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Hermed stiller jeg mit kandidatur til rådighed for SF til Regionsvalget 

2021. 

Jeg har gjort mig mange erfaringer i min første byrådsperiode, og derfor er jeg også af den 

overbevisning, at mine erfaringer kan bruges konstruktivt i det fremtidige regionsarbejde. 

Jeg har som formand for Klima og Miljøudvalget opnået et godt og tæt samarbejde med 

forvaltningen og de øvrige udvalgsmedlemmer. Jeg har fået gennemført mange af mine mål bl.a. 

kan nævnes Silkeborg kommunes første klimastrategi, sprøjtefri kommune, bi-venlig kommune og 

nye tilgange til naturpleje. 

Ydermere har jeg arbejdet med kommunens overordnede budgetter, strategier, planer mv. og har 

bl.a. arbejdet for, at der i denne byrådsperiode bliver tilført et væsentligt løft til børne- ungeområdet.    

Jeg ved, hvad der skal til for at skabe politiske resultater, og min styrke ligger klart i, at jeg er 

velforberedt, samarbejdssøgende og strategisk. 

 

Det er min overbevisning at regionerne skal afspejle befolkningen så bredt som muligt, og derfor vil 

mine interesser og særlige opmærksomhed på klima- og miljøområdet samt mit erhverv som 

pædagog bidrage positivt til mangfoldigheden i Region Midt. 

 

 Igennem flere år har jeg med interesse fulgt udviklingen omkring Silkeborg Sygehus. Jeg er af den 

overbevisning, at med de resultater, sygehuset har vist gennem en årrække, og med en kommune af 

Silkeborgs størrelse samt den vækst vi fortsat oplever, skal Silkeborg Sygehus fortsat være en del af 

Silkeborgs fremtid.Alt andet vil være absurd. 

Et andet område der optager mig, er psykiatrien. Her har vi at gøre med nogle af de mest udsatte og 

mest sårbare borgere i samfundet, og derfor er det også helt afgørende, at de mennesker får den 

hjælp, de har behov for, for at få et meningsfuldt og sammenhængende liv. 

 

Privat er jeg far til to dejlige børn på henholdsvis 9 og 13 år, og så er jeg gift med min dejlige kone 

på 16. år. 

Foruden at interessere mig for politik, nyder jeg gerne ture i skoven, sport, historie og familieliv. 

Jeg værdsætter ydmyghed, respekt, empati og humor hos mine medmennesker og gør selv, hvad jeg 

kan for at praktisere dette. 
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