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Pressemeddelelse

SF har valgt top-kandidater til kommunalvalget i Aarhus
I efteråret 2020 valgte SF Thomas Medom som deres spids- og rådmandskandidat til
kommunalvalget 2021.
Nu har SF’s medlemmer valgt resten af holdet af prioriterede top-kandidater til
kommunalvalget.
Medlemmerne i SF har efter spidskandidaten Thomas Medom valgt, at Jan Ravn
Christensen skal være nr. 2 på stemmesedlen, at Mette Bjerre skal være nr. 3, Liv Gro
Jensen nr.4 og Claus Thomasbjerg nr. 5. Derudover blev resultatet af urafstemningen, at
Anne Hammer, Christoffer Koch Andersen, Annbrit Jørgensen, Sander Jensen og Antoniett
Pharao Vebel i nævnte rækkefølge blev valgt på listen over prioriterede top-kandidater, da
de alle havde et flot valg og bred opbakning hos medlemmerne.
Det er et sjældent set stærkt hold af kandidater SF har til råde i den kommende valgkamp
og det er en tilfreds spidskandidat Thomas Medom der udtaler:
”Det her kandidathold er så afgjort et af de stærkeste kandidathold, jeg har set i SF i
kommunalvalgsregi. Med de kandidater sikre vi, at valgkampen kommer til at handle om
politik og det der fylder i hverdagen for aarhusianerne. Det er også kandidater, der er
stærke inden for mere tid til velfærd og bedre beskyttelse af drikkevand, natur og
luftkvaliteten. Samtidig er det et kandidathold bestående af vidt forskellige kandidater med
spidskompetencer inden for mange områder, der sikre at SF er bredt dækkende inden for
alle politikområder i kommunen.”
Det er også en tilfreds formand for SF Aarhus Søren Kronborg Pedersen, der udtaler:
”Jeg er stolt af, at vi i SF Aarhus har en politisk kultur, der dels sikre at det er de bedst
egnede kandidater, der får plads og vælges og vi samtidig har fået løst det dilemma
mange andre partier står med, idet vi har en lige fordeling blandt mænd og kvinder i
kandidatfeltet. I de mange møder vi allerede har haft med kandidaterne er det tydeligt, at
der netop er tale om et hold af kandidaterne, der vil støtte, hjælpe og spille hinanden gode.
Det er jeg rigtig glad for som formand at se”.
SF stiller til kommunalvalget op på sideordnet opstillingsliste, så selvom SF har deres
prioriterede top-kandidater på plads, så er det stadig op til vælgerne at bestemme, hvilke
SF kandidater, der skal repræsentere partiet i Aarhus byråd. Den resterende liste af
kandidater for SF til kommunalvalget vil SF bestyrelse løbende supplere med flere
kandidater, så SF kandidatfelt kommer til at bestå af et bredt udsnit af den mangfoldighed,
der er hos partiets medlemmer.
Yderligere spørgsmål eller kommentarer kan rettes til nedenstående. Der kan findes mere
information om kandidaterne på linket:
https://sf.dk/aarhus/kandidater-til-byraadsvalget-2021/
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