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Opstillingsgrundlag  

Baggrund:  

Jeg er 38 år gammel og bor i Ejstrup. Jeg er gift med Mike og vi har tilsammen 3 børn; to store piger 

på hhv. 15 og 17 år og en knægt på 11.  

Vi har et aktivt fritidsliv, hvor vi nyder naturen når vi tager rundt med vores campingvogn og 

kombinerer dette med ture på vores mountainbikes. Derudover spiller jeg fodbold på Fynslunds 

oldgirls hold.  

Jeg er uddannet ergoterapeut og er ansat som arbejdsmiljørådgiver ved Banedanmark.  

Jeg har fulgt Alternativet siden starten og har været medlem siden marts 2017. 

 

Mærkesager:  

Miljø 

I Kolding kommune er der brug for at vi retter et større fokus mod miljøet. Vi bør som en stor 

kommune i udvikling være et eksempel til efterfølgelse, også på dette område. Bedre 

affaldssortering og fleksible genbrugspladser er et godt sted at starte, men kunne vi ikke blive bedre 

til kildesortering? Er det ikke muligt at reducere plastikforbruget i vores institutioner? Hvis vi spørger 

de rette, er der masser af muligheder for små og store projekter der kunne bringe os meget længere 

frem.  

 

Åbenhed 

En kommune er, uanset hvor stor eller lille, et fællesskab. Et fællesskab fungerer bedst, hvis alle 

byder ind og alle bliver hørt. Vi har alle forskellige mål, drømme og ønsker for vores kommune, men 

det vil aldrig blive muligt at opfylde alle ønskerne. Det er derfor af største vigtighed for fællesskabet, 

at vi er helt tydelige og åbne omkring, når vi prioriterer noget frem for noget andet, når vi vælger 

noget og dermed vælger noget andet fra eller når vi giver køb på noget for at opnå noget andet.  

Med åbenheden tror jeg på at vi opnår det bedste fællesskab med den største tillid. 

 

Mod 

Tilliden vil give os styrken til at turde. Vi skal turde prøve noget af. Vi skal turde støtte op om et 

projekt eller et forsøg, for forsøgets skyld, fordi det måske vil lykkes. Det betyder også at vi skal lære 

af vores forsøg og den læring skal gøre os klogere.  Vi skal turde sætte noget i gang og se hvor det 

bærer os hen. Dermed er det også sagt, at vi skal turde indrømme hvis vores idé ikke virker, hvis 

vores projekt ikke giver de resultater vi troede og vi er nødt til at prøve noget andet.  

 

Sammenhæng 

Kolding er en stor kommune med mange skønne områder og steder. Det er vigtigt at vi bevarer et 

fokus på alle hjørner af kommunen og styrke sammenhængskraften på kryds og tværs. Det gælder 

både når vi taler om infrastrukturen og når vi taler om aktiviteter, muligheder og tilbud. Det skal 

være attraktivt at bo både i Kolding by, men også i og omkring vores centerbyer. Kommunen skal 

være levende og dynamisk for både for børn, unge, familier og ældre. 
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