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I håb om det vil blive godt modtaget, tillader jeg mig hermed at stille mit 
kandidatur til rådighed til kommunal- og regionalvalg 2017 for Alternativet. 
 
Jeg er en mand på 61 år og er dermed et menneske med en lang livserfaring.  
Jeg har været gift med Lise i 37 år og er far til tre voksne drenge og bedstefar til otte 
børnebørn. 
Jeg er selvstændig tømrer, men på trods af, jeg er selvstændig, befinder jeg mig 
politisk til venstre for midten. 
 
Før jeg blev medlem af Alternativet har jeg været medlem af Enhedslisten og  
Miljøpartiet Fokus.  
Og jeg har været opstillet til både folketingsvalg, kommunalvalg og til regionerne. 
 

• Jeg er et menneske som mener samarbejde er det bedste for alle og bliver jeg 
valgt, vil jeg søge det brede samarbejde 

 
• Jeg går meget op i vores miljø og velfærd for både dyr og mennesker. 

 
• I kommunen vil jeg arbejde for et meget bedre miljø…. Et eksempel kunne 

være vores grøftekanter. Der er mig uforståeligt at de bliver slået. Netop 
grøftekanter er et sted hvor biodiversiteten kunne blomstre. 

 
• Kommunen ligger inde med arealer som sagtens kunne bruges kreativt. Jeg er 

f.eks. medlem af et kogræsserlaug på et areal som ejes af kommunen. Her 



slipper kommunen for at holde arealet. Vi i lauget sætter hvert forår nogle store 
kvier ud og i efteråret bliver de slagtet. Her slår man tre fluer med et smæk. 
Kommunen slipper for at passe arealerne, netop kvæg er en kæmpe fordel for 
biodiversiteten i naturen og vi der har køerne får noget fantastisk kød, hvor 
dyrevelfærden er i højsæde.  

 
• Jeg ønsker også at arbejde for at bymidten i Kolding atter skal blomstre og jeg 

har en masse ideer netop for dette. Vi har en smuk og spændende by, men 
forretningslivet i byen har det meget svært. Det skyldes ikke mindst Storcentret 
og jeg mener vi atter skal have borgerne, både fra Kolding og opland til at 
bruge byen. 

 
• Jeg vil arbejde for at de mindre byer, som er en del af Kolding kommune, også 

får mere synlighed. Et eksempel er Christiansfeld… I dag er det pludselig en 
by som ikke kun er kendt for honningkager. 

 
• For at inddrage de mindre byer og lokalsamfund skal vi som politikere ud og 

tale med beboerne her. Efter kommunesammenlægningen er det meget vigtigt 
at det hele ikke styres for decentralt. 

 
Dette er en meget kort fortælling om mit grundlag for at opstille til overnævnte to 
poster. 
På forhånd tak. 
 
 


