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Baggrund:
Jeg har sammen med min kone købt en grund i Elsegårde, en lille plet paradis i Syddjurs,
hvor vi sammen er i fuld gang med at bygge vores bæredygtige drømmehus i Fabrikken på
Grobund - stærkt inspireret af “Tiny House” bevægelsen. Vi er nye tilflytter fra Aarhus hvor vi
begge har studeret og arbejdet. Ligesom så mange andre unge familier har vi søgt tilflugt fra
byens travlhed og dens larmende trafik til et mere fredfyldt og naturskønt område, hvor vi
kan tage større del i lokalsamfundet og være med til at bidrage med en god opvækst for
vores to små piger.
Jeg er uddannet maskiningeniør med speciale indenfor vedvarende energi og har de
seneste 2 år arbejdet som projektleder inden for kølesystemer for havvindmøller. Derudover
har jeg altid haft en stor interesse for iværksætteri, og har nærmest altid været en del eller i
tæt tilknytning til en nystartet virksomhed, hvis ikke jeg har været på vippen til at starte mit
eget.

Privat:
27 år, halv kiwi (New Zealander), Bor i Ebeltoft, gift med min dejlige svenske Arkitekt kone
og sammen har vi 2 piger (9 mdr. - 2,5 år).

Hvorfor stille op?
Jeg vil gerne være en større del af lokalsamfundet og være med til at bidrage til en positiv
udvikling i lyset af de værdier Alternativet kommer med. Reelle ændringer i samfundet og i
kommunerne der kan bane vej til en grønnere omstilling i vores nærmiljø, både for naturen,
men også for os mennesker. Vi har som familie altid været glade for at tage ture til
Danmarks smukkeste kommune, som vi mener er Syddjurs. Et sted der fortjener at blive
passet godt på, så vi, såvel som vores børn kan have samme glæde af at opleve den natur
vi stadig har tilbage i Danmark. Udover den smukke natur, har syddjurs også et par
fantastiske fællesskaber som Friland, Grobund, Maltfabrikken bare for at nævne et par
stykker, disse fællesskaber mener jeg skal styrkes og vokses til flere. For at danne solidt
grundlag, muligheder og plads for flere iværksættere og kreative sjæle, som brænder for at
tænke nyt og ikke mindst have det sjovt i fællesskab.

Hvad kan jeg bidrage med?
Jeg kan bidrage med en stærk og kritisk faglighed og en personlighed der ikke er bange for
lidt modstand, samtidig med at holde humøret højt, når der er allermest brug for det.


