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Store drømme. Små sikre skridt. 
Jeg bliver tit spurgt om det virkelig er tiden og besværet værd at             
stille op til kommunalvalget? Om jeg virkelig tror det gør en           
forskel? Ja for katten! Hvor var vi henne, hvis vi ikke fulgte vores             
overbevisning. Hvor var vi henne, hvis vi alle bare gav op og lod             
os ukritisk flyde med strømmen. Min motivation er næret af, især           
to stærke følelser. Den ene er frygt for, hvad vi efterlader til vores             
børn og børnebørn. Den anden er et enormt håb om at kunne            
gøre en lille forskel og påvirke den retning vi som samfund er ved at tage. I dette                 
opstillingsgrundlag vil jeg forsøge ikke nære frygten, men derimod åbne lidt op for de håb og                
drømme jeg har. 
 
Jeg har en drøm om, at vi begynder at se alle mennesker ligeværdige. Vi vejer lige meget på                  
vægten, hvor end vi kommer fra. Og selv om vi ikke alle fødes med lige muligheder, samme                 
religion eller etniske baggrund, skal denne forskellighed ikke bruges til at mindske vores             
værd, men til at styrke og berige vores samfund. 
 
Jeg har også en drøm om, at vi begynder at åbne øjnene for den voldsomme udnyttelse af                 
vores jordklode der foregår. Vi bliver nødt til at passe bedre på det vi har. Vores børn skal                  
kunne opleve de forskellige og vidunderlige steder der findes på jorden. De skal beriges af               
den artsdiversitet, der stadig kan opleves og de skal kunne drikke det vand, vi henter op af                 
jorden uden at frygte, hvilke gifte det kunne indeholde. De skal kunne stole på, den mad de                 
spiser ikke gør dem syge. 
 
Økonomisk drømmer jeg om rigdom. Rigdom til alle, ikke bare de få. Men rigdom skal ikke                
bare måles i penge og velstand. Rigdom måles i frihed, kærlighed, tryghed. Frihed til at               
hente sine børn tidligere fra daginstitutionerne og være en mere nærværende forælder.            
Frihed til at tage sig af vores egne, men også frihed til at give tryghed og kærlighed til dem,                   
der mangler eller har brug for vores hjælp. Et rigt samfund har plads til og kan rumme alle.                  
Også dem i toppen og bunden. 
 
 
Den bedste kommune i Danmark 
Gennem gennemsigtighed, hårdt arbejde og ved at lytte og inddrage alle indbyggere i             
Skanderborg kommune, mener jeg, vi har en chance for at flytte lidt på, de fastlåste politiske,                
strukture der eksistere. Vi bliver nødt til, at finde nye måder at gøre tingene på. Vi skal lytte                  
lidt mere til hvad borgere og medarbejdere fortæller os. Sammen skal vi finde de løsninger,               
der gør Skanderborg til den bedste kommune i Danmark. 
Vi skal ikke være bange for at drømme stort, men vi skal være realistisk i vores politik og                  
søge små sikre ændringer gennemført gennem dialog, ærlighed og åbenhed. 
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Privat 
Jeg er kæreste med Kit og sammen har vi Christian på fem år og tvillingerne Liv og Lea på                   
to år. Vi bor i et lille parcelhus i Galten og til dagligt arbejder jeg som ambulanceassistent på                  
en lille station i midtjylland. Mellem mine døgnvagter er jeg desuden deltidsbrandmand på             
stationen i Skovby/Galten. 
Gennem mit job har jeg lært at bevare roen og overblikket, selv i ekstreme situationer, og jeg                 
ved, hvor meget samarbejde betyder for et godt udfald. Jeg ser mig som en organisatorisk               
dygtig ildsjæl med sans for paragraffer og detaljer, der åbensindet og lyttende formår at            
skabe resultater, men også med egne markante holdninger. Jeg er initiativrig, iværksætter            
og har et helt katalog af ideer til alternativ aktivisme. Alt dette håber jeg at få gavn af i et                    
fremtidigt politisk virke. 
 
Der er allerede nu mange ønsker til en Alternativ kommunalpolitik. Jeg har herunder listet              
nogle af dem op. De skal ses som et oplæg til videre arbejde. Det vigtigste, for mig, er                  
måden de er kategoriseret på. Jeg har inddelt dem i tre trin og jeg ser denne opdeling som                  
en god måde at vise en realistiske og på mange områder opnåelig Alternativ politik. Jeg vil                
opfordre til at bruge denne metode, når vi i fremtiden sammen skaber politik i Alternativet               
Skanderborg. 
 
1. Kan gennemføres nu og uden større økonomiske konsekvenser. 
2. Kan gennemføres gennem forhandling inden for en byrådsperiode. 
3. Kan gennemføres over længere tid, men kræver store holdningsændringer.  
 
1. 

- Mere ansvar og indflydelse til lokale brugerbestyrelser. 
- Indlicitering til lokalsamfund frem for udlicitering. 
- Krav om økologisk drift ved genforpagtning af kommunale arealer. 

 
2. 

- Borgerdrevne forslag i byrådet. 
- Forsøg med direkte demokrati ved digitale afstemninger på internettet. 
- Oprettelse af sprøjteforbuds- og grundvandsbeskyttelses områder. 
- Økologisk og ens tilbud om mad i alle kommunale institutioner. 
- Stop for udvidelse af store, ikke bæredygtige, bedrifter. 
- Indførelse af kommunal regnemodel hvor der indtænkes økonomisk- social og          

miljømæssig bæredigtighed. 
- Lokal iværksættermesse og netværksforum med inddragelse af lokale virksomheder. 
- Krav om sociale klausuler i alle kommunalt udbudte opgaver. 

 
3.  

- Co2 neutral kommune 
- Totalt forbud mod Roundup i Skanderborg kommune. 
- Forsøg med borgerløn 
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