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Jeg stiller op som kandidat til Hørsholm-Fredensborg kommuneforening 
fordi: 
 

- fordi jeg gerne vil være med til bære Alternativet’s værdier frem og være med til 
at sikre, at vores kommuner – også fremadrettet udvikler sig i en mere grøn og 

miljø rigtig retning. 
 
Jeg har været politisk aktiv snart sagt i hele mit liv. Var opstillet for Konservative i 

Hørsholm i 2005, - blev ikke valgt. Jeg forlod Konservativt Folkeparti i foråret i 2010. 
Jeg var med til opstart af Hørsholm-Fredensborg kommuneforening i 2016 og 

medlem af bestyrelsen i et år. 
 

Som menneske med handicap har jeg i særdeleshed viden og/eller interesse i 

følgende områder: 
 

- (Livstids-) Boliger 
- Veje, stier og anlæg 
- Kulturliv 

- Deltagelse i den demokratiske proces for mennesker med funktionsnedsættelse 
- Digital forvaltning 

  

tel:%2B45%204260%207878
http://anders-and.dk/phonenumber-3.jpg
https://www.facebook.com/politikkinnerup?ref=hl
https://www.facebook.com/Kinnerups.Alternativet/
https://www.facebook.com/akinnerup
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Anders Kinnerup hedder jeg: 
 

Jeg har boet i Hørsholm i 44 år 
- jeg var gift i 21 og har to dejlige drenge 

- Mikkel på 39 og Rasmus på 35 
- har været en del af det lokale politiske etablissement i mere end 10 år  
- Veteran, har væren udsendt (Soldat i Hæren) for FN – Cypern i 1 ½ år. 

 
Jeg er elektronikmekaniker af uddannelse - og har haft elektronikvirksomhed på fuld 

tid i seks år og senere havde jeg handel og udlejning af handicapbiler i 15 år.. 
 
Jeg vil gå til valg på Alternativet’s politik, dogmer & værdier. 

  
Jeg har en vision om at kunne være med til at sikre, at mennesker med 

funktionsnedsættelse, får lige mulighed for at deltage i den demokratiske proces - de 
skal ikke hindres p.g.a. en eventuel funktionsnedsættelse. 
 

Tilgængelig handler ikke om at vi skal fjerne en trappe hér og sætte en elevator dér... 
 

Det handler om at vi planlægger tingene ordentligt  BÆREDYGTIGT så borgere med 
funktionsnedsættelse kan færdes uden væsentlige hindringer. 

 
Når jeg nævner ”tilgængelighed” så er det IKKE fordi jeg fanatisk, - og ej heller 
ekstremistisk, vil have dét som eneste fokus, det er blot én opmærksomhed blandt 

meget andet som optager mig 
 

Jeg ér ikke handicappet.... 
- det er ikke noget man ér  
- det er noget man blir - i forhold til “noget”. 

 
Man ér ikke handicappet hvis man som mor med to børn - den ene i 

barnevogn - ikke kan komme rundt i Irma fordi reolerne står for tæt... - man 
blir handicappet.  
Det er det handicap betyder for mig.  

 
Man blir også handicappet hvis man ikke kan finde en egnet bolig, når 

ulykken er sket - og et familiemedlem - skal til at være kørestolsbruger eller 
rollator bruger. 
 

En funktionsnedsættelse - er i sig selv ikke et problem hvis man indtænker 
tilgængelighed når der f.eks. Bygges nyt  BÆREDYGTIGHED. 

 
Jeg er som menneske optaget af ordentlighed og retfærdighed og jeg vil gerne - med 

de givne værktøjer – nemlig vores værdier og dogmer – SAMMEN med jer forsøge at 
komme tilbage på sporet – dér hvor det almindelige menneske igen begynder at tro 
på fællesskabet og værdien af at opføre sig medmenneskeligt med rummelighed og 

empati. 
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1. Personlige data 
 

Anders V. Kinnerup ( født 27.august 1955 i København ) 
Bosiddende i Hørsholm siden 1974 

Diagnosticeret med Muskelsvind 1980 
Førtidspensionist fra 1997 
Ugift – skilt 1997 efter 21 år 

Børn: Mikkel 39 år, Rasmus 35 år 
Fritid: Samvær med mine børn og børnebørn, museer/udstillinger div. teater, bio, 

sejlads, ridning, motorsport, dykning 
 
2. Uddannelse 

 
Folkeskole : 

Nansensgade Skole 1 – 4. Bogø Kostskole 5 – 6.  
Elverhøjens Skole, Herlev 8 – 9. 
Forsvaret, Udvidet Teknisk Forberedelses Eksamen – TEFO II  

 
1973 

Marts – juli, dæksdreng i udenrigsfart hos Bewaline, 
August, konstabel ved Panserskolen i Oksbøl 
 

1974 
FN soldat på Cypern i 1 ½ år 

 
1978 

August, forlader forsvaret for ansættelse i elektronikfirmaet Gorm Niros A/S  
Oktober, ansættelse hos Brüel og Kjær, Nærum  
 

1984 
Svendebrev som elektronikmekaniker 

 
1988 
Videreuddannet indenfor  

PCB (Printed Circuit Board) design 
 

 
3. Erhvervserfaring 
 

- 5 år som soldat i hæren 
- 15 år som tekniker i adskillige funktioner hos Brüel og Kjær 

- 6 år med selvstændig virksomhed med elektronikdesign og diagramtegning 
- 15 år med virksomhed inden for handel med handicapbiler 
- Administrende direktør i Lejenhandicapbil.DK ApS  Udlejning af handicapbiler. 

www.lejenhandicapbil.dk 
 

  

http://www.lejenhandicapbil.dk/
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4. Tillidsposter 
 

- aktiv i Muskelsvindfonden, DH – Danske Handicaporganisationer og en 
brugergruppe for mennesker med muskelsvind 

- medlem af Alternativet siden 2014 
- tidligere medlem af Hørsholm Kommunes Klageråd og Handicapråd 

 

Jeg mener at jeg kan være et seriøst bidrag til Alternativet i Folketinget 
fordi: 

 
- Jeg har mange meninger 
- Jeg formår at formulere mig på forståelig måde 

- Jeg har levet en mangfoldigt liv – på flere sociale niveauer  livserfaring 
- Jeg er et positivt væsen 

- Jeg har en god energi 
- Jeg samler mere end jeg spreder 

- Jeg har selverkendelse  jeg ved at jeg ikke kan gå på vandet  
- Jeg ved at flere ved mere… … 

 

Jeg er optaget af: 
 

- Ordentlighed 
- Respektfuldhed 
- Retfærdighed 

- ”Mellem-Folkeligt-Samvirke” – nationalt såvel som internationalt 
 

Tre skarpe: 
 

- Jeg tror mere på forebyggelse af kriminalitet end jeg tror på straf 

- Et samarbejdende Europa er nok det vigtigste for tiden 
- Vi må igen have mennesker til at tro på at fællesskab er det eneste der dur  

 
Egenskaber der kunne vægtes højt for kandidatur: 

 
- Evnen til at tænke en politisk tanke – for et fællesskab 
- Evnen til at være uenig på en rummelig måde 

- Uddannelse og/eller livserfaring 
- Villighed til medinddragelse af ”den anden” også når det bliver besværligt 

- ”Det er ikke enten eller – Det er både og” - - som filosofi 


