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Sävsjö kommun

Lär känna Therese

Na

Ål

Therese Petersson är Kristdemokraternas nya toppnamn i kommunvalet 2022
och kandidat till uppdraget som kommunstyrelsens ordförande efter valet.
Men vem är Thereses Petersson? För
att vi alla ska få lära känna henne lite
bättre så satte vi oss ner och samtalade
med henne

Bo

St
ter

Hur ser din vardag ut idag?
Jag jobbar med det egna företaget Smålands
Fönster och sitter som ordförande i det kommunala bostadsbolaget Sävebo.

Om du skulle beskriva dig själv,
hur skulle du beskriva dig då?
Helhjärtad och genuin, välvillig, flexibel, lojal,
gladlynt och ser möjligheter.

Berätta något som vi inte vet
om dig
När jag var 35 så gjorde jag Sverigeklassikern,
när jag fyllde 40 så tog jag motorcykelkörkort
och jag älskar att spela teater.

Vad gör du på fritiden?
Jag tycker om att röra på mig. Jag går gärna
promenader och är ute i naturen. Crawla utomhus i öppet vatten blev en aha-upplevelse
förra året. Det blir långa simpass ute i Vallsjön nu under sommaren. Magiskt. Jag gillar
att umgås och vara med familjen och vänner.
Jag är även engagerad i föreningslivet.

Berätta om ett roligt Sävsjöminne
Det första som jag kommer att tänka på är
när kung Carl XVI Gustaf var i Sävsjö för att
inviga Hofgårdsvallen. Det var 5 juni 1975
och jag som fyraåring och stolt Sävsjöbo
med viftande flagga var där för att titta och
kungen stannade till och pratade med mig.
Det är alltid lika roligt när vi som kommunbor ses på stora evenemang.
Fortsättning->

Vad tycker du är det bästa med
Sävsjö Kommun?

Namn: Therese Petersson

Storleken! Att man känner många. Det blir
liksom familjärt när det inte är för stort. Jag
uppskattar också alla ideella krafter och allt
engagemang från lokalsamhället, föreningar
och kyrkor.

Bor: På Wallsjö Gård

Ålder: 50
Status: Gift med Jonas, har 5 barn,
måg och svärdotter samt ett barnbarn,
kor och bin på gården

Vad är roligast med att vara
politiskt engagerad?
Att man inte bara har åsikter utan att man
verkligen kan vara med och påverka. Även om
turerna är långa ibland så är känslan av att
vara med och påverka det häftigaste. Jag gillar
inte att bara tycka och prata.

Vad tror du att du kan bidra med
till politiken och kommunen?
Mitt varma hjärta som slår för Sävsjö tror jag
att jag kan bidra med. Jag känner så för människorna som bor här och jag gör vad jag kan
för att lyssna in människors behov. Jag tycker
om människor och vill att vi ska ha det bra
här.

Vilka utmaningar ser du att Sävsjö står inför?
Att hålla alla med jobb och företagen med den
kompetensen de behöver. Andra utmaningar
är att få på plats rätt typ av bostäder, kommunikation till andra orter och ungdomars psykiska ohälsa.

Till sist, vad är din största bedrift
hittills i livet?
Min familj!
————————-

Intervjun har gjorts
av Johanna Danielsson
Kristdemokraterna i Sävsjö kommun
Eksjöhovgårdsvägen 1 B, 576 32 SÄVSJÖ
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Foton som tagits genom åren på Therese
som engagerad kristdemokrat
Internet:
savsjo.kristdemokraterna.se

Bankgiro:
5954-1540

