
Mit navn er Susan Kjeldgaard, jeg er 56 år, gift med Niels 

og har to dejlige børn på 21 og 14 år. Politisk er jeg meget 

optaget af hvordan, jeg kan føreAlternativets visioner, håb, 

drømme og ideer om den bæredygtige omstilling og 

nytænkende udvikling ind I Gribskovs byråd og kommune. 

Jeg ønsker at vi bevarer det gode, udvikler og styrker 

vores fælleskaber til stærkere, og at vi sammen skaber en 

kommune, der tager vare på sin kerneopgave hos både 

store, små, unge og ældre, dyrene og naturen med omsorg 

og nærvær. 

Jeg er ihærdig og holder fast i opgaven til den er slut. To 

perioder (8 år) I byrådet har givet mig en masse viden og 

erfaring via, poster som næst- og formand i Plan&Miljø-, 

Attraktiv kommune-, økonomi-, vej&teknik-, Kultur og 

idræt-, forebyggelses-, vækst og ny skole udvalg. 

Derudover har jeg bestyrelsespost I Gribvand og 

Fredbogaardfonden og formand for “dialogforum for 

lokalsamfund”. Privat er jeg næstformand I 

Søborgymnastik og idrætsforening. Alt dette mener jeg, 

sammen med mit arbejde som familiebehandler 

i Gribskov og mit liv som kone, mor, dyreven med en stor 

og bred vennekreds bosat i Gribskov kommune; Ja så 

mener jeg, at jeg har et omfattende og indgående 

kendskab, til mange af kommunens områder, hvilket i de 

politiske debater og behandling af sagerne ofte kommer 

mig tilgode. Jeg har I mit byrådsarbejde beskæftiget og er 

lykkedes med, at bringe nytænkende og mere bærdygtige 

elementer ind I Byudvikling med flere lejeboliger, en ny 

svømmehal, nationalpark, idrætspas, giftfri rotte 

bekæmpelse, klimakommune, katteordning, jobskabelse, 

friluftskommune, forebyggelse, bedre idræt og meget 

mere! Dog er der stadig lang vej, at gå iforhold til, at få 

mere bæredygtige løsninger ind I Gribskov kommune og 



det vil jeg fortsat arbejde ihærdigt på og meget gerne I 

samarbejde med flere byrådsmedelmmer fra Alternativet. 

Jeg tror på fornyelse af tænkemåde = klogere og smartere 

er nødvendigt, men altid med det menneskelige først. Vi 

skal arbejde mod, at skabe arbejdspladser i harmoni med 

vores smukke natur, vi skal tænke økologisk, bæredygtigt, 

og helst med lokalt produceret fødevare til vores børn og 

ældre borgere. Et sundt dagligt liv, er min enkle vision og 

derfor er bevægelse/legesrum på nye og smartere måder 

til leg og læring i by og natur også et mål. Jeg arbejder 

tilstadig på, at styrke foreningslivet, kulturen, fælleskabet 

og interessen for hinanden. Min udfordring de sidste 8 år 

har helt sikkert været, at nå alt! Men jeg bestræber mig 

på, at nå det meste. Jeg bryder mig meget lidt om tom 

negativ snak og hurtige løfter, der ikke kan holdes. Jeg 

brænder for levende og involverende lokalsamfund og 

ønsker at bringe mere borger deltagelse og demokrati ind I 

byrådets arbejde! Og med det håber jeg at få jeres 

godkendelse til at føre meget mere Alternativ politik ind I 

byrådet. 

Kontakt mig gerne på telefon og mail. 

61354082 mail sukje@gribskov.dk 

Venlig hilsen 

Susan Kjeldgaard 
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