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Skifte i Stadshuset 

Den 3 augusti 2015 tillträdde Joakim Lindström sitt nya arbete som 1:e vice 
kommunalråd i Eksjö.  Vi var många som var på plats och hälsade honom 
välkommen med blommor och fika. Dagen efter var det pressträff och Små-
lands Tidningen, Eksjö Tidningen och Höglandsnytt fanns representerade 
och som var nyfikna på att träffa Joakim. 
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Ordförande Ulf Björlingson har ordet 
Hej Moderatvänner! 

Nu har det gått ett år sedan senaste valet och det politiska arbetet löper på i 
Eksjö kommun med Alliansen i förarsätet. Under 
detta första år har arbetet inom Alliansen varit bra 
även om vi ibland har olika syn på saker och lite olika 
prioriteringar men så är det ju vi är faktiskt fyra olika 
partier. 

I samband med valet informerade många om att ka-
tastrofen för Höglandssjukhuset närmade sig, Östra 
Kommundelen skulle utarmas då persontåget lades 
ner och dessutom skulle kommunen få pengar via en 
S-ledd regering. Hur blev det nu ett år senare. Sjuk-
huset fungerar och byggs vidare, från och till de 
östra delarna tar man sig med buss, pengarna till kommunen kom inte men 
kommunen åkte på ca 9 miljoner i extra avgifter på anställd under 26 år. 

Du kan läsa vidare om politiken i Eksjö där Moderata representanter presente-
rar sina nämnder och vad som händer där.  

Ett stort arbete som föreningen, valberedningen och fullmäktigegruppen har 
varit att plocka fram en efterträdare till Tomas Erazim på kommunalrådsposten. 
Som ni säkert känner till så tog Anders Gustavsson över stafettpinnen under 
några månader innan Joakim Lindström tog över och nu håller han på med att 
sätta sig in i alla kommunala frågor. Även om Joakim kan ni läsa mer i hans arti-
kel i detta nummer av Moderatnytt. 

Moderatföreningen har nu utökats med en MUF 
förening och det totala medlemstalet i Eksjö kom-
mun har ökat en aning vilket glädjer oss alla. Alla 
medlemmar behövs för att bedriva opinion i hela 
Eksjö kommun. Jag hoppas att ytterligare några tar 
tillfälligt i akt för att engagera sig i vårt förening. På 
Eksjö marknad drev vi en kampanj för att få ytterli-
gare medlemmar vilket gav ett positivt utfall. Du 

själv kan också bidra med att hjälpa till några timmar då och då. En anledning 
till att det är bra att engagera sig redan nu är att vi behöver engagerade med-
lemmar som kan ta ansvar efter nästa ordinarie val 2018. 
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Ju bredare engagemang vi få desto mer politik med Moderat inriktning kan vi 
få i kommunen vilket vi tror gynnar inte bara oss själva ytan hela kommunen. 
Med moderat politik i Eksjö får vi det alla lite bättre därför är det bra om fler 
engagerar sig. 

I den globaliserade värld som vi lever i kan det vara svårt ibland att tycka att 
våra utmaningar i Eksjö inte är viktiga utan man borde ägna sig åt att lösa värl-
dens problem istället. Nu fungerar det ju inte riktigt så vilket alla inser. Vår roll 
är att skapa goda förutsättningar för Eksjös invånare på kort och lång sikt.  Om 
vi har en väl fungerande kommun då det gäller skolor, äldrevård, bostäder, soci-
altjänst, barnomsorg och kultur har vi en bra grund så att man trivs och får ett 
bra liv i Eksjö oavsett om man är nyanländ eller har bott här i flera år.  

Detta innebär att även vi måste ta vårt ansvar för utmaningar utanför Eksjö 
kommun då det gäller miljö, flyktingkatastrofer, naturkatastrofer eftersom 
detta påverkar Eksjös invånare. 

Det är viktigt att inse att kommunen inte skall göra allt utav vi själva måste göra 
de saker vi kan efter bästa förmåga.  

Väsentligt  är att stöd lämnas till frivillighetskrafter inom vitt skilda verksamhet-
er men där frivillighetsengagemanget är det som bär verksamheten. I grunden 
är det kommunens roll att på många områden skapa förutsättningar för olika 
typer av verksamheter men att företag, föreningar, intressegrupper och privat-
personer är dom som står för mycket av verksamheten. 

 

Ulf Björlingson 

Eksjöföreningens Ordförande 
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Anders Gustafsson och Annelie Sjöberg var på plats i Kista när Sverigedagen 

ägde rum lördagen den 7 mars 2015. Under dagen genomfördes två 

”workshop-pass” som var baserade på de sex arbetsgrupper som partistyrel-

sen tillsatt för att utveckla vår politik inför nästkommande val. 

 

Workshop-passen gick ut på rundabordsamtal där nio deltagare satt vid varje 

bord och diskuterade idéer och visioner som antecknades och som sedan ska 

behandlas av de sex arbetsgrupperna. Ett riktigt bra koncept och upplägg för 

att alla medlemmar skulle ha möjligheten att påverka vår politiks utveckling. 

Heta frågor under dagen var försvar och integration. 

 

Under dagen höll även partisekreterare Tomas Tobé, partiledare Anna Kinberg 

Batra och den ekonomisk-politiska talespersonen Ulf Kristersson tal inför en 

fullsatt anläggning med över 1000 deltagare från hela Sverige.  

 

 

 

Sverigedagen i Kista  
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Medlemsmöten och aktiviteter 

Medlemsmöte Räddningstjänsten  

Den 16 mars hade vi ett medlemsmöte för oss Moderater. Vi träffades på Rädd-

ningstjänsten i Eksjö. Räddningschefen Micael Carlsson höll ett inledande före-

drag om verksamheten och sedan fick vi en guidad tur genom lokalerna. 

Det är alltid lika spännande att få titta på brandbilar och olika räddningsfordon 

och gruppen hade många frågor som Micael svarade på. Efter rundvandringen 

fikade vi och de som var lite mer insatta i det politiska inom kommunen infor-

merade om vad som var på g just då. 

Stort tack till Räddningstjänsten  och Rädd-

ningschefen för att det blev ett trevligt med-

lemsmöte. Det var mycket uppskattat av våra 

medlemmar som var med under kvällen! 

När dessa rader skrivs i detta nummer av vår 

medlemstidning så vet vi också att en utav Ek-

sjös största bränder har inträffat i vår gamla 

bebyggelse i gamla stan. Räddningstjänsten 

tillsammans med Räddsam F och alla omkring-

liggande kårer gjorde ett fantastiskt arbete 

som lyckades att begränsa branden till det 

kvarter som brann ner. Det hade kunnat bli 

mycket värre! Bra jobbat! 
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Sommaravslutning  

Torsjö Säteri, Eksjö 

Den  23 juni hade vi sommaravslut-

ning för medlemmarna i Moderaterna . Vi träffades ute på Torsjö Säteri denna 

fina kväll även om det var kyligt i luften. Torsjö Säteri har anor långt tillbaka i ti-

den och Henrik Källner berättade om gården och dess historia. I dag är Torsjö 

Säteri ett högmodernt lantbruk. Varje enskild kossa har sitt specifika nummer 

och sin speciella koststatus. Kossorna kan komma och gå som de själva vill och 

sommaritid går de även ute på bete. För att maximera mjölkproduktionen till 

den högsta, är det väldigt noga med samma rutiner och bra foder till varje indi-

vid. En kossa är ett extremt vanedjur—berättade Henrik Källner. Om detta störs 

så blir följden genast att kossan mjölkar mindre.  

Det var en otroligt fin och välskött anläggning som visades för oss! 

Efter rundvandringen avslutades kvällen med grill-

ning av hamburgare och korv. Kaffe och kaka blev 

det också! Allt blev lyckat och maten och kaffet 

värmde våra lite kylslagna själar.  

Tack Henrik Källner för en trevlig och  

intressant rundvandring! 
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Länsförbundsstämman 

Den 9 Maj gick den årliga länsförbundsstämman av stapeln. Detta år i 

Gisleparken, Gislaved. Då träffades moderater från alla 13 kommuner, 

unga som gamla, erfarna som oerfarna för att umgås och för att disku-

tera politik. 22 motioner behandlades under mötet, och 16 motioner kom 

från MUF.  

  

Mina huvudfrågor när det gäller 

politik är skola och integration. 

Detta var också två stora frågor 

som diskuterades och debatte-

rades under stämman. Alla skol

- och utbildningsmotioner kom 

från MUF, vilket tydligt visar att 

många ungdomar faktiskt har 

konkreta förslag på hur vi mo-

derater kan förbättra skolan och hur vi skall gå till väga. Därför vill jag ge 

en särskild eloge till MUF, som både lade fram många viktiga motioner 

som bifölls, som till exempel rättning av anonyma prov. De visar på 

högsta allvar att de också har en åsikt, och att de kan driva igenom den 

på samma villkor som de äldre moderaterna. 

  

Motionerna som bifölls skickades vidare till arbetsstämman som hålls 

senare i höst.  

  

Nästa länsförbundsstämma kommer att vara i Eksjö, då vi i Eksjömo-

deraterna skall vara med och arrangera. Ett riktigt kul uppdrag!  

 

Vi som åkte till stämman i Gislaved var Lukas Kvist, Maja Mulaomerovic, 

Tomas Erazim, Anders Gustafsson och Peter Karlsson. Maja blev även 

vald in i styrelsen som ledamot och Tomas omvald ytterligare ett år som 

ledamot.  

Lukas Kvist, MUF Eksjö Kommun 
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Kommunalrådet Joakim Lindström har ordet 

Jag tillhör nu den skara människor som under en tioårsperiod har flyttat till  
Eksjö kommun två gånger. Det är härligt att vara tillbaka. Vem är jag då? Lite 
kort: Jag är född och uppvuxen på västkusten. Vid sekelskiftet flyttade jag till 
Umeå för att studera juridik vid Umeå Universitet. En rolig tid, naturligtvis. Fem 
år senare flyttade jag så till Eksjö för första gången i mitt liv. Efter en treårig 
sväng till Uppsala är jag och min sambo Sara alltså nu tillbaka i kommunen.  

Jag har under mina dryga tjugo år i 
arbetslivet jobbat med många olika 
saker. Det har bland annat varit 
tryckeri, post, lager, restauranger 
och butiker. Jag har kört truck, stä-
dat, delat ut tidningar, stekt hambur-
gare och blandat cocktails. Under 
det senaste decenniet har jag arbe-
tat som jurist. Huvudsakligen har det 
handlat om fastigheter. Jag har arbetat internationellt och jobbat med männi-
skor i nästan samtliga världsdelar. Allt detta har sammataget varit oerhört sti-
mulerande och lärorik.  

Nu är mitt fokus Eksjö kommun. Jag är som ni förstår moderat och mina grund-
läggande värderingar är moderata och liberala. Givetvis tror jag att vår mode-
rata politik är den bästa grunden för det samhälle vi alla vill leva och verka i.  

Jag ser att mitt nuvarande uppdrag är för kommunen främst. Jag vill att männi-
skor ska känna sig trygga i Eksjö kommun. Jag vill att den som växer upp i Eksjö 
kommun ska minnas sin skoltid och sina ungdomsår som en fantastisk tid. Jag 
vill att den som vuxit upp i kommunen vill stanna kvar i kommunen, eller flytta 
tillbaka efter en tid någon annanstans. Jag vill att företagare ska vilja etablera 
sig i kommunen och att nya företagare ska ges goda möjligheter att starta sina 
verksamheter och växa—att fler får möjlighet att börja på sitt första jobb i Ek-
sjö kommun. Jag vill att alla i kommunen ges möjlighet att berika sin fritid med 
det som varje enskild individ tycker är viktigt, stimulerande och roligt.  
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Det livspussel som så många av oss trilskas med under stora delar av våra liv 
ska vara enklare i Eksjö kommun. Det ska vara värdigt och glädjande att åldras 
i kommunen.  

Det är samtidigt vår skyldighet att bidra till dem som inte kan delta med 
samma förutsättningar. Detta är så viktigt. Det finns fortfarande allt för många 
människor i utanförskap och detta ska vi aldrig acceptera. Utanförskap är för-
ödande för den enskilde och utanförskapet är ett misslyckande för varje sam-
hälle.  

Vi står nu inför utmaningar med anledning av de vedervärdiga inskränkningar i 
människors frihet och hälsa som sker runt om i världen. Det är inte bara viktigt 
utan också nödvändigt att vi öppnar våra hjärtan och bidrar på det sätt vi kan. 
Stora delar av Sverige minskar i befolkningsmängd och vi ser en brist på män-
niskor i arbetsför ålder som kan bidra till vår samhällsutveckling. När vi lär 
varandra att öppna ögonen och förstå, när vi hjälps åt att ta tillvara på de 
enorma resurser som nu tillförs vårt lilla land har vi möjlighet att, vid sidan av 
att hjälpa enskilda utsatta individer, bygga ett starkare, bättre och öppnare 
Sverige. Så låt oss tillsammans hjälpas åt att växa som individer och som sam-
hälle. Låt oss involvera och acceptera. Låt oss ta tillvara på varandras förmågor 
och talanger. För Sverige i framtiden.  

 

Joakim Lindström 

1:e vice Kommunalråd 
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Eksjö Marknad 9 september 

Inför Eksjö marknad den 9 september fanns vi på plats med vårt Moderata tält 

på torget.  

Eksjö marknad bjöd på en strålande höstdag med många besök i vårt Mo-

derata tält på torget. Flera utav oss moderater fanns på plats för att sam-

tala om vår kommun med  våra innevånare. Vi hade med oss medlemskort 

till de som ville bli nya medlemmar.  Vi hade också ett frågeformulär där vi 

frågade om vad som är viktigt i Eksjö kommun just nu. Det är alltid positivt 

att vara ute och prata med människor och visa att vi bryr oss om vår kom-

mun.  
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TUN—Tillväxt och Utvecklingsnämnden 
 

Ett halvår har gått av den nya mandatperioden. Arbetet i Tillväxt- och utvecklingsnämnden, 
TUN, har präglats av stor samsyn på bad som är viktigt för såväl tillväxt och utveckling av 
vår kommun. Under våren besökte vi de flesta verksamheterna 
för att kunna förstå hur våra resurser används. Nämndens an-
svarsområden spänner från kvalificerad högskoleutbildning till 
gräsklippning på idrottsplatsen och hantering av lotteritillstånd 
utan någon som helst rangordning av respektive verksamhet. 

 

Beträffande högskoleverksamheten på Campus I12 har vi nu 
färdigställt nya undervisningslokaler i den kasern som ligger 
närmast till höger vid infarten. Detta gör att vi kan ta emot fler 
elever till de olika utbildningarna. 

 

På Eksjövux har vi haft besök av Skolinspektionen. Resultatet av 
granskningen blev med beröm godkänt. Någon liten rutin ville 
man ha på pränt och det är snart ordnat. Verksamheten fun-
gera bra och vi tar emot alla som är behöriga, även från våra 
grannkommuner mot vederbörlig ersättning. 

 

Flera föreningar äger sina anläggningar själva och kan söka ett 
bidrag till underhåll och investeringar. I år var önskemålet ca 2.5 mkr medan tillgängliga 
medel endas uppgick till 450 tkr. Vi hoppas kunna sträcka oss ytterligare en bit till nästas 
gång det blir aktuellt att söka. 

 

Vi har börjat hösten med en gemensam samling med politiker och tjänstemän samt fler be-
rörda där vi redovisat pågående projekt, strategi, och diskuterat styrkort. Det har varit en 
nyttig genomgång för oss politiker som har att sätta sig in i många verksamheter. 

 

Björn Alm  

Ordförande i TUN 
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Bolagsstyrelsen—Eksjö Energi 
Eksjö Energi ansvarar för fjärrvärme, renhållning (soptömning m.m.) kom-
munalt vatten och avlopp samt kommunala gator och vägar. I ett dotterbo-
lag ansvarar vi för elnätet i Eksjö tätort och i ett annat arbetar vi med bred-
bandsutbyggnaden och att sälja el till kunder i hela landet. Eksjö Energi 
äger dessutom ett vindkraftverk i Vetlanda kommun. 
 
Det mesta i vår verksamhet är ren serviceverksamhet till kommuninne-
vånarna med allt vad detta innebär. Ibland kan Eksjö Energi hamna i 
focus som t.ex. då vi nu föreslagit att förlägga en del av en avloppsled-
ning i sjön Mycklaflon. Bakgrunden är den att Länsstyrelsen beslutat att 
Eksjö kommun måste lösa avloppsfrågan för några fastigheter i områ-
det vid Mycklaflons camping.  
 
Det finns olika sätt att lösa detta på och alla sätt är mycket kost-
samma. Det gäller därför att hitta en bra men inte onödigt dyr 
lösning. Den lösning Eksjö Energi tillsammans med experter
(konsulter) fastnat för, accepteras emellertid inte av några fas-
tighetsägare, trots att metoden är godkänd av myndigheterna 
och används av många andra kommuner. Eksjö Energi beslutar 
inte i frågan utan det gör Eksjö kommunfullmäktige. 
 
Styrelsen följer med spänning resultatet av vår satsning på ett 
vindkraftverk. Elpriset är på en historiskt låg prisnivå, varför det 
fanns några i vårt parti som i nuvarande skede tvekade inför sats-
ningen på vindkraft. Samtliga övriga politiska partier var överens 
om att göra satsningen i höstas medan M med viss tvekan gick in 
i projektet.  
 
Det jag är särskilt glad över är att priset på fjärrvärme är bland det lägsta i hela landet och 
att anslutningsavgiften för bredband också är bland det lägsta i Sverige.  
 
Jan Lindholm 
Vice ordförande i Eksjö Energi 
 

Fotnot: Bilderna på sjöledningarna är från ett lyckat  VA-projekt i Askersund och i sjön Vättern. Om 

ni är intresserade av detta så kan ni läsa mer på följande sida på webben:  http://nuva.se/news/

sjoledningar-i-norra-vattern/ 
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Eksjöbostäder ett bostadbolag i förändring. 
Eksjöbostäder (EBO) är kommunens helägda bostadsbolag, vars syfte är att bygga, äga och 

förvalta bostäder i Eksjö kommun för att främja en positiv befolkningsutveckling. 

Bolaget har fram till 2015 i huvudsak ägt bostäder i Eksjö tätort, men i början av året för-

värvade EBO en fastighet (Bobinen) i Mariannelund och i september förvärvades ytterli-

gare en centralt belägen fastighet på orten. 

Under de senaste åtta åren har stora investeringar gjorts i form av 

renoveringar och även nyproduktion, totalt har det investerats när-

mare 400 milj kr. Under de kommande fyra åren är prognosen att 

ytterligare 200 milj kr kommer at investeras. 

EBO håller just nu på med att inom något år avsluta renoveringen av hela Stocksnäsområ-

det , och vi har påbörjat renoveringen av fastigheterna vid Oxtorgsgatan. 

Nyproduktion av 28 nya lägenheter pågår i kvarteret Lunden, 

och vi står inför ett beslut avseende etapp två i detta område 

som omfattar ett trettiotal bostäder. Lunden kommer att fullt 

utbyggt omfatta ca 100 bostäder. 

De omfattande investeringarna har möjliggjorts genom att vi 

avyttrat fastigheter, där vinsterna helt använts till att genomföra de planer som bolagets 

styrelse fattat. 

Ett omfattande energi- och miljöarbete har pågått under flera år allt i syfte att leva upp till 

kommunens miljökrav, för att kunna leva upp till detta har ett omfattande utbildningspro-

gram för bolagets anställda genomförts och ett helt nytt ledningssystem FR2000 håller på 

att införas. 

Bolagets målsättning finns beskriven i en bok som kom ut i början av året, där man kan läsa 

om de projekt som avses genomföras under de kommande fem åren. 

EBO har den första september fått en ny VD  - Maria Lundh- som 

kommer från en chefsbefattning i Sävsjö kommun. 

Bolagets målsättning är att bli ett av Sveriges effektivaste bostadsbo-

lag där vi har nöjda medarbetare och nöjda hyresgäster. 

Rolf Abelsson 

Styrelseordförande Eksjöbostäder 
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Socialnämnden 

Efter att i ett par år haft budgetminus ser det ut som om 2015 ska kunna gå 

ihop sig. Viktigt att notera är att socialnämndens budget är över 300 miljoner 

kronor. Som en vision och mål, har vi i nämnden, att våra innevånare ska få 

hjälp vid behov. 

Nämndens område är mycket om-

fattande och rymmer bland annat 

socialt stöd, stöd till funktionshind-

rade, hälso- och sjukvård samt 

äldreomsorg både i eget boende 

och i våra äldreboende. Viktigt att 

notera även här är att barnplace-

ringar har minskat. 

År 2014 uppgick hemtjänsttimmarna till 172 600 timmar. Ökning av resurser till 

medicintekniska hjälpmedel och sjukvårdsprodukter. 

Vi har ett stort och viktigt ansvar i nämnden och inte minst att förvalta de 

skattepengar som vi alla har bidragit med. 

Kerstin Robertsson 

Ordförande Socialnämnden 
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BUN Barn– och utbildningsnämnden 

Jag har följt sektorn under ett antal år nu och det är med stor tillförsikt och 

glädje som jag ser att vi har en sektor som är i balans vad gäller budget och 

utfallet. Den interna kontrollen inom sektorn har gett önskat resultat så här 

långt.  

En utav våra utmaningar är att tillgodose alla barn en barnomsorgsplats och 

därmed uppfylla fullmäktiges krav på full behovstäckning. Vår nya förskola 

vid ”Teknikum”, som kommer att vara i drift i januari 2016, där kommer det 

att finnas fullt tillräckligt med platser för att täcka vårt behov. I samband 

med detta utökas också antalet platser för Nattis.  

En annan utmaning är att komma tillrätta 

med grundskoleelevernas vikande resultat i 

skolan. Vi har ett bra och djupgående samar-

bete med sektorns chef, Tord Du Reitz i 

denna fråga. Många insatser görs redan idag 

och saker kommer att bli förbättrade. 

Våra rektorer ute på alla våra skolor i kommu-

nen gör ett fantastiskt jobb och självklart gör våra lärare och övrig personal 

det också men rektorerna har en stor och viktig roll i att få ihop allt, vilket 

inte alltid är så lätt.   

Just nu är vi i slutfasen vad gäller budgeten för 2016-2017. Ramarna ska tas 

beslut på och sedan börjar arbetet med internbudget inom sektorn och 

verksamheterna.  

Skolinspektionen gjorde sin tillsyn i Eksjö kommun och re-

sultatet utav detta blev att vi fick en (1) anmärkning och 

det är ett mycket gott resultat. Självklart ska vi inte slå oss 

till ro bara för det utan nu fortsätter vi vårt arbete. Vi vill ju 

ha en skola i världsklass och då får vi jobba vidare! 

Annelie Sjöberg 

Vice ordförande BUN 
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Ditt bästa recept! 
Vi i föreningsstyrelsen har funderat på att vi vill göra 

en ”egen” receptbok. Moderatkvinnorna har sedan 

tidigare gjort en sådan och även föregående partiled-

ning med Fredrik Reinfeldt och Anders Borg i spetsen gjorde en sådan. Dessa 

receptböcker har blivit otroligt populära. Både att få och även att ge bort som 

”give aways” till  gammal som ung. 

Vi vill ge er medlemmar en uppmaning eller en utmaning (se det hur ni vill) till 

att skicka in ert bästa recept. Det kan vara recept på förrätt, maträtt, efterrätt 

eller ett recept på en enkel kvällsvickning. Receptet behöver inte vara ert egna 

påhittade utan har ni en favoriträtt så dela med er det till oss! Alla recept är 

alltså välkomna!  

Har ni inga bilder på just er maträtt så är det inga problem utan det ordnar jag. 

Följande vill vi att ni skickar in: 

Typ av rätt: Förrätt, maträtt, efterrätt etc 

Namn på rätten: Kroppkakor, Lax på spenatbädd, etc 

Ingredienser, hur man tillagar den, osv 

Namn på dig som skickat in receptet och telefonnummer 

Bild på dig som skickat in receptet (finns ingen bild ordnar jag detta också) 

Skicka ditt recept till: 

Annelie Sjöberg, Moderaterna i Eksjö, Bänarp Tomtelyan 1, 575 91 EKSJÖ 

annelie.sjoberg1@gmail.com 

         Glada mathälsningar Annelie Sjöberg 
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Kalendarium 

Datum Ordförande Sekretrare Tid Plats 

2015-11-04 Mats Danielsson Kerstin Robertsson 18:00 Garvaren 

2015-12-02 Anders Gustafsson Ulf Björlingson 18:00 Garvaren 

     

Gruppmöten 

Ordförande agerar mötesledare och  ansvarar för att fikat beställs , om mötet är 

förlagt till kommunhuset. I annat fall ansvarar gruppledaren för att fika ordnas.  

Gruppmötena hålls i konferensrummet ”Garvaren” i kommunhuset. Tagg och kod 

krävs för att komma in. Det finns alltid någon som släpper in till kl 18:00. Vid sen an-

komst ring Björn Alms mobil 070-662 84 41. 

Alliansmöte Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

2015-10-05 2015-10-06 2015-10-22 

2015-11-09 2015-11-10 2015-11-26 

2015-12-07 2015-12-08 2015-12-17 

Alliansmöte-KS-KF 
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Vi avslutar detta M-Nytt med två bilder från Norra Storga-

tan i Eksjö!  

En härlig sommarbild att jämföra med en stämningsfull vinterbild! Vi har 

en fantastisk stadskärna i gamla stan! 
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www.eksjomoderaterna.se 


