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Vi hoppas att många kommer och vi vore tacksamma om ni anmäler 
detta då vi ska beställa antalet räksmörgåsar. 
 
Föredragshållare i år blir Stf Regementschefen Bo Anders Jansson. 
”Ett försvar i förändring—även i Eksjö” 

 
Föreningen bjuder på dryck, räksmörgås, kaffe och kaka.  
 
Tid: Onsdagen den 25 februari, kl. 19:00  
Plats: Krusagården Eksjö  
 
Hålltider för kvällen: 
19:00 Ordförande hälsar välkomna 
19:10 Föredrag av Bo Anders Jansson 
19:45 Räksmörgås, dryck och kaffe 
20:00 Årsmötesförhandlingar börjar 
21:00 Avslutning 
 

Anmälan sker till följande personer: 
Annelie Sjöberg  annelie.sjoberg1@gmail.com 0730-459007  
Ulf Björlingson ulf.bjorlingson@gmail.com  0707-728474 
 

Varmt välkomna! 
Styrelsen Eksjöföreningen 

Kallelse till årsmöte onsdagen den 25 februari för 

alla medlemmar i Moderata Eksjöföreningen 

mailto:annelie.sjoberg1@gmail.com
mailto:ulf.bjorlingson@gmail.com


Verksamhetsberättelse för Eksjö Moderata  

Förening 2014  

Styrelsen har under 2014 haft följande sammansättning  

Ordförande Ulf Björlingson   Ledamot Tomas Erazim  

Vice Ordförande Mats Danielsson  Ledamot Marie-Louise Gunnarsson  

Sekreterare Roterande   Ledamot Annelie Sjöberg  

Kassör Rolf Abelsson   Ledamot Repr MUF Vakant  

Senioransvarig Kerstin Robertson  Representant MQ Katarina Norén  

Revisor:  Lars-Åke Andersson och Claes-Göran Stelpe  

Ersättare:  Sven Söderlund och Ronnie Gustafsson  

Valberedning: Björn Alm (sammankallande), Kerstin Robertson, Marianne Ihse . 

 

Anders Gustafsson och Kerstin Robertson har representerat Landstinget  

Efter valet i september har Tomas Erazim varit vår representant.  

Den 8 januari 2015 hade Föreningen 113 (103) medlemmar varav 15 (3) var MUF 

medlemmar  

Årsmötet hölls den 25 feb. Därefter har styrelsen haft 15 protokollförda styrelse-

möte inklusive det konstituerande mötet som hölls den 25 feb. Gruppmöten har 

regelbundet ägt rum med alla intresserade medlemmar men framför allt har full-

mäktige gruppen deltagit. Även representanter från bolagspresidierna har deltagit 

då och då. Gruppmötena har ägt rum så att den s.k gula listan har kunnat diskute-

ras. Vi har haft ca 10 gruppmöten under 2014. I anslutning till gruppmötena har vi 

deltagit i Alliansmöten där den moderata närvaron kunde varit något högre.  

Deltagande vid stämmor/möten  

Kandidatskolan  

Länsförbundet anordnade en kandidatskola som ägde rum i Nässjö vid två kvällsmö-

ten i Nässjö i Januari och Februari. Från Eksjöföreningen medverkade två personer 

Ulf Björlingson och Sabine Vearvack. Dessutom deltog Tomas Erazim som förelä-

sare.  

Sverigemöte i Göteborg  

Till Sverige mötet i Göteborg 4 och 5 April åkte fyra personer från Eksjömoderater-

na. Carina Lindström, Annelie Sjöberg, Mats Danielsson och Ulf Björlingson.  



Anders Gustafsson var där som representanter för länets moderater. Mötet hade 

som syfte att vara kickoff inför valet. Det hölls många inspirerande tal och föreläs-

ningar. Samtlig Moderata toppolitiker deltog i aktiviteterna.  

Nationaldagen  

Eksjöföreningen deltog vid nationaldagsfirandet med att tåga genom Eksjö med M 

flaggan och sedan ingå i fanborgen vid Eksjö Museum  

Förbundsstämma i Jönköping  

Den 12 April var det länsförbundsstämma på Science Park i Jönköping där vi repre-

senterades av Annelie Sjöberg. Katarina Norén, Peter Karlsson,Robin Kihlbaum, Sa-

bine Vervaeck, Ulf Björlingson dessutom var Tomas Erazim på plats i egenskap av 

ledamot av förbundsstyrelsen. Syftet med mötet var att ta ställning till ett antal 

motioner och propositioner samt sedvanliga ärenden såsom ombudsval, ansvarsfri-

het etc.  

Möte i Hook  

Den 9 Augusti hade vi valkickoff på Hooks Herrgård där information inför valet gicks 

igenom. Några av våra Riksdagskandidater (Helena, Sotiris, Tomas) presenterade 

sig. Även Anna Kinberg Batra dök upp på detta möte. Representanter i Hook var 

Annelie Sjöberg och Ulf Björlingson från Eksjöföreningen  

Aktiviteter EU-valet  

Vi hade ett moderat tält vid torget i Eksjö där föreningen bedrev EU kampanj vid 5 

tillfällen veckorna före EU valet. Föreningen genomförde även en dörrknacknings-

kampanj i Kvarnarp. Inför EU-valet inbjöds samtliga förstagångsväljare i kommunen 

med brev till en informationskväll den 15 maj med bland annat Malin Sjölander (EU-

kandidat) på Olsbergs arena. Tyvärr var antalet ungdomar som dök upp mycket be-

gränsat.  



Medlemsmöte politikområden Olsberg  

Under hösten 2013 och 2014 hade några grupper arbetat med att ta fram material 

inom flera politikområden (skola, miljö, samhällsbyggnad, kultur och integration) 

där den lokala moderata politiken togs fram. Dessa dokument presenterades för en 

bredare publik och i grupper diskuterades detta  

Valaktiviter Septembervalet  

Under valkampanjen hade vi många aktiviteter i kommunen. Vi genomförde ett 

utskick av valsedlar till samtliga hushåll i kommunen. Ett antal annonser infördes i 

Eksjötidningen samt i Smålandstidningen. På torget hade vi tre dagar i veckan totalt 

13 gånger en bemannad s.k valvagn som köptes in från Lions och målades om i Mo-

derata färger. Det var ca 20 medlemmar som deltog i bemanningen av valvagnen. Vi 

var även via MUF Jönköping aktiv på flera skolor i kommunen. Det genomfördes 

aktiviteter på Eksjö Marknad, Bellö Marknad , Mariannelunds marknad, Stadsfesten, 

Brevlådekampanj i Ingatorp, Valaffischering, Sommartorget i Mariannelund.  

Valvaka  

Valvakan ägde rum på Krusagården där ett antal förhoppningsfulla moderater sam-

lats för att äta och lyssna på valvaka via storbildsTV. Allt var i början trevligt och 

spänningen var hög. Lite längre fram svalnade glöden men som Eksjömoderat 

kunde vi vara stolta över att vi som enda Moderata förening i länet lyckats behålla 

våra mandat i kommunen. Trots detta kunde man inte ta miste på besvikelsen. 

Förhandlingar  

Förhandlingar med de övriga partierna sköttes främst av Björn Alm, Anders Gustafs-

son och Ulf Björlingson. Vi hade olika kontakter direkt efter valet med de flesta par-

tierna. Det hela slutade i en uppgörelse med de övriga tre borgerliga partierna ge-

nom ett gemensamt dokument som beskriver grunderna för samarbetet de kom-

mande fyra åren. De fyra allianspartierna förhandlade och gjorde upp om fördel-

ningen av poster och uppdrag. Efter detta vidtog arbetet inom den moderata valbe-

redningen att ta fram förslag på vilka personer som skulle bemanna de olika poster-

na. Valberedningen bestod av Mari-Louise Gunnarsson, Mikael Lindström och Ulf 

Björlingson. Dessutom adjungerades Tomas Erazim till valberedningen.  

 



Julfest/Årsavslutingsfest  

Festen den 15 dec ägde rum på Restaurang Putte Kock ca 35 personer var anmälda. 

Föreningen bjöd på den del av maten som kostade över 100:-. Vid festen informera-

des lite om vad som hänt efter valet och om det stundande extra valet. I övrigt hade 

vi en fortsatt trevlig kväll.  

Övrigt  

Föreningens hemsida har fortsatt utvecklas och i dag har vi den bästa, mest uppda-

terade och innehållsrikaste av samtliga eksjöpartiers hemsidor. Annelie Sjöberg har 

som alltid lagt ner en hel del tid på att få fram detta på ett proffsigt sätt. En viss 

hjälp har hon fått av Ulf B.  M-nytt har kommit ut med två nummer under året vilket 

kanske var något färre än vad vi tänkt från början. Men det är bättre att hinna göra 

något med kvalité istället för kvantitet. Även här har Annelie gjort en stor insats.  

Undertecknande 

Ordförande—Ulf Björlingson Vice Ordförande—Mats Danielsson 

Kassör—Rolf Abelsson  Ledamot—Tomas Erazim 

Ledamot—M-L Gunnarsson  Ledamot—Annelie Sjöberg 

Senioransvarig—Kerstin Robertsson  

Representant MQ—Katarina Norén 

Samtliga styrelseledamöter har undertecknat verksamhetsberättelsen.   

    ——————————— 

En del av vårt Moderata gäng! 



Anna Kinberg Batra 

Jag har varit politiskt engagerad så 

länge jag kan minnas. Från elevrå-

det i mellanstadiet, via studentkår, 

landsting och flera kommuner till 

Sveriges riksdag. Idag är jag partile-

dare för Nya Moderaterna.  

Mitt politiska engagemang har sin 

grund i att skapa bättre möjligheter 

och förutsättningar för dig och andra 

människor att leva det liv du trivs 

bäst med. Därför ska politiken fun-

gera bra där den behövs för att lösa 

gemensamma problem, men låta bli 

att reglera det du bäst bestämmer 

själv, beslut som rör din familj och 

din plånbok. 

Valupptaktsmöte Hooks Herr-

gård  augusti 2014 

Foto: Annelie Sjöberg 

Partiledare 

Grunden för att kunna fortsätta satsa på både välfärd, skola och lägre 

trösklar för jobb är växande företag. Företagen behöver färre – inte fler –  

hinder för att handla och anställa och politiken ska se till att skolan, trafiken, 

brottsbekämpningen och miljöpolitiken fungerar och levererar. För att kunna 

säkerställa detta behövs stabila offentliga finanser. Därför behövs moderat 

ledarskap på alla nivåer.  



Sedan förra årsmötet då jag valdes till ordförande för vår moderata 

förening här i Eksjö kommun har det hänt massor i både kommunen, 

regionen, Sverige, EU och världen. 

Hade jag idag vetat vad jag idag vet, kanske jag hade 

behövt ännu någon dag att fundera över vad man tar 

på sig som ordförande i politisk föreningen innan 

man tackar ja. Naturligtvis hamnade ordförande i för-

eningen som en av nyckelpersonerna då det kom upp 

en massa frågor om valkampanjer, annonser, dörrknackning, valstuga, 

utskick etc Att det var så mycket trodde jag inte och dessutom var det 

två val och förberedelserna hann starta inför ett tredje men det blås-

tes ju av.  

Många tror att då valet var över skulle man 

kunna vila ut men ack vad man bedrog sig. Nu 

vidtog förhandlingar både hit och dit med öv-

riga partier för att slutligen landa i ett arbete 

med valberedning om hur poster skulle till-

sättas med personer. 

Vid sidan av detta skulle politiken också tilldelas en del av tiden. Oav-

sett vad man tycker om politik och föreningsarbete måste jag säga att 

detta har givit mig stor inblick i politiken på kommunal nivå och man 

har lärt känna personerna bakom besluten och förstått argumenten 

varför man tar ett beslut eller varför man är oenig. 

 

Ordförande Ulf Björlingson har ordet 



Det är inte alltid att det som refereras i media är fullt korrekt och nu-

mera passar jag mig ännu mer för att som enda källa använda mig av 

media. Jag rekommenderar att ni som är intresserade försök enga-

gera er ni kommer att få stort utbyte av det om ni själva bara är be-

redda att deltaga.  Man kan bara visa sitt intresse utan att ta på sig 

någon specifik arbetsuppgift. Det ger alla aktiva politiker nya idéer 

och nya infallsvinklar. 

Strax innan jul blev det ju 

också klart att Tomas Erazim 

lämnar posten som kommunal-

råd och istället blir rektor vid 

Furulundsskolan i Marian-

nelund. Detta gav mig ytterli-

gare huvudbry, men med stöd 

från ytterligare två personer i 

valberedning skall vi säkert fixa 

att få fram en värdig efterträ-

dare till Tomas med hjälp av 

medlemmarna.  

Det senaste året har ju med full klarhet visat att vår värld hänger ihop 

och vi kan inte isolera oss utan måste vara öppna. Vi är beroende av 

andra länder, regioner, kulturer och 

människor precis som dom är det av 

oss. För att detta skall fungera måste vi 

förstå varandra och från alla håll respek-

tera varandra oavsett olikheterna men 

inte samtidigt försöka göra alla lika. 



Tänk bara på hur vi idag använder oss av produkter från alla hörn av 

världen som har blivit en del av vår vardag så att vi nästan tror att det 

är Svenskt. Kaffe, The, Vin, Cigaretter, Snus, Asfalt, Iphone, Ipad, TV, 

Bilar, Datorer, Filmer, Semesterorter, Pizza, Thaimat, Kåldolmar, Me-

dicin, Gympaskor, GPS signaler, Telekommunikation, Facebook, Inter-

net, Rakapparater, Skrivare, musik etc  

Tänk om vi inte samarbetade om dessa saker utan var och en utveck-

lade sitt utan tanke på andra då skulle det mesta inte fungera. Detta 

gäller ju inte enbart från sådant som vi behöver utan även produkter 

som vi vill sälja.  

Med tanke på det som sker i världen 

både i form av miljö och energipro-

blem samt konflikter av olika sorter 

allt från ideologiska konflikter till kon-

flikter med religiösa förtecken och 

rena fattigdomskonflikter så måste vi 

samarbeta och tala med varandra för 

att kunna bevara och utveckla allt det 

som vi uppskattar. 

Människor har i alla tider strävat efter 

att få det bättre och samtidigt känna 

sig behövda av varandra för att på så 

sätt kunna få det ännu bättre.  

 

I ett samhälle där man inte kan påverka sin egen situation resignerar 

folk och känner sig utanför och drar sig undan sitt ansvar. Detta inne-

bär ju inte att vi alla skall tycka och vara lika. Det är mångfalden som 

gör att vi utvecklas som samhälle och individer. 



Visst vore Eksjö kommun utan ett inflytande från alla orter i kommu-

nen och från landsbygden en fattigare kommun. Jag skulle kunna fort-

sätta med att tala om regionen, Sverige, EU, världen på samma sätt 

för att visa att vi är beroende av varandra men det skulle bli alltför 

många sidor. 

I Eksjö kan vi inte lösa de stora problemen ute i världen men vi är 

dom som kan lösa de problem som uppstår i Eksjö med viss hjälp från 

regionen, Sverige, EU och världen. I jämförelse med ett globalt per-

spektiv kan ju våra lokala problem ses som små men för oss som bor 

här är dom stora.  Följande områden är jag övertygad om att vi kan 

göra bättre. Mycket är bra, men Eksjö kan bättre! 

 

- Barnomsorgen och skolorna 

- Hemtjänsten, Hemsjukvården 

- Äldrevården 

- Bostadsbyggandet 

- Infrastruktur som vägar, vatten, avlopp, fjärr-

värme och bredband 

- Integration 

 

Det är inte alltid lätt men med samarbete kan vi lösa dessa frågor 

utan att låta individens egna val får stå tillbaka. Samtidigt måste vi 

inse att om vi vill att det allmänna skall tillhandahålla all service och 

bestämma hur denna service i detalj skall utföras så kommer invånar-

na att överlämna all makt och alla resurser till politikerna och det vill 

åtminstone inte jag. 

 



 

När jag skriver detta får jag höra om händelserna i Paris och dess 

tragiska följder. Samtidigt hör man om tusentals offer för terror i 

Nigeria, Pakistan och på andra ställen runt om i världen. Jag hoppas 

att vi inte tror vi kan lösa dessa problem genom att stänga gränser 

och isolera oss. Terrorn kommer att frodas utanför oss och når hit 

förr eller senare. Det enda rimliga är att bekämpa terrorn genom 

dialog, öppenhet och utbildning. Samtidigt får 

vi inte vara naiva och låta bli att vidtaga försik-

tighetsåtgärder. Detta gäller naturligt även i 

Eksjö kommun. 

 

Ulf Björlingson 

Ordförande Eksjöföreningen 



Vänner! 

Som ni vet blev det inget extraval. Stefan Löfven slöt den så kallade 

"Decemberöverenskommelsen" med Alliansens ledare och nu riktar sig vårt parti 

fullt och fast in på att vinna valet 2018. Det skall vi göra med Anna Kinberg Batra 

som vår nya partiledare. Jag hade förmånen att få vara med på den extra partistäm-

man den 10 januari i Stockholm som ombud från Jönköpings län.  Då avtackades 

Fredrik Reinfeldt och Anna valdes till ny partiordförande. Det var skönt att det rådde 

en så god stämning på stämman! I oktober i år hålls den ordinarie partistämman för 

partiet och då kommer ett antal arbetsgrupper att tillsättas, som har till uppgift att 

se över vår politik och komma med nya förslag. Två områden, som partiets utvärde-

ringsgrupp efter valet har identifierat är integrationsfrågan och välfärdspolitiken. 

Arbetsgrupperna har på sig till nästa partistämma 2017, då partiets politik fastställs 

inför valet och då kommer också de fyra Allianspartierna att börja jobba ihop sig 

igen. Fram tills dess skall vi i Eksjö jobba hårt för att få igenom så mycket moderat 

politik som möjligt här i kommunen och lägga grunden till en valseger i kommunva-

let 2018. 

Som ni också säkert vet fick undertecknad i slutet av 2014 en spännande möjlighet, 

som jag inte kunde tacka nej till. Från och med 1 april i år trappar jag ned mitt poli-

tiska engagemang och lämnar kommunalrådsuppdraget i Eksjö för att axla det utma-

nande uppdraget som rektor för Furulundsskolan i Mariannelund. Jag har brunnit 

för utbildningsfrågor och arbetet med barn och unga i hela 

min karriär och nu får jag en chans att vara med och bidra i 

detta arbetet på ett högst påtagligt sätt. Jag kommer dock 

att behålla mina förtroendeuppdrag i Eksjö kommunfull-

mäktige och i regionfullmäktige i Jönköpings län. Jag har 

trivts mycket väl med kommunalrådsuppdraget och som 

gruppledare och har nu fullt förtroende för att valbered-

ningen hittar en efterföljare till mig som kan fortsätta lagar-

betet med att driva moderat politik i Eksjö kommun. 

Tomas Erazim 

Kommunalrådet har ordet 



Anders Gustafsson 

Kommunfullmäktiges 

Ordförande 

Moderaternas fullmäktigegrupp 

samt moderater på centrala poster 

Tomas Erazim 

Kommunstyrelsens  

1:e Vice Ordf 

Ledningsutskottets  

Vice Ordf 

Kerstin Robertsson 

Socialnämndens  

Ordförande  

 

Carina Lindström 

Vice Ordförande  

Samhällsbyggnads-

nämnden 

Björn Alm 

Ordförande 

Tillväxt och Ut-

vecklingsnämnden 

Annelie Sjöberg 

Vice Ordförande Barn 

och Utbildningsnämn-

den 

Marie-Louise Gun-

narsson 

Ledamot Fullmäktige 

Peter Karlsson 

Ledamot Fullmäktige 

Mats Danielsson 

Ledamot Fullmäktige 

Ulf Björlingson 

Ledamot Fullmäktige 



 
Barn- och Ungdomsnämnden 
 

BU-chefen Tord Du Rietz har blivit varm i kläderna och samarbetet 
med honom och nämnden fungerar mycket bra. 
 
Årsbokslutet för  BoU har hittills pekat på ett underskott på 2,7 mkr. I 
förhållande till den stora budgeten så är det  knappt 1 % i felmargi-
nal. När de sista posterna nu blivit kända i årsbokslutet visade det att 
förvaltningen kommer att få tillbaka skattepengar från staten.  Helt i 
balans blir det inte men resultatet blir bättre. 
 
Inför året kommer vi att ha en del stora frågor på agendan. 
- Utveckling av Storegårdsområdet i Eksjö (ny förskola m.m) 
- Skolinspektionen som kommer till Eksjö 
- Integration av nyanlända i förskolor och skolor 
- Barnomsorgen i östra kommundelen (utredning av nattis, Getingen 
i Ingatorp m.m) 
 
Annelie Sjöberg 
Vice ordförande  
Barn- och ungdomsnämnden 

Rapporter från nämnder 

Håll dig uppdaterad genom att ha koll 

på hemsidan! 

www.eksjomoderaterna.se 



Kalendarium 

Ordförande agerar mötesledare och ordnar med fika om mötet är förlagt i kom-

munhuset. Gruppmötena hålls i Garvaren. Tagg och kod krävs. Någon släpper in 

till kl 18:00. Vid sen ankomst ring Tomas: 072-2353570. 

Datum Ansvarig Sekreterare Tid Plats 

2015-01-29 Jan Lindholm Annelie Sjöberg 18:00 Garvaren 

2015-03-05 Carina Lindström Björn Alm 18:00 Garvaren 

2015-04-01 Mats Danielsson Marie-Louise G 18:00 Garvaren 

2015-04-29 Ulf Björlingsson Kerstin Robertsson 18:00 Garvaren 

2015-05-28 Rolf Abelsson Peter Karlsson 18:00 Garvaren 

     

Alliansmöte  Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

2015-02-02  2015-02-03 2015-02-19 

2015-03-09  2015-03-10 2015-03-26 

2015-04-07  2015-04-08 2015-04-23 

2015-05-04  2015-05-05 2015-05-21 

2015-06-01  2015-06-02 2015-06-16 

    

Gruppmöten 

Allians-KS-KF  

www.eksjomoderaterna.se 


