
 
 
 

 
 
 
Som först ut bland kretsens soliga sommarpratare får jag väl presentera mig då.  
Erik Johansson heter jag och bor på en gård i Hult, jag är Kretsordförande för 
partiföreningen i Eksjö kommun och utöver det är jag ersättare i Tillväxt- och 
Utvecklingsnämnden och suppleant i Eksjö Energi. 
 
Min väg in i politiken var på ett bananskal, Elly Henrysson ringde efter mor efter valet 
2010 för att se om hon ville vara med i någon bolagsstyrelse. Hon var inte hemma 
och då frågade hon mig istället och på den vägen är det :).  
 
Att jag känner att Centerpartiet är partiet för mig beror mycket på värderingarna, 
företagsvänligheten och grundtanken om att man kan kombinera både frihet och 
gemenskap. För mig är också Centerpartiet en egen variant på hur man bedriver 
politik där rötterna i föreningsrörelsen gör att det finns en förväntan hos väljarna att 
man ska se partiet närvarande vid exempelvis marknader runtomkring i kommunen, 
att man ska ha naturliga och avspända kontakter med föreningsliv och företagare och 
att man har en utgångspunkt att det ofta blir bra om man gör saker tillsammans. 
Modellen med att samarbeta med civilsamhället är en grundbult för att få liv i en 
landsbygdskommun. Jag vill att folk ska kunna känna igen sig i Centerpartiet och 
något som brukar glädja mig är när man har kampanj på marknad eller och torg och 
man hör både det lättsamma samtalet med nära till skratt som får en att tänka på 
bygdegårdar, men att det några meter jämte finns några andra som diskuterar och 
utbyter tankar på samma sätt som det brukar låta vid köksbordet.  
 
En hjärtefråga för mig som jobbat mycket med partiföreningen är att verka för att ge 
schyssta förutsättningar för att kunna verka som förtroendevald och även som parti. 

Sommarkrönika 26/6 2020 

Erik Johansson 



Jag var nog först med att hälsa både Vänsterpartiet och BA välkomna i upptakten av 
valrörelsen 2018 och för mig var det viktigt att som företrädare för ett av de större 
partierna i kommunen signalera att ja vi tycker nog inte lika i allt, men ni ska känna 
att ni är välkomna till det politiska sammanhanget. Vad gäller förtroendevaldas 
möjligheter att vara politiker så ser jag att om man vill bredda gruppen politiker i 
kommunen och engagera grupper av människor som inte finns representerade idag 
så får man försöka vara lyhörd och få till så att politik får plats i livet. Och att det finns 
utrymme för personlig utveckling och fina samtal, politik är även att sent på kvällen 
småprata i trapporna ut från möteslokalen och stå där under gatlyktans sken för att 
utbyta funderingar för att slutligen önska varandra god kväll och gå åt var sitt håll.  
 
Hållbarheten blir viktigare dag för dag och det känns kul att få möjligheten att vara 
med på ett hörn i Eksjö Energi som är ett företag som jobbar direkt eller indirekt med 
många av de här frågorna som uppvärmning, återvinning, avlopp och vatten. Min 
ambition är att man får till samma känsla i förhållandet mellan företag och 
medborgare som man har i Södra Skogsägarna. Alltså att man både köper och säljer 
tjänster, man delar mål och visioner och känner en samhörighet med både de som 
arbetar på företaget och de som man äger företaget tillsammans med. 
 
Bilden på mig är ifrån trädgårdsbordet där jag har bönor i brätten som jag borde 
plantera om i helgen :). Vi har lite tema i sommarkrönikorna att bilderna ska ha 
koppling till något närodlat, eftersom vi pysslar med närodlad politik ;). 
 
Jag önskar er alla en trevlig fredag och en fin helg. 
 
Soliga hälsningar från Hult 
Erik 
 


