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Många av er har kanske aldrig hört namnet Ulf Björlingson tidigare så det är 
ju på sin plats att försöka göra en liten beskrivning av vem jag är och vilken 
bakgrund jag har. 

Det nu ungefär 2 ½ år sedan jag tog steget in i politiken och gick med i Eksjö-
moderaterna som medlem. 

För ca 3 månader sedan fick jag ett samtal från ordförande för Moderater-
nas valberedning i Eksjö med frågan om jag ville ställa upp som valbered-
ningens kandidat till ordförandeposten i styrelsen. Det kom väl inte som en 
total överraskning men jag blev ändå både förvånad och lite smickrad. Na-
turligtvis bad jag om lite betänketid men på någon dag bestämde jag mig 
efter samtal med min hustru. Ett skäl till att jag sa ja utöver mitt politiska 
intresse är att jag har uppfattningen att vi alla under någon del av vårt liv 
bör ta ett ansvar inom politiken. Ju fler som gör det desto fler förstår hur 
politiken fungerar och det är bra för demokratin. 

Om jag är en Eksjöbo sedan gammalt kan man ju undra. Min far föddes i 
Eksjö i början av 1900-talet och naturligtvis bodde hans föräldrar här kring 
sekelskiftet. Även min farmors far hade anknytning till Eksjö i form av en 
juristtjänst på regementet och var dessutom ansvarig för husarernas musik 
vid mitten av 1800-talet. Så nog har jag anknytning till Eksjö. 

Jag växte upp på 50- och 60-talet i Vetlanda sedan bar det av till Uppsala där 
jag tog studenten. Därefter blev det Lund för studier vid Tekniska Högsko-
lan. Ungefär samtidigt som Civ.Ing examen bildade jag familj och fick jobb i 
Göteborg. Via Närke och Mariefred med arbete inom Svensk och Ameri-
kansk industri hamnade vi i Eksjö kring millennieskiftet där jag hade ett litet 
konsultföretag. 



Politik har alltid intresserat mig och jag har ofta diskuterat politik. Det blev 
de stora världsfrågorna som man löste likt många andra. Så när tid gavs så 
tänkte jag att man kanske istället skulle ägna sig åt lokalpolitiken och den 
innehåller minst lika många problem även om de inte påverkar världen lika 
mycket som världspolitiken, så påverkar lokalpolitiken Eksjöborna i hög grad. 

Om jag kan påverka Eksjöpolitiken i vad jag uppfattar rätt riktning är jag 
nöjd. Nu är ju politik ofta ett lagarbete och enligt min uppfattning har Mode-
raterna i Eksjö ett mycket starkt lag, så jag räknar inte med att bli den le-
dande politikern utan mera en Ordförande i partiet som kan underlätta för 
våra toppolitiker och kanske få igenom en och annan synpunkt och fråga. 

Vilka är då mina huvudintressen inom politiken. Jag tycker nog att samtliga 
områden har många intressanta frågor men fick jag bestämma helt själv 
skulle jag nog ägna mig åt samhällsbyggnadsfrågor på grund av mitt yrkesliv. 
Men barnomsorgen, skolan, miljön, äldrefrågorna och skattefrågor är också 
något som berör mig. Som så många andra har jag barn, barnbarn och en 
förälder som är i livet så frågorna finns ständigt runt mig. 

Idag har jag följande uppdrag inom kommunen 

- Ersättare i Utvecklingsberedningen 

- Ledamot av Eksjöbostäders styrelse 

- Ledamot av Eksjö kommunfastigheters styrelse 

Då jag inte ägnar mig åt politik har jag ett torpställe från tidigt 1800 tal på 
Asby Udde i Ydre kommun. När jag inte ägnar mig år samfällighetsförening-
en där (håller på att dra ner på mitt engagemang för att få tid med politiken) 
blir det skötsel av torpet, plocka svamp samt i augusti kräftfiske. 

Kräftor är något så sällsynt som något rött som jag är förtjust i utöver de 
drycker vi brukar fylla bilen med på vår årliga vinresa i 
Frankrike under ca 2 veckor i Maj. 

Jag hoppas att vi får tillfälle att träffas på olika samman-

komster i vår och höst i samband med valet där jag hop-

pas att du har möjlighet att ställa upp på något sätt 

eftersom ALLA BEHÖVS.  



Moderatvänner! 
Det är en lite ryckig vår, där värme byts ut mot kyla och där aprilväd-
ret tycks ha bestämt sig för att dyka upp i maj i stället. Något som 
dock inte är ryckigt är Moderaterna i Eksjö kommuns laddning och 
planering för supervalåret 2014. Med stor entusiasm och energi har vi 
i partiet bestämt oss för att ge järnet och den första anhalten på väg 
mot målet, att vinna regeringsmakten både i landet och lokalt i Eksjö 
kommun, är att mobilisera inför EU-parlamentsvalet söndagen den 25 
maj. Föreningen började redan lördagen den 3/5 att kampanja både 
på Eksjö torg och i Mariannelund och kommer vara aktiva med kam-
panjande under helgerna framöver. Det är så viktigt, att vi får våra 
moderata sympatisörer att rösta i EU-valet, både för att det är viktigt 
med sunda värderingar och klok moderat politik i Bryssel och i EU, 
men också för att vi har igen det här arbetet inför höstens val den 14 
september. Därför vill jag uppmana er alla till, att antingen förtids-
rösta eller rösta söndagen den 25 maj. På föreningens hemsida finns 
information vad vi som parti vill med Europa-politiken. Prata med vän-
ner och bekanta! Din och andras röster är mycket värda och vi vet att 
många inte har funderat kring det här med att göra sin röst hörd i EU-
valet.  

I Eksjö-föreningen jobbar vi nu också aktivt med att arbeta fram den 
valplattform, som vi skall gå till val på i höst. Det är viktigt att vi är tyd-
liga och kommer med klara och konkreta förslag vad vi 
vill utveckla och jobba med de kommande fyra åren. Ta 
chansen att höra av dig till föreningen, om du har syn-
punkter och tankar kring frågor ni vill att vi lokalt skall 
driva. Med dessa rader vill jag önska er alla en skön vår 
och en underbar sommar! 

Tomas Erazim 

 
 
 
 

Kommunalrådet har ordet 



Förbundsstämman ägde rum i Jönköping den 12 april på Science Park. Enligt uppgift 

fanns närmare 150 Moderater på plats. Alla kom från länet. Eksjö hade 6 represen-

tanter på plats. Ulf Björlingsson, Annelie Sjöberg, Sabine Vervaeck, Robin Kihlbaum, 

Katarina Norén och Peter Karlsson. Tomas Erazim var också med men var där som 

representant/ledamot för förbundsstyrelsen. Christofer Fjellner var inbjuden till 

förbundsmötet som talare och berättade mycket om vad som händer i EU. Stämman 

fick också ställa frågor till honom som han besvarade galant. 

Vi Moderater i hela länet ställde upp och gick med i ett demonstrationståg som gick 

igenom Jönköping. Syftet var att visa att vi står enade Mot Rasism. 

När dagordningen och alla inkomna motioner var avklarade för dagen, tackade För-

bundsordföranden, Ing-Marie Paulsson alla närvarande för visat intresse och förkla-

rade mötet avslutat.  

Förbundsstämman 12 april i 

Jönköping 

Peter Karlsson, Katarina Norén och Robin Kihlbaum 



Viktigt att rösta moderat i Europaparlamentsvalet! 

Nya Moderaterna tror på Europa. Vi är övertygade om att vi kan på-
verka på allvar och uppnå resultat. Våra kandidater till Europaparla-
mentet driver de frågor som är viktiga för Sveriges och hela Europas 
framtid, men vill inte reglera människors vardag. Den långdragna eko-
nomiska krisen som slagit hårt mot stora delar av Europa och världen 
ställer höga krav på ansvarstagande och politiskt ledarskap. Nu krävs 
rätt politik för att säkra konkurrenskraft, tillväxt och reformer som 
gör att jobben kan växa till och förutsättningarna för företagande 
stärkas. Därför är en av våra viktigaste prioriteringar inför vårens val 
att fortsatt driva på för en ansvarsfull ekonomisk politik med ordning 
och reda i hela EU. Mycket står på spel. Fel politik i krisens spår riske-
rar att långsiktigt försämra Europas och Sveriges möjligheter att möta 
viktiga utmaningar kring jobb, konkurrenskraft, miljö och klimat, och 
trygghet. Vi behöver ett EU som lägger kraft på rätt saker. Under 
nästa mandatperiod kommer Nya Moderaterna att verka för: 

EU—Valet 25 maj 

 Ett Europa som ger förutsättningar för tillväxt, jobb 

och företagande i Sverige 

 Ordning och reda i ekonomin—i Sverige och i EU 

 Ett öppet och tryggt Europa 

 Ansvar för klimat och miljö 

 Bra mat, konsumentskydd och ett hållbart jordbruk 

 Att EU ska göra rätt saker 

 Att EU kan vara en starkare röst i världen 

 





 
På gång inom Barn- och ungdomsutskottet 
 

Till hösten byter vi chef på Barn-och ungdomssektorn, då Kenneth 
Mattelin går i pension och Tord du Rietz tillträder som ny chef. Tord 
som bor i Eksjö kommer närmast från skolförvaltningschefsjobb i 
Sävsjö kommun. 
 
Det finns nu ett regeringsförslag om 10-årig grundskola, där dagens 
Förskoleklass ska bli årskurs 1, o.s.v.  Ett annat förslag är lågstadi-
elyftet, som ska höja kvaliteten i undervisningen på lågstadiet. Ett 
förslag från regeringen är läxhjälp där alla skolor bli skyldiga att er-
bjuda eleverna läxhjälp.  
 
Inom sektorn ser vi över skolskjutsreglementet och ”Riktlinjer för till-
handhållande av plats inom förskole- och fritidsverksamheten”. Kom-
munstyrelsen har bl a beslutat att man efter tester kan få börja för-
skoleklass redan som femåring. 
 
Göran Persson 
Ordförande Barn- och ungdomsutskottet 
 

Rapporter från utskotten och  

beredningar 

Håll dig uppdaterad genom att ha koll 

på hemsidan! 

www.eksjomoderaterna.se 



Sverigemötet 2014 i Göteborg 

 

 

Sverigemötet är en årlig konferens och som vänder sig till alla ak-

tiva Moderater runt om i hela Sverige.  Det var två fullspikade da-

gar med seminarier, informationsmöten och bland annat utfråg-

ning av våra huvudkandidater till EU-valet. Inspirerande tal och 

information från flera ministrar varav finansminstern Anders Borg 

klart och tydligt redogjorde för hur Sveriges ekonomi såg ut och 

hur vi ska ta vara på detta läge trots en orolig tid i övriga Europa.   

Statsminister Fredrik Reinfeldt avslutade konferensen med ett 

mycket bra tal och det märktes att han var på ”bettet”.  

Eksjöföreningen representerades av: Ulf Björlingsson, Annelie Sjö-

berg, Carina Lindström och Mats Danielsson. Ytterligare två perso-

ner åkte från Eksjö men representerade Landstinget. Dessa var 

Anders Gustafsson och Kerstin Robertsson. 



Valfokus 2014 

Eksjöföreningen jobbar på för fullt just nu med valupptakt inför EU-

Valet. Vi syns ute på stadens torg och gator. Vi har börjat med vår 

dörrknackningskampanj och fler saker är på gång.  Informations-

möte om EU-valet på Olsbergs Arena för våra förstagångsväljare är 

ett sätt att nå ut till våra ungdomar, vilket vi i styrelsen tycker är vik-

tigt. Många utav er medlemmar ställer också upp och hjälper till i 

vårt arbete och det är vi enormt tacksamma för. Alla behövs! 

Allt det vi gör inför EU-valet är en generalrepetition inför det stora 

valet i höst och vi kan lära oss jättemycket av detta. Vad är bra, vad 

är mindre bra och hur kan vi i så fall göra det bättre. 

Har ni tips och idéer på någon aktivitet  eller synpunkter så är ni väl-

komna med dessa till oss i styrelsen. 

 

Väl mött därute! 

Annelie Sjöberg 



Kalendarium 

 Datum Ansvarig Sekreterare Tid Plats 

2014-01-07 Anders Gustafsson M-L Gunnarsson 18:00 Garvaren 

2014-01-29 Lennart Andersson Björn Alm 18:00 Garvaren 

2014-02-26 Kerstin Robertsson Tomas Erazim 18:00 Garvaren 

2014-03-26 Göran Persson Marianne Ihse 18:00 Garvaren 

2014-04-29 Jan Lindholm Carina Lindström 18:00 Garvaren 

2014-05-28 Mats Danielsson Rolf Abelsson 18:00 Garvaren 

Alliansmöte  Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

2014-01-07  2014-01-08 2014-01-30 

2014-02-03  2014-02-04 2014-02-27 

2014-03-03  2014-03-04 2014-03-27 

2014-03-31  2014-04-01 2014-04-24 

2014-05-05  2014-05-06 2014-05-27 

2014-06-02  2014-06-03 2014-06-17 

Gruppmöten 

Allians-KS-KF  

www.eksjomoderaterna.se 

2014-07-31 C-G Stelpe Ronnie Gustafsson 18:00 Garvaren 

2014-08-04  2014-08-05 2014-08-28 


