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Bo-Kenneth ”Knutte” Knutsson om varför han är centerpartist
Under mina första 20 år utvecklades min värdegrund på ett litet familjelantbruk där vi odlade chipspotatis, hade smågrisar och mjölkkor i nordöstra Skåne. Gården var en arrendegård under TrolleLjungby gods som praktiserade ett uråldrigt feodalsystem men var för övrigt ett lantligt modernt
samhälle.
Närodlat blev därmed vikten av att hela bygden skulle leva och där det fanns möjligheter till individuellt val i ett demokratisk samhälle, vilket bör vara en självklarhet.
Med officersutbildning, trupptjänst, studie- och materiell utvecklingsansvar, personalchef på Ing 2
och Arméns fältarbetscentrum i Eksjö under 25 år blev närheten till naturen, lagarbete och utveckling en del som gav värdefulla erfarenheter kring företagsamhet, lojalitet och människors lika värde
viktiga delar i det politiska valet. Alla ska få möjligheten att utvecklas efter sin förmåga och Försvarsmakten är en viktig del i vårt demokratiska samhälle.
Betydelsen av deltagande och ansvarstagande i aktiv fritid har varit och är en viktig del som jag är
del i genom Scouterna, Höglandets konstronda, Albert Engström Sällskapet, träsnideri och hemmet. Att möjligheterna till aktiviteter och engagemang ligger till grund för psykisk hälsa är uppenbar.
År 2002 gled jag in på nya utmaningar genom att ta jobbet som verksamhetschef på Psykiatriska
kliniken i Eksjö, ett uppdrag som jag fortfarande har. Vi har många fantastisk och engagerade
människor i vården som bär en del i vårt välfärdssamhälle som måste få sitt utrymme till kontinuitet och utveckling. Välfärdsförmågan är beroende av såväl bra utbildning som gott samarbete, där
Höglandet bör vara en självklar arena med närliggande universitets- och Högskoleorter.
Inom Centerpartiet har jag varit aktiv sedan år 2000, först inom kultur och fritid, sen vision 2020
och nu sedan de senaste 6 åren ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden/beredningen, ledamot i kommunfullmäktige och suppleant i kommunstyrelsen.
Nu önskar vi oss alla en skön sommar!
Knutte

Invigningen av nya Prästängskolan nov 2019
Våra barn- och ungdomar är vår
framtid och där har skola och utbildning en huvudroll. Därför ska
våra barn- och ungdomar ges
goda förutsättningar för att växa
och få möjligheter till en god start i
livet med förhoppningen att få
känna glädje och stolthet över sin
uppväxt i Eksjö kommun.
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