppa rekrytering till kri-
minella gäng genom en bra 
skola som samarbetar med 
socialtjänst och civilsamhäl-
le så att barn och ungdomar 
känner att de har reella al-
ternativa framtidsutsikter. 
Vi behöver en stark poliskår 
som lagför människor när de 
begått kriminella handlingar. 
Favoriträtt: Indisk Butter 
chicken med nygräddat na-
anbröd.
Favoritplats i kommunen: 
Rigortorpet på cykel följt av 
ett bad vid Hanhals holme.

Kerstin Ohlsson, 61 år
Administratör/Registrator
Hjärtefråga valet:
Trygghet och tillgänglighet/ 
inkludering.
Favoriträtt: Plankstek.
Favoritplats i kommunen: 
Tjolöholms slott.
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Fredrika Eineskog, 51 år 
Workforce Management 
Analyst
Hjärtefråga valet: Att vi på 
ett bra sätt sysselsätter och 
tar hand om våra ungdomar i 
kommunen. Ge dem rätt för-
utsättningar till en bra och 
innehållsrik fritid som funge-
rar för varje enskild individ. 
Öka intresset för att fler fö-
retagare vill ha sin bas i 
Kungsbacka så vi skapar fler 
arbetstillfällen i kommunen. 
Favoriträtt: Skaldjur.
Favoritplats i kommunen: 
Klipporna i Lerkil.

Stefan Jakobsson, 47 år
Specialsjuksköterska/ 
Blodgivningskonsulent
Hjärtefråga valet: Vården 
och tillväxt! Våra framti-
da behov av vård och om-
sorg kommer innebära sto-
ra utmaningar som bäst 
löses med start i det lil-
la. Förutsättningar för både 
verksamhetsdriven utveck-
ling och innovation kommer 
bli helt avgörande för både 
välfärd och småföretagande!     
Favoriträtt: Sill.
Favoritplats i kommunen: 
Vikaholm, Onsala.

Rickard Person, 42 år
Säljare
Hjärtefråga valet: Ekologisk 
mat i skolan, ännu fler ute-
gym i kommunen, större 
satsningar på fritidsaktivite-
ter för barn och unga. 
Favoriträtt:  
Spagetti bolognese.
Favoritplats i kommunen: 
Kungsbackaskogen, lekplat-
sen samt frisbeegolfbanan. 

36 37 38

Hur bestäms  
det vem som  
ska sitta i olika 
nämnder och 
styrelser?
Vem bestämmer vem som ska stå 
högst upp på listan i valet till kom-
munfullmäktige? 
Centerpartiet har en intern omröst-
ning där medlemmarna röstar fram sina 
kandidater. Plus att det finns en no-
mineringskommitté som också påver-
kar ordningen på listan. Det är no-
mineringskommittén som presenterar 
förslagen för medlemmarna på nomine-
ringsstämman. Målet för Centerpartiet 
i Kungsbacka är att få en allsidig lista - 
en blandning mellan kvinnor och män, 
unga och äldre, erfarna och nya poli-
tiker. 
 
Vad händer när du som väljare per-
sonkryssar en person på listan till 
kommunfullmäktige? 
Du ger personen högre chans att kom-
ma in i kommunfullmäktige. För de som 
ej uppnår gränsen för antal kryss på-
verkar rösterna i sak ingenting. Men det 
ger partiet en blick vilka på listan som 
är uppskattade av väljarna, vilket kan 
leda till större chans att personen får 
en plats i en nämnd/styrelse.

Hur många kryss behöver en person 
för att personkryssas in? 
En person behöver få fem procent av 
partiets röster i valkretsen samt 50 
röster för att kryssas in. Klarar perso-
nen gränsen så kommer hen in i kom-
munfullmäktige, och kan också ta sig 
förbi personen som står högst upp på 
listan, om hen har fått flest röster. Du 
kan läsa alla detaljer på val.se.
 
Kan en kandidat välja vilken nämnd 
eller styrelse hen ska sitta i? 
Nej, men kandidaten kan föra fram öns-
kemål till Centerpartiets nominerings-
grupp. Den lägger fram ett förslag till 
kandidaterna och fyller efter hand upp 
alla platserna i nämnder och styrelser.
 
Kan personkryss påverka så att  
en kandidat kommer att få en viss  
position i en nämnd eller styrelse? 
Nej, det gör det inte. Innan nomine-
ringsgruppen gjort sitt arbete efter va-
let vet kandidaterna inte ens om de 
kommer bli föreslagna till någon plats 
alls. Men kryssen är en av flera fakto-
rer som nomineringsgruppen tar hän-
syn till när de lägger fram sitt förslag. 
 
Vet ett parti vilka platser, till exempel 
ordföranden och vice ordföranden, 
som de ska tillsätta före valet?
Nej, det vet inget parti. Partierna som 
tar makten efter valet förhandlar om 
platserna. I Kungsbacka kommun finns 
ett poängsystem där partierna får ett 
visst antal poäng för varje kommun-
fullmäktigeledamot. Dessa poäng an-
vänds sen i förhandlingen om ordföran-
den, vice ordföranden, ledamöter och 
ersättare i de olika nämnderna och sty-
relserna.

FOTO: EVELINA GRÖNLUND
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Lär känna topp tre på listan till kommunvalet 2022

– Jag har aldrig saknat nå-
gonting i Vallda, och även om 
Vallda precis som andra orter 
växt är det fortfarande en fin 
landsbygd som ändrat karak-
tär långsamt och med omsorg. 
Dessutom är det nära till allt 
– naturen, havet och tätorten. 
Skola och mataffär finns också, 
och med buss tar man sig gan-
ska snabbt till Kungsbacka.

För cirka 20 år sedan byggde 
Fredrik och Ia sitt hus i Vallda, 
där de stortrivs. En stor del 
av familj och släkt bor också i 
Vallda.

Förutom villan i Vallda har fa-
miljen tillsammans med sina 
kompisar en stuga i Sälen, dit 
de åker för att andas vinterluft 
och åka skidor under vintern, 
och promenerar eller cyklar i 
de härliga skogarna om som-
maren.

– Ja, så har vi ju husvagnen 
också, den har vi haft sedan 
barnen var små, säger Fredrik. 
Sommaren 2022 bär det för-
utom till stugan i Sälen av med 
husvagn till Dalsland, till en 
camping som ligger vid en sjö 
nära naturen.

Att Fredrik gillar naturen och 
friluftsliv förstår man snabbt 
när man pratar med honom.

Morgonen börjar oftast tidigt 
med en promenad tillsammans 
med hunden Pricken. 

Pricken är av rasen Beagle 
som lämpar sig väl för skog och 
jakt, och jagar gör han gärna i 
den egna skogen i Onsala som 
även kräver sin skötsel.

– Det blir som ett naturgym, 
man rör på sig och jobbar fy-
siskt när man gallrar, hugger 
och klyver ved. Jag tycker det 
är jätteskönt att jobba i skogen, 
och ett väldigt bra sätt att ren-
sa huvudet och tanka ny energi.

För 4 år sedan tog Fredrik 
och Ia jägarexamen. 

– Det är kul att ha ett gemen-
samt intresse och vi har en väl-
digt trevlig gemenskap i jaktla-

get. När det är jakt med hund 
ställer även Pricken mer än gär-
na upp.

Vad gjorde du innan du bör-
jade arbeta som kommunal-
råd?

– Jag är brandman och tjänst-
ledig från Räddningstjänsten 
sedan 2015.

När Fredrik var 14 år började 
han i Ungdomsbrandkåren som 
då fanns i Kungsbacka. När han 
var 18 år blev han deltidsbrand-
man vid Särö Brandstation, och 
vid 25 års ålder blev Fredrik 
brandman på heltid i Mölndal. 
2006 utbildade han sig till  
räddningsledare/styrkeledare.

Brandbil och politik
Fredrik var 17 år när han 
började engagera sig po-
litiskt i Centerpartiets 
Ungdomsförbund.

Att det blev så är nog ingen 
slump. Både farfadern och far-
brodern var politiskt aktiva och 
hans pappa var engagerad i för-
eningslivet som ordförande i 
Lerkils IF.

– Jag blev tidigt intresserad 
av samhällsfrågor då det alltid 
har diskuterats hemma.

I vår familj var det självklart 
att man inte satt hemma vid 
köksbordet och gnällde över 
saker, utan istället engagera sig 
och göra skillnad.

Första politiska uppdraget 
var 1995 i Hamnstyrelsen.

– Jag hade väl egentligen ing-
et särskilt båtintresse men är 
tekniskt intresserad och fick 
arbeta ihop med flera erfarna 
politiker som lärde mig mycket.

1998 blev starten på en tolv 
år lång karriär som ledamot i 
Byggnadsnämnden och dess 
arbetsutskott.

– Det jag lärde mig un-
der de åren har jag haft stor 
nytta av även som ledamot i 
Kommunstyrelsen, i den expan-
siva kommun som Kungsbacka 
är.

Fram till 2014 arbetade 
Fredrik både deltid som politi-
ker i kombination med sitt yrke 
som brandman på heltid.

När han blev kommunalråd 
2015 ansökte han om tjänstle-
digt från Räddningstjänsten i 
Storgöteborg som sedan dess 
fått klara sig utan Fredrik.

Kan vem som helst bli poli-
tiskt aktiv?

Ja absolut! En mix av männ-
iskor i olika åldrar, med olika 
erfarenheter och yrkesgrupper 
som speglar samhället i stort 
är det bästa. 

När blev du senast arg på 
jobbet?

– Jag blev faktiskt arg för 
ett tag sedan när en företaga-
re inte fick återkoppling från 
kommunen som hen skulle. 
Vårt bemötande och vår servi-
ce till våra invånare och företa-
gare är jätteviktigt, där måste 

vi vara professionella. Vi har en 
hög ambition att vara tillgängli-
ga, och måste vara duktiga på 
att svara i telefon och på mail. 
Vi är till för våra invånare och 
företagare, då måste de kän-
na att det inte är några höga 
trösklar till oss, för vi vill hjälpa 
till, samtala och träffas.

Har du något råd till osäk-
ra väljare?

– Lägg en timma eller två 
och läs partiprogram. Innan jag 
bestämde mig för vilket parti 
jag skulle engagera mig i läste 
jag igenom flera partiers pro-
gram.  Det är inte alla som i för-
väg tänker på att man kan rös-
ta olika i riksdag, kommun och 
region. Har du någon politiker 
i kommunen du gillar och har 
förtroende för, vars värdering-
ar du delar, så kryssa och an-
vänd möjligheten till personval 
när du röstar. 

Har du någon oro inför valet 
i september?

– Jag ser egentligen hellre 
möjligheter än orosmoln, men 
det är ett osäkert val, så det är 
desto viktigare att alla som får 
rösta faktiskt engagerar sig och 
går och röstar. Demokrati är 
inget man kan ta för givet, det 
ser vi tyvärr flera exempel på 
runt om i världen idag!

Fredrik är född och uppvuxen i Vallda, och förutom att 
under några år bott inne i Kungsbacka är det i Vallda 
han bor och trivs.

En jordnära 
Valldabo 
som gillar 
naturen

Fredrik Hansson
Bor: I Vallda
Familj: Gift med Ia, två dött-
rar samt hunden Pricken
Tittar helst på: Grand 
Designs, Husdrömmar, På 
spåret,  
Mästarnas mästare
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En driven hästtjej 
och företagare  
som gärna säger 
vad hon tycker

– Hästar har jag hållit på med i 
hela mitt liv, så det föll sig na-
turligt att vara med där.

Yrkesbanan började egent-
ligen med en utbildning som 
tandsköterska.

– Jag insåg snabbt att det 
inte var min grej. Det har aldrig 
passat mig att vara inne hela 
dagarna.

Annika började istället ar-
beta som sekreterare på LM 
Promotion AB som bland an-
nat skötte marknadsföringen 
för Gbg Horse Show, Båstad 
Tennis, Marknadsförenigen i 
Gbg samt Örgryte IS. Under 
denna tiden utbildade Annika 
sig till marknadsekonom. 

Fotbollsspelare från
Kungsbacka
Det var i arbetet med event och 
marknadsföring för ÖIS som 
Annika träffade sin man, fot-

bollsspelaren Peter Hedman.
Peter är uppvuxen i 

Förlanda och hade spelat för 
Löftadalens IF, Åsa IF  innan 
hans fotbollskarriär tog honom 
till bland annat ÖIS. 

När det var dags att bli sam-
bo och flytta till något stör-
re hade Peters pappa passan-
de nog en gård i Förlanda som 
då stod öde och tom. Paret re-
noverade och rustade upp stall 
och boningshus.

– Eftersom jag alltid hade 
drömt om en egen ridskola och 
möjligheten nu fanns utbildade 
jag mig till ridinstruktör och år 
2000 kunde jag ta emot de för-
sta eleverna på gården.

Förlanda ridskola fanns i 10 
år. Nu har Annika gått över till 
att ha inackorderingar och avel 
på Kullbergs gård, och arbe-
tar deltid som redovisnings-
ekonom.

Vad fick dig att börja med 
politik?

– Det var centerpartisten 
Ola Johansson som hörde av 
sig och ville låna vårt ridhus 
till ett event för Centerpartiet, 
för att samtidigt presentera vår 
resa #”Från A till Öis”. I sam-
band med detta värvade Ola 
oss till Centerpartiet. 

När sonens förskola 
Olasgården i Förlanda senare 
hotades av nedläggning bjöd 
föräldrar in politiker till dis-
kussion för att försöka räd-
da förskolan. Annika var en av 
föräldrarna som ville förhindra 
nedläggningen.

– Det lät på politikern som 
att vi fick skylla oss själva som 
flyttat ut på landet. Jag blev 
provocerad och kände att jag 
måste göra något. Det fick mig 
att ta steget och engagera mig 
politiskt.

– Jag har ju svårt att inte 
tycka till om saker, och även 
svårt att hålla tyst med vad 
jag tycker. Det är inte alltid 
uppskattat, men inom politi-
ken känns det välkommet att 
ha en åsikt.

2008 var första året Annika 
var med på partiets lista, och 
fick då uppdrag i nämnden för 
Fritid. Sedan dess har hon sut-
tit i flera olika nämnder, just nu 
i nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad.

Trivs inom politiken
Det politiska arbetet är jättero-
ligt, Jag känner att jag kan vara 
mig själv, och rak med vad jag 
tycker. Det gäller att ge och ta i 
politiskt arbete.

Kan alla bli politiskt aktiva?
– Ja alla synpunkter behövs.
Minns du när du röstade 

första gången?
– Min pappa tog med mig till 

en skola där en politiker från 
Moderaterna talade, och sva-
rade på frågor. Jag fick sådant 
förtroende för honom och höll 
med i många av deras frågor, så 
i mitt första val blev rösten blå.

Har du några råd till de som 
ska rösta i år?

– Lyssna, även på det som 
sägs mellan raderna. Kolla upp 
att det planeras eller har gjorts 
något konkret i frågorna som är 
viktiga för dig. Se hur partier-
na fördelar uppdragen. Har du 
möjlighet så ställ frågor till po-
litiker.Man ska också komma 
ihåg att man inte behöver rösta 
på samma parti i alla val.

– Det viktigaste är att man 
inte struntar i att rösta, och se-
dan sitter hemma och klagar 
över resultatet.

Annika är uppvuxen i Frölunda och Billdal och har en bakgrund inom 
flera olika yrkesområden. 
Redan som ungdom var Annika engagerad i föreningslivet genom 
Billdals ridklubb.

Annika Hedman
Bor: På gård i Förlanda
Familj: Gift med Peter, har 
två barn, samt sju  
hästar, en hund och två kat-
ter.
Läser eller tittar helst på: 
Läser gärna svenska decka-
re, helst från besökta plat-
ser. 
Gillar filmer med Hugh 
Grant exempelvis  
”Fyra bröllop…”
Intresse: Hästar, idrott, poli-
tik och renovering.
Vad gjorde dig arg senast?
Attentatet i Norge, och att 
USA:s högsta domstol be-
slöt att häva lagen om abor-
trätt.
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– Jag går upp mellan klockan 
04 och 05 varje morgon, och 
startar dagen med att spela 
TV-spel, och spelar med männ-
iskor bosatta över hela världen. 

När det är morgon för de 
flesta andra, runt klockan 07 
bär det av mot arbetet som 
försäljningschef på företaget 
Gruppsol. 

– Jag blev väldigt intresserad 
av solenergi och solceller redan 
när det kom, och gick med i oli-
ka forum för att få reda på mer 
om tekniken. I ett forum lärde 
jag känna grundaren av företa-
get Gruppsol som erbjöd mig 
arbete, och jag nappade. 

Semester blir det inte så 
mycket, men under två veck-
or denna sommar ska paret 
Eriksson bila ner till Italien.

– Vi beställde vår elbil 2016. 
Har man råd att ställa om till 

fossilfritt tycker jag att man ska 
göra det.

Vad fick dig att börja med 
politik?

– Jag har ju lätt för att vil-
ja engagera mig. Redan under 
studietiden var jag bland annat 
ordförande i festutskottet, le-
damot i kårens sociala utskott, 
inköpsansvarig på studentpu-
ben och ansvarig för spons-
ring samt nollningen. Och ef-
ter valet 2014 hade jag fått nog 
– Sverigedemokraterna växte  
för mycket, så jag blev medlem 
i Moderaterna. 

Anders berättar att han 
gick på ett partimöte för 
Moderaterna men kände att 
det var helt fel. De hade inte 
de värderingarna som han själv 
stod för.

Han fortsatte i stället att 
debattera och diskutera i oli-

ka grupper på sociala medi-
er. 2015 säger centerpartisten 
Ola Johansson som också de-
batterade i grupperna ”Har du 
inte insett att du är en center-
partist”?

Det verkar Anders insett, 
för redan 2016 var han med i 
Centerpartiets styrelse och er-
sättare i nämnden för Teknik 
där han blev ordinarie leda-
mot efter valet 2018. Samma 
år blev han invald i fullmäkti-
ge. 2019 blev han ordförande i 
Centerpartiet Kungsbacka, och 
i år 2022 även vice ordförande 
i Halland.

Anders är även ledamot i 
styrelsen för Studieförbundet 
Vuxenskolan i Halland och le-
damot i Nyföretagcentrums 
styrelse i Halland.

Var hämtar du energi?
– Det är precis som att jag 

får energi av det sociala, och ju 
mer jag har att göra, desto mer 
får jag gjort. 

Vad gör dig arg?
– Jag blir sällan arg, men ir-

riterad. En sådan sak är när 
människor inte lyssnar på var-
andra, och inte visar den res-
pekten. Partiledardebatter ett 
sådant exempel, de kör sin 
egen monolog nästan utan att 
lyssna på frågan de fått. 

Kan vem som helst bli poli-
tiskt aktiv?

– Ja absolut, man kan ha 
en ideologi, eller brinna för en 
sakfråga. Drivande människor 
behövs inom politiken.

Vad är du mest stolt över 
att Centerpartiet drivit ige-
nom i Kungsbacka?

– Att vi satsat på barn och 
ungdomar med bland annat ut-
byggnaden av idrottshallar, och 

att vi redan har 103 laddpunk-
ter för elbilar i kommunen.

Är det någonting som oroar 
dig inför kommande val?

– Ja, jag tycker mig se att 
värderingarna i Sverige gene-
rellt ändras, och att rasism 
normaliseras. Det tycker jag är 
skrämmande!

Har du något råd till dem 
som är osäkra på hur de ska 
rösta?

– Var noga med att det par-
ti du röstar på delar dina vär-
deringar. Det är en risk om man 
röstar på ett parti för en enda 
sakfråga, att de i övriga frågor 
inte alls tycker som du. Har du 
möjlighet så ta kontakt med 
politiker och ställ frågor. Vi vill 
att invånare hör av sig, även för 
att berätta vad de tycker.

Anders Eriksson, ordförande i Centerpartiet Kungsbacka, har tidigare bott på flera håll i landet. I Växjö 
läste han till dataingenjör, men valde att ta en paus från den banan när it-kraschen kom. Han hamnade 
istället på Casinot i Göteborg med ett arbete som dealer. Cv:t innehåller även flera andra arbetsplatser. 
Men det var på Casinot i Göteborg han träffade sin fru. När de blev gravida letade de efter en bra kom-
mun där familjen kunde växa, och fastnade för Kungsbacka.
En fråga som kanske många ställer sig när de pratar med Anders är om hans dygn möjligtvis har fler 
timmar än tjugofyra.

Lär känna topp tre på listan till kommunvalet 2022

Anders Eriksson
Bor: I villa i Hammerö
Familj: Fru och två barn
Intressen: TV-spel, film,  
matlagning, vin (bakar även  
tårtor)
Lyssnar gärna på: 
Politikerrummet (en poli-
tisk podd), musik – allt från 
hårdrock till acapella
Bästa film: Nyckeln till frihet

En social och energisk person 
som varvar ner i sin trädgård
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Lotta och Christofer – två engagerade centerpartister

Charlotte ”Lotta” Wennerberg 
är senior och en aktiv sådan. 
Fyllda 70 arbetar hon i den 
egna arkitektfirman. Hon är 
engagerad i politiken, aktiv i 
Centerpartiet och ingår i par-
tiets distriktsstyrelse i Halland. 
Hon är ersättare i kommunens 
nämnd för Miljö & Hälsoskydd 
samt kandidat i kommunalva-
let och riksdagsvalet.

Hon engagerade sig i politi-
ken för sju, åtta år sedan och 
det var ett frukostmöte med 
riksdagsman Ola Johansson 
som satte fart på det.

– Jag har alltid varit intresse-

rad av samhälle och politik och 
tycker illa om socialism. Har 
gärna en uppgift i att stötta 
Centerpartiet och visa att det 
är att räkna med i alla lägen, 
säger Charlotte som har seni-
orfrågorna nära hjärtat.

– I Sverige är det på nå-
got sätt löjligt att vara senior, i 
många andra länder är seniorer 
en tillgång och resurs. Att sta-
tusen för seniorer inte är bättre 
här handlar i grunden om atti-
tyd och kultur. Den dag senio-
rer uppskattas genom en bra 
attityd från samhällets sida har 
vi nästan automatiskt en lös-

ning på frågor som är viktiga för 
seniorerna. Beklagligt att sam-
hället än i dag har så primitiv 
attityd gentemot seniorer, det 
måste ändras, säger Charlotte. 
Och ger ett exempel.

– Det talas mera om seni-
orer och sjukvård än om se-
niorer och hälsa. Sjukvård är 
naturligtvis viktigt men i livs-
bejakande, uppbyggande syfte 
borde det talas mera om häl-
sofrågor som till exempel kost 
och motion.

– Arkitekter brukar jobba 
länge om hand och huvud hål-
ler, säger Lotta med ett skratt.

– Jag älskar mitt arbete, det 
är fascinerande att arbeta med 
människor och hus, att lösa 
människans behov av fysisk 
miljö. Det är roligt att arbeta 
och roligt att verka som egen-
företagare. Det är också en sak 
som vi måste bli bättre på, att 
uppmuntra människor att ar-
beta som egenföretagare, sä-
ger Charlotte Wennerberg.

Henrik Laurén

Charlotte Wennerberg:

”En bra attityd mot 
äldre löser många 
grundfrågor”
– I Sverige finns över två miljoner människor över 65 år 
men endast ett tiotal riksdagsmän är över 65. I Halland 
har vi en hög snittålder och många har en tredjedel av 
livet kvar efter 65. Det behövs en förändring av attityd 
och kultur gentemot seniorer, då kan vi på ett bra sätt 
hantera och lösa frågor som är viktiga för seniorer.

Charlotte Wennerberg
Ålder: 70
Bor: Råö, Onsala
Familj: maken Thomas, 
dottern Mimmi och Jack 
Russeln Alice.
Yrke: Arkitekt. Arbetande 
senior.
Speciella uppdrag: ersättare 
i nämnden för miljö och häl-
sa i Kungsbacka, medlem i 
Centerpartiets distriktssty-
relse, sammankallare i se-
niorärenden, engagerad i 
Seniorer för klimatet
Intressen: konst och musik.
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Christofer är inte alls varber-
gare ifrån början utan kommer 
ifrån Unnaryd i Hylte kommun 
där han växte upp på ett litet 
skogslantbruk och förutom att 
sköta gården så förestod för-
äldrarna den lokala lantman-
nabutiken. Att ta hand om går-
dens djur, röra sig i skogen och 
fiska i sjöarna var sådant som 
präglade barndomen.

– Landsbygdsfrågor har all-
tid legat nära för mig och det 
är förstås inte så konstigt med 
min uppväxt och bakgrund, 
förklarar Christofer. 

Efter Unnaryd bar det av till 
gymnasiet i Halmstad och se-
dan till lärarstudier i Göteborg, 
men boplatsen kom att bli 
Varberg. 

Under nästan 20 års tid har 
Christofer arbetat som gym-
nasielärare, men vid sidan av 
läraryrket har han haft en rad 
politiska uppdrag i Varbergs 
kommun.

Under den senaste mandat-
perioden har det blivit poli-
tik på heltid där han haft upp-

draget som kommunalråd för 
Centerpartiet i Varberg. 

Vad är då drivkraften för att 
ägna all denna tid åt politik?

– För mig handlar det om att 
vara med och förändra sam-
hället till det bättre. Jag tyck-
er inte om att stå vid sidan av 
och gnälla utan vill ta tag i sa-
ker och få dem gjorda, säger 
Christofer.

Förutom landsbygdsutveck-
ling driver Christofer på för 
klimat- och energifrågorna. 
Klimatet beskriver han som vår 
tids stora ödesfråga och vikti-
ga pusselbitar för att klara den 
utmaningen är en ökad elektri-
fiering och att ta vara på sko-
gens resurser.

– Genom att nyttja skogens 
resurser får vi hållbara produk-
ter, hållbar energi och hållbara 
drivmedel, samtidigt som den 
växande skogen binder mer 
koldioxid än den som stått på 
rot länge, förklarar Christofer. 

Årets centerkvinna
Christofer brinner även för 
jämställdhetsfrågorna och blev 

förra året utsedd till Årets cen-
terkvinna i Halland, en utmär-
kelse som väckte uppståndel-
se långt utanför länets gränser.

– Jämställdhet är något som 
både män och kvinnor mås-
te jobba med eftersom ett 
mer jämställt samhälle är bätt-
re för alla. Ingen människa 
ska begränsas i sitt liv utifrån 
vilket kön man har, avslutar 
Christofer.

Christofer – från skogen till Riksdagen
Centerpartiets Hallands nya förstanamn till riksdagen heter Christofer Bergenblock 
och kommer ifrån Träslövsläge. Idag är han kommunalråd i Varberg, men i septem-
ber hoppas han kunna titulera sig som halländsk riksdagsledamot. Vem är då denna 
varbergare?

Christofer Bergenblock
Bor: Träslövsläge, strax sö-
der om Varberg
Sysselsättning: 
Kommunalråd i Varberg
Familj: Gift, tre barn och 
hund
På fritiden: Läser en god 
bok eller springer en runda
Serietips: Atypical på 
Netflix
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För Kungsbackas bästa planerar vi en 
ny arena som ska bli en plats att sam-
las på, en plats som invånare i alla åld-
rar gärna besöker! 

Vi har sett att Idrottsparken, med 
skatepark och möjligheter till en rad 
andra aktiviteter, blivit en naturlig mö-
tesplats och en stor succé. Arenan 
kommer kunna locka mer publik bland 
annat till HK Aranäs matcher och möj-
ligheterna att göra varje match till en 
upplevelse möjliggörs på ett helt an-
nat sätt. 

Restaurang och kiosker för att han-
tera serveringen till besökarna är nå-
got som kommer bidra till att göra 
upplevelsen fulländad. 

Efter pandemin har vi sett hur vik-
tigt det är för oss människor att träf-
fas och umgås och att det är viktigt för 
att vi ska må bra. Förutom idrottsupp-
levelser kommer arenan även levere-
ra musikarrangemang och andra kul-
turella upplevelser! 

Fredrik Hansson (C)
Kommunalråd

En ny arena – för 
Kungsbackas bästa

4 portioner
3 tsk riven pepparrot
2 msk smör
3 msk vetemjöl
1 l vatten
3 msk koncentrerad kycklingfond 
eller 2 hönsbuljongtärningar
125 g pepparrotsost (gärna 
Cantadou)
1 dl créme fraiche
Salt och persilja
Rökt lax (om man önskar)

Smält smöret i en kastrull och till-
sätt mjölet. 
Låt det fräsa en kort stund.
Häll på vattnet, lite i taget samti-
digt som du vispar. 
Tillsätt kycklingfond eller höns-
buljongtärningarna och låt det 
koka upp. Vispa därefter ner pep-
parrotsost och créme fraiche. 
Tillsätt den rivna pepparroten och 
smaka av med lite salt.
Låt soppan sjuda i 3-5 minuter.
Strö hackad persilja över soppan, 
och om du önskar lite strimlad 
rökt lax. 

Gudruns goda pepparrotssoppa

Han kandiderar för Centerpartiet i både 
kommunalvalet och i regionvalet. 
I regionvalet har Peter en hög nomine-
ring på Centerpartiets lista och det pas-
sar honom utmärkt, ingår i plan så att 
säga.

– Regionen är jätteviktig för vårt sam-
hälle. Mitt mål är att komma in i regi-
onfullmäktige och någon nämnd för de 
kommande fyra åren, säger Peter

Peter Lundin är i dag ledamot  
i nämnden för Förskola & Grundskola i 
Kungsbacka och ledamot i Driftnämnden 
Ambulans, diagnostik och hälsa i Region 
Halland.

– Politiken ger och skapar nät-
verk, olika konstellationer, både inom 
Centerpartiet och mellan olika partier, 
speciellt då inom alliansen. Det är givan-
de, säger Peter.

Då det blev aktuellt med politiskt en-
gagemang, i 60-årsåldern, var Peter i 
kontakt med några partier innan han 
anslöt sig till Centerpartiet. Bakom det 
ligger värderingar om människan och 
samhället. Till exempel föreningslivet är 
viktigt för Peter.

– Då jag växte upp var det vänster-hö-
ger i samhället, i dag är det snarare po-
pulismen kontra det liberala som råder. 
Beslut bör fattas så nära människan som 
möjligt, vilket vissa populistiska rörelser, 
till exempel Sverigedemokraterna, inte 
gör. Jag uppskattar liberala värden och 
att sprida makten, säger Peter Lundin 

som engagerade sig för EU långt innan 
Sverige blev medlem.

Hur engagera unga i politiken?
– Högaktuell fråga, medelåldern är 

hög i dag och det behövs yngre krafter 
med. Det här är inte bara inom politiken. 
Man tar till exempel del av verksamhe-
ten i en förening men vill inte sitta i sty-
relsen. Både politiken och föreningslivet 
behöver nya krafter och yngre krafter. 
Vi får försöka åstadkomma något som 
kunde kallas ”Folkrörelsen 2.0”, funde-
rar Peter.

– Jag vill att våra barn och barn-
barn ska få växa upp i ett demokratiskt, 
fritt och tolerant samhälle, säger Peter 
Lundin.

Henrik Laurén

Peter vill lyfta fram 
regionvalet
– Halland är i topp i många avseenden och det bör vi slå vakt om. Det är 
en risk att regionvalet hamnar i skymundan av kommunalvalet.  Vi ska 
komma ihåg att regionen sköter viktiga frågor som till exempel vården. 
Jag vill lyfta fram regionens roll i vårt samhälle, regionvalet får inte bli 
det bortglömda valet, säger Peter Lundin.

Peter Lundin
Ålder: 63 i augusti
Bor: Lerkil, Vallda
Familj: Fru Lisa, två barn, tre  
bonusbarn, fyra bonusbarnbarn
Yrke: Civilingenjör, arbetat inom for-
don, konsult inom IT. Pensionär med 
enstaka arbetsuppdrag.
Speciella uppdrag: Nämndeman vid 
Göteborgs hovrätt
Intressen: simning, golf, teknik, greja 
hemma (måla, bygga, solceller, odla). 
Studerar datavetenskap, gjort 30 
högskolepoäng senaste året.
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Psykisk ohälsa är ett stort och 
tilltagande samhällsproblem. 
Barn och vuxna som drabbas 
kan snabbt hamna utanför sko-
la, arbetsliv och sina vanliga 
sociala sammanhang. 

Nationellt och regionalt ver-
kar Centerpartiet för en bred 
förstärkning av möjligheterna 
till tidiga hjälpinsatser för de 
som drabbas. Vi vill ge vård-
centraler och elevhälsovård 
förstärkningar med inriktning 
på psykisk ohälsa, inte minst 
förebyggande insatser. Vi vill 
till exempel ge offentlig finan-
siering till BRIS stödlinje som 
gör en viktig insats.

– Elevhälsan har ett särskilt 
ansvar för att fånga upp elever 

med begynnande psykisk ohäl-
sa men oavsett vart unga vän-
der sig för att få hjälp, så ska de 
få individuellt anpassat stöd. 
Det krävs bättre samordning 
mellan skolhälsovård, psykia-
tri, primärvård och socialtjänst. 
Sammanhållen journalföring är 
en fråga vi driver, säger Peter 
Lundin (C) ersättare i nämn-
den för Förskola & Grundskola 
i Kungsbacka.

I Halland har Centerpartiet 
varit drivande för att Region 
Halland nu infört ”En väg in” 
för barn och unga med psykisk 
ohälsa. Kontaktcentret ”En väg 
in” som nås via 1177 eller tele-
fon (010 476 1999) lotsar den 
unge och familjen till rätt stöd 

på rätt vårdnivå. Under 2021 
och 2022 har vi också verkat 
för flera utökningar av psykia-
trivården.

I Kungsbacka och Halmstad 
har nya mottagningar för barn 
och unga med medelsvåra psy-
kiatriska problem öppnats. 
Dessa mottagningar avlastar 
BUP (Barn- och ungdomspsyki-
atrin) som har ansvar för allvar-
liga psykiska besvär. 

Centerpartiets kommun- 
och regionpolitiker kommer 
med kraft fortsätta driva frågor 
som ger såväl ung som gammal 
bättre stöd och vård vid psy-
kisk ohälsa.

Krafttag mot 
psykisk ohälsa

Centerpartiet har sedan parti-
et bildades varit med och styrt 
Halland. Tillsammans med de 
andra borgerliga partierna har 
vi byggt Region Halland till en 
av landets mest framgångsrika 
vårdgivare. Halland placerar sig 
nästan alltid bland de bästa re-
gionerna när olika nyckeltal för 
vården jämförs. 

För att bibehålla och förbätt-
ra vården i ett växande och 
åldrande Halland krävs inves-
teringar i personal, sjukhus-
byggnader, teknik och nya ar-
betssätt.

För Kungsbackas del till-
kommer en ny ambulans med 
dygnet-runt-bemanning un-
der hösten 2022. Nya loka-
ler för kvinnohälsovården i 
Kungsbacka är också under 
planering. 

Under den kommande man-
datperioden kommer många 
nya beslut om investeringar 
och utökningar behöva fattas 
av våra regionpolitiker. 

Använd din röst i regionva-
let för att välja de politiker du 
vill se som dina representanter. 

Peter Lundin är Centerpartiet 

i Kungsbackas toppkandidat 
till regionvalet. Han säger: ”Jag 
står fyra på Centerpartiets re-
gionlista, kryssa gärna mitt 
namn för att säkerställa en 
stark Kungsbackaröst i region-
fullmäktige. Självklart kommer 
jag jobba för hela Hallands bäs-
ta men jag känner också ett 
särskilt ansvar för att regio-
nens beslut alltid blir bra för 
oss som bor i Kungsbacka.”

SCB och Universitetskansler-
ämbetet förutspår att tillgång-
en på sjuksköterskor de när-
maste 10 åren inte kommer att 

öka. Det innebär att hur gär-
na vi än vill och önskar så kom-
mer inte vårdpersonalen bli fler 
än idag. 

Vi måste ta bättre vara på 
den vårdpersonal vi har. Läkare 
och sjuksköterskor måste av-
lastas de arbetsuppgifter som 
kan skötas av andra personal-
kategorier. Personalen själ-
va måste få bättre inflytande 
över hur arbetet organiseras. 
Samtidigt måste digitalisering-
en accelereras och den före-
byggande hälsovården förstär-
kas.

Sjukvården ska vara på-
litlig, snabb och utan krång-
el. För de som önskar så vill 
Centerpartiet att det ska bli 
möjligt att ha en fast vårdkon-
takt. Den som har stora vård-
behov som sträcker sig över 
flera kliniker eller vårdgivare vill 
vi ge en personlig vårdkoordi-
nator. Idag faller koordinations-
ansvaret tungt på vårdtagaren 
själv eller dennes anhöriga. Det 
är inte acceptabelt, tycker vi.

I Halland jobbar Center-
partiet hårt för att vården ska 
finnas nära invånarna, och då 

behövs olika alternativa lös-
ningar så att var och en kan 
välja den lösning som passar 
de egna behoven bäst.

– En rullande vårdcentral 
möjliggör ett personligt vård-
möte var som helst, även där 
det idag inte finns en bygg-
nad. Med möjlighet till blod-
prover, EKG, röntgen, ultraljud 
och annat kan vården komma 
nära oss invånare, till och med 
besöka oss i våra hem, säger 
Peter Lundin (C).

Regionvalet – det viktigaste valet?
Gång på gång blir vården 
väljarnas viktigaste val-
fråga. Enligt P3 Nyheter 
och Novus undersökning i 
juni 2022 placerar nu även 
unga mellan 18 och 35 år 
vården främst. Det sätter 
regionvalet i fokus. Det är 
från regionerna huvuddelen 
av vården styrs. Vården är 
också regionernas absolut 
största ansvar, över 90% 
av regionens budget går till 
sjukvård.
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Med jordnära visioner skapar Centerpartiet 
en grön och trygg vardag

där vi ger kraft åt varje människa.

KUNGSBACKA

EN ÖPPEN OCH TRYGG KOMMUN
Vi värnar allas trygghet i hemmet och i nära rela-
tioner:
• Fortsätta stödja Kvinnojouren i Kungsbacka
• Skapa trygghet för alla åldersgrupper
• Fortsatt arbeta för att förhindra droger och våld  
 på våra skolor

EN GRÖN TILLVÄXTKOMMUN
Vi vill hålla fokus på en hälsosam, giftfri och fos-
silfri kommun:
• Underlätta och möjliggöra för små och medel-
 stora företag att anställa fler
• Fortsätta satsningen på utbyggnation av säkra  
 gång- och cykelvägar
• Att en Hallandspendel införs med stationer 
 i Fjärås, Åsa och Frillesås, ner till Varberg
• Införa Expressbussar från Onsala till Göteborg
• Fortsätta bygga ut laddinfrastruktur för elfordon

• Förkorta handläggningstider och förenkla vid 
 byggnation
• Skapa fler e-tjänster för att underlätta kontakter/
 ärenden med kommunen
• Byggnation på åkermark ska undvikas i hela 
 kommunen för att trygga framtida livsmedels-
 produktion. Inom utvecklingsorter i översiktsplanen
 kan dock undantag göras om det ej finns annan   
 mark att tillgå

VÄLMÅENDE OCH HÄLSA
Du ska vara den som bestämmer över ditt liv. Vi 
vill fortsätta vårt arbete med att hitta lösningar 
för att valfriheten ska öka inom vård och omsorg. 
Du ska få all den hjälp du behöver för att ha ett 
välmående liv och god hälsa:
• Fortsätta driva utvecklingen av våra förskolor och 
 skolor
• Att elevhälsan följer upp droger och psykisk ohälsa
• Att kommunen ska vara en föregångare och an-

ställa fler personer med funktionsnedsättning
• Driva utveckling av Ideellt Offentligt Partnerskap, 
 IOP

ETT ATTRAKTIVT, AKTIVT OCH KREATIVT 
KUNGSBACKA
Centerpartiet vill tillgängliggöra mötesplatser, 
lekplatser, aktivitetsytor, utegym och lekvänlig 
konst så att de blir naturliga samlingspunkter för 
alla generationer:
• Att kommunen främjar initiativ för välmående åt 
 såväl ungdomar som åldersrika
• Att utbyggnationen av säkra gång- och cykelvägar 
 prioriteras
• Fortsätta arbeta för attraktiva förskolor och 
 skolor med bra pedagogiskt ledarskap.
• Se över parkeringsmöjligheter och anvisningar för 
 mopeder
• Fortsätta stödja och utveckla det fria kulturlivet

Prioriterade frågor i Kungsbacka
Här sammafattar vi vårt valprogram och frågorna som vi vill driva efter valet 2022. 
Olika delar i kommunen driver också sina lokala frågor.
Det handlar om en liberal demokrati, mänskliga fri- och rättigheter, socialt och ekonomiskt 
ansvarstagande samt värnande av äganderätt och näringsfrihet. 
Vi vill göra varje människa starkare och stödja dem i att göra goda livsval.


