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Jeg er 50 år, gift med Laila og er far til Esther på 14. Er født og opvokset i Haderslev og bor i dag i 
Øsby. Til dagligt arbejder jeg som marketingansvarlig hos Frøslev Træ ved Padborg. 

De sidste mange år, er det gået den helt forkerte vej – ikke blot i Danmark – men i hele det samfund 
der omgiver os. Klima, miljøet og naturen lider, flygtninge- og udlændingepolitikken er efterhånden 
decideret menneske-fjendsk og racismen blomstrer, Retorikken er løbet helt af sporet, både i den 
politiske arena, men også på de sociale medier og i pressen. Vi har skabt et skævt samfund, godt 
hjulpet af den demokratiske model, som vi i mange år har ment var den rigtige… Der er rigtig meget at 
tage fat på – og der er mange kampe, som vi i Alternativet skal kæmpe. Ændringer i samfundet og en 
ny politisk kultur kommer ikke af sig selv... derfor stiller jeg op! 

Mine kardinalpunkter hedder miljø og bæredygtighed, fødevarer og dyrevelfærd samt social- og 
sundhedspolitik. Det er punkter, der på flere områder er forbundet med hinanden, og som har stor 
betydning for vores ve og vel, for vores økonomi og for den verden vi vil give videre til vores børn. 
Desuden brænder jeg for at for at få ændret det monster at et system vi har skabt - både kommunalt, 
regionalt og nationalt. Det er et system, der er til for systemets skyld - et system hvor økonomien ofte 
vægter mere end omsorg, anstændighed, fakta og sund fornuft. 

Haderslev skal være en bæredygtig kommune, hvor vi fx ikke tillader sprøjtegifte og skadelig kemi i 
offentlige arealer. Offentlige køkkener skal fortrinsvis bruge økologiske- eller frilandsprodukter – gerne 
lokalt produceret. På skoleområdet, skal midler afsat til inklusion også bruges på dette område. Vi skal 
omstille det kommunale energiforbrug til bæredygtig energi og den kommunale bilpark skal omlægges 
til el-biler Det er kun toppen af isbjerget – der er brug for Alternativet i Haderslev Byråd! 


