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BAGGGRUND

Jeg er fra 1968, far til 4 store børn og bonus
til 3, i alderen 19-33 år. Nu hvor mine børn er
flyttet hjemmefra ser jeg muligheden for at
gå stærkere ind i at være lokalt aktiv i
Alternativet. Jeg er student fra Helsingør
Gymnasium i 1987. Jeg har været ung i
Helsingør og Hellebæk. Efter at have været
væk en del år, er jeg nu atter bosat i
kommunen, i Hornbæk, siden 2017.

TIDLIGERE POLITISK VIRKE

Jeg har som politisk aktiv været i medlem af
Alternativet siden 2015 samt siddet i
bestyrelsen for Alternativet i Helsingør i ca.
2,5 år og det har givet mig indsigt i det
lokalpolitiske arbejde samt det politiske
arbejde generelt.  Jeg har været tidligt været
aktiv i græsrodsforeninger som
U-landsimporten og Regnskovsgruppen
Nepenthes.

For mig er viste KV21 at Alternativet har
relevante, stærke og vigtige budskaber i det
politiske landskab, og agendaer som stadig
skal løftes for at skabe et bedre samfund for
de mennesker som lever i det.

Af mest markante resultater var vi især med
til at sætte Klimaet seriøst på dagsordenen,
og midtvejs i KV21 kvitterede de
konservative med et oplæg om et
Klimaudvalg. Vores høringssvar til
planstrategien affødte et nærmest ordret
”Bæredygtighedsværktøj”, til brug for By,
Plan og Miljøudvalgets vurdering af
byggeprojekter. Å var desuden
foregangsparti i at lave et tværpolitisk
netværk. Endelig viste borgerinddragelses
agendaen sig at være mere aktuel end vi
kunne have forudset. Mange områder
trænger til borgerinddragelse, og gør det i
den grad stadig. Her kan Å gøre en forskel.

Jeg mener desuden stadig at Alternativet er
det mest seriøse politiske parti.

MÆRKESAGER

1) Ældreområdet – der bliver talt meget om
værdighed på ældreområdet, men der
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mangler faglighed og en fornyet respekt
omkring omsorgsfaget, ligesom der skal
eksperimenteres med at lige dele
fagpersoner og mennesker med et
umiddelbart ønske om at give omsorg bør
kunne inddrages og på den måde give faget
fornyelse og inspiration. Boformer med unge
og ældre skal tilgodeses, så der kommer et
naturligt liv omkring plejeboligerne, og så
skal der åbnes for mere deltid for at afværge
nedslidning, mens der skal tilføres viden til
ressource planlægning så vikarbudgetterne
kan komme de fast ansatte til gode.

2) At arbejde videre for en Cirkulær
Kommune med Budget i langsigtet balance
– som ikke kun lapper enkelte steder, men
hvor hele kommunens egen institution bliver
gået efter i sømmene i alle de
indsatsområder hvor kommunen har
indflydelse: Byggeri, Forsyning, Indkøb,
Erhverv osv.

Helsingør vokser og det skaber mulighed for
Budget i langsigtet Balance. Vi skal
interessere os for at den kommunale vækst
bliver til overskud som vi kan bruge på at
forbedre livet for alle borgere. Dog kunne
vores overskud i Helsingør blive brugt til at
blive den bedste by at blive gammel i. Med
fri fitness til alle over 70. Med tilgængelige,
sammenhængende vandrestier til vore
mange naturskønne kultursteder.

3) Kystsikring og Sundt Øresund. Stenrev og
kystsikring har længe bevæget sig i retning
af en ensidig sandfodring og systematisk
ernelse af de gamle diger og stenrev, med
naturtab som kysterosion, fiskeyngel
tilbagegang og hav flora ødelæggelse. Den
udvikling skal vendes og de gamle gevinster

ved stenrev skal frem i lyset og op ad
skuffen.

HVORDAN?

I det politiske arbejde vil jeg søge dialog og
indflydelse i de kommunale udvalg dels ved
enkle, saglige og inspirerende partsindlæg
til udvalgsmøderne, men også ved at være i
dialog med de kommunale nøgleinstitutioner
som refererer til byrådet og som dermed er
dialogpartner og modtager for
Byrådsarbejdets beslutninger. Desuden vil
jeg engagere mig i nogle af de lokale
interesseudvalg som er relevante for mine
sager.

Jeg søge interessefællesskaber på tværs af
partier, som kan være medejer og bærer af
ideer, deltage i debat og i at præge
beslutningsprocesserne.

Og så gøre det båret af vores værdier:

● MOD
● GENERØSITET
● EMPATI
● GENNEMSIGTIGHED
● HUMOR
● YDMYGHED
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