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1. Thomas M. Hiorth, Svebølle  

2. Eva Levinsen, Røsnæs 

3. Kristina Püschl, Kalundborg 

4.  Mogens Østerberg Volden, 
Bjergsted 

5. Per Ravnborg, Røsnæs  

Kandidaterne til KV 2017 
 

SF Kalundborg’s vigtigste 
mærkesager: 

 Grøn og sprøjtefri kom-
mune 

 Flere ressourcer til dag-
institutioner og skoler 

 Flere cykelstier i kom-
munen  



Ældreområdet  

Beskæftigelsespolitik  

Folkeskolen 

 Maks 24 elever i klasserne 

 Kortere skoledage 

 Frokostordning i skolerne 

 Kommunal aftale om lærernes arbejdstid 

 Udbydere af praktikpladser og løntil-
skudsstillinger skal skabe reelle job 

 Ingen syge borgere på kontanthjælp 

 Kommunen skal formidle småjob til kon-
tanthjælpsmodtagere 

 Madlavningen tilbage til plejecentrene   

 Der skal mindst være én sosu-assistent til 
stede på alle plejecentre—også om natten  

 Maks 3 børn pr. voksen i vuggestuer 

 Maks 6 børn pr. voksen i børnehaver  

 Naturoplevelser til børnene 

Cykelstier 

Natur og Miljø 

 Ingen sprøjtegifte på kommunale arealer 

 Nem adgang til naturen 

 Blomstrende grøftekanter 

 Økologisk kommune 

Socialområdet 

 Revalidering, kurser og netværksgrupper 
til socialt udsatte borgere 

 Tidlig indsats i familier der har det svært 

 Opgangsfællesskaber til psykisk handi-
cappede 

Kultur 

 Ved at støtte kvinderne—fremmes hele 
familiens integration 

 Blandet boligmasse og bosætning er en 
stor del af integrationen  

Sundhed 

 Gratis psykologhjælp til unge mellem 15 og 
25 år  

 Indkomstbestemt “frikort” ordning til børn 
til medlemsskab af idrætsforeninger 

 Motion i arbejdstiden til kommunalt an-
satte 

 Idrætshold for ledige, fleksjobbere, førtids-
pensionister 

 

Daginstitutionsområdet 

 Sikre skoleveje for børnene 

 Fremme sundhed 

 Cykelturisme  

Integration 

 Fokus på kulturelle tilbud i lokalområder-
ne 

Økonomi, ledelse og styring af 
kommunen  

 Kædeansvar 

 Etiske krav til samarbejdspartnere 

 Grøn indkøbspolitik  

Frivillighed 

 Frivillighed skal altid følges med faglighed  
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