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Karin Thuresson, Björköby, Vetlanda kommun 
 
1972 gifte jag mej och flyttade ut på landet, svärmor som inte hade körkort var med i Björkö 
CKF och ville bli skjutsad på möten och det dröjde inte länge förrän jag blev medlem. Flera 
av de äldre kvinnorna hade mycket erfarenhet och blev förebilder. 
Efter några år blev jag invald i Centerns kretsstyrelse och var under ett antal år kassör och 
sedan sekreterare och organisatör.  
 
Under ett par mandatperioder satt jag i Fritidsnämnden och sedan i Byggnads-nämnden, har 
även varit ersättare i Kommunfullmäktige.  
Jag var under några år på 90-talet med i Centerns Distriktsstyrelse och jobbade med ekonomi 
och administration när Centerns Förbundsstämmor hölls i Jönköping 1999.  
Sedan många år tillbaka är jag ordförande i Björkö Centerkvinnor, en av tre avdel-ningar som 
finns kvar i Vetlanda kommun.  
 
Har jobbat med administration och ekonomi, under drygt 15 år som delägare i ett löntagarägt 
företag som tillverkade ramlist. De sista 15 åren i yrkeslivet var jag anställd som 
förvaltningsassistent i Svenska Kyrkan.  
 
 

Sten-Åke Claesson, Skepperstad, Sävsjö kommun 
Sten-Åke startade sin bana i Skepperstads CUF-avdelning i mitten av 1950-talet. Det var en 
livaktig verksamhet med ett 70-tal medlemmar, där han blev ordförande som 18-åring för att 
vara det under fem år.  
 
Under tio år drev Sten-Åke med en kompanjon en bilfirma som sålde Peugeuot och BMW. 
Under den tiden var det känsligt att vara politiskt aktiv, särskilt som bilförsäljare. Firman 
sålde han 1978 och övertog då hustruns föräldragård i Mellby i Eksjö kommun. Då inleddes 
ett engagemang i LRF och i Södra Skogsägarna, där han hade en lång rad uppdrag.  
 
När han kom tillbaka till Sävsjö kommun blev det ett engagemang inom kommunpolitiken. 
2002 – 2010 var Sten-Åke ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, ledamot i 
kommunfullmäktige från 2006 och från 2014 ordförande i kommunens myndighetsnämnd 
med ansvar för bygg, miljö, trafik och livsmedelsfrågor. Två uppdrag som ha fortfarande har. 
 
Under en lång rad av år var också Sten-Åke ordförande i den lokala avdelningen inom 
Studieförbundet Vuxenskolan. Ett av de största projekten som roddes i hamn var att ta fram 
en ny upplaga av Gods och Gårdar för Jönköpings och Kronobergs län. Gården i Solkaryd, 
Skepperstad drivs idag av sonen men skogsfastigheten i Mellby ligger Sten-Åke varmt om 
hjärtat. 
 
 
  



Thomas Johansson, Hånger, Värnamo 
Thomas gick med i Hånger CUF som 13 åring och har sedan dess varit centerrörelsen trogen. 
Efter att varit ledamot i Hånger CUF blev jag ordförande och fortsatte sedan som ledamot och 
ordförande i Östbo CUF-krets som omfattade Värnamo kommun. 
Thomas flyttade på 80-talet till Ryssby i Ljungby kommun, men var kvar i CUF-kretsen några 
år.  
På nittiotalet återvände han till Hånger och blev då ledamot sedan sekreterare i Hånger C 
numera ordförande i Hånger/Dannäs centeravdelning 
Från mitten på nittiotalet tills nu från och till olika uppdrag i kretsen, såsom 

• Ordförande 
• Sekreterare 
• Kassör 
• Revisor 
• Valberedning 
• Strategigrupper 
• Nomineringsgrupper 

Deltagit och de senaste fyra valen lett Alliansen förhandlingsgrupp i Värnamo. Thomas har 
där varit en väldigt strategisk och tuff förhandlare. 
 
I distriktet varit ledamot i valberedningar och nomineringsgrupper och de senaste åren 
revisor. 
Förtroendeuppdrag 

• Ersättare socialnämnden 
• KS ledamot 4 år 
• KF ledamot 8 år 
• Ersättare Värnamo Energi 8 år 

Thomas har varit en viktig följeslagare i politiken under alla mina år i politiken i Värnamo 
och i distriktet. Han är strategen bakom alla våra framgångar! 
 
 
 
  



Urban Nilsson, Ås, Gislaveds kommun 
 
Urbans resa i centerrörelsen började som medlem i Frödinge CUF som 14 åring...och blev 
snabbt med i styrelsen som verksamhetsledare och körde tipspromenader och innebandy i 
Frödinge. Efter  några år blev han ordförande och var med och arrangerade Frödinge 
allmogeting med artister som Olyckan, Truxa, Leif Bloms och Boppers. 
Urban är en riktig tävlingsmänniska, Frågetävlingen  NONU (nordisk Nutidsorientering) som 
Urban vunnit på distriktfinal, Sverigefinal och Nordisk final med Frödinge CUF.....De tränade 
genom att samlas hos Thomas Holgersson och läsa DN och lägga upp taktik... 
 
Urbans resa fortsätter med att jag bli verksamhetsledare i Norra Kalmar CUF-distrikt och får 
åka till MEM och träffa Monica Eriksson och sjunga Bär ner mig till sjön...Härligt... 
 
Urban utbildar sig till fritidsledare på Wendelsberg folkhögskola i Mölnlycke. 
Får sedan mitt första jobb som utbildningsorganisatör i Norra Kalmar CUF-distrikt 1983 och 
flyttar sedan till Borås 1984 och blir CUF-ombudsman i Södra Älvsborgs CUF-distrikt 84-88 
och fixar världens bästa centerstämma i Borås. Minne från centerstämman i Borås är när man 
utesluter Sven-0lle, Sjöbo och det är knäpptyst i Boråshallen. 

 
Urban Nilsson flyttar sedan från Borås till Tånghult och börjar på Segerstad som fritidsledare 
där han fortfarande jobbar som idrottslärare och med miljöfrågor och är fackligt aktiv i 
Vision. 

1989 är han lägeransvarig på CUF-stämman 1989 i Bollnäs och räddar några grabbar ur ett 
brinnande tält; det var mordbrand och stora rubriker i kvällspressen.. 
1990-1993 satt han i CUFs förbundsstyrelse och skrev CUF:s miljöprogram.... 
Ett annat äventyr när jag och min syster Ingela åkte CUFs miljöbåt från Borgholm till MEM 
1989 och hade torgmöte med Lennart Daléus. 
 
 
Lokalt har Urban Nilsson varit Centerordförande i Reftele, Bredaryd och Ås och engagerad i 
många valrörelser och är stolt över 52:5 % i kommunvalet 2018 i valkrets Ås/Kållerstad. 
I kommunalpolitiken har han varit aktiv i kulturnämnden och fritidsnämnden i 25 år och nu är 
han ordförande i kulturnämnden och ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i 
socialnämnden. 
 
Urban har även ett internationella engagemang med kampen för ett fritt Sydafrika och min 
miljörelaterade resa för att rädda Europas skogar på 80-talet. Kämpade även på 80-talet mot 
rasism som vice ordförande i SOS rasism Borås.. Rör inte min kompis.... 
En gemensamt minne som jag och Urban har är att hans fru Ann träffade han på en Berlinresa 
som jag fixade..... 

 

Varmt grattis alla guldnålsmottagare 2020. 

Raymond Pettersson 
distriktsordförande 


