
SF-Socialistisk Folkeparti Vejle 

Urafstemning vedr. prioriterede kandidater til 
Vejle Byråd, for SF Vejle

Oplysninger om kandidaterne
(de seks opstillet til de øverste pladser på kandidatlisten)

Februar 2021

1



Allan Pedersen 
Mit navn er Allan Pedersen, er 52 år og enlig.

Jeg arbejder for tiden på Nordeuropas største solcellepark i
Vandel, hvor jeg monterer og samler eltavler til projektet, 
der er ca 60 timelønnede og dem er jeg tillidsmand for.
Jeg har været politisk aktiv, siden 2013, hvor Vejle kommune
ville inddrage et kolonihaveområde hvor jeg havde min daglige
gang.

Der kom jeg i kontakt med det politiske system, hvor jeg kom
tæt på SF, da de hjalp os meget igennem den proces, det var
specielt vores (SF’s) Morten Kristensen, der lærte mig meget
om hvordan systemet fungerer, og derigennem, blev jeg
interesseret i og om hvordan den lille mand ikke har meget at
skulle have sagt, når kommunen har sat sig noget for, så derfor
blev jeg meldt ind i SF, og blev glad for fællesskabet i
partiforeningen, og var med på sidelinien til valget i 2013.

2017 var jeg formand for partiforeningen, sideløbende med jeg selv var på stemmesedlen, men det 
er ikke nemt at skulle arbejde på 2 fronter, både at få trådene til at hænge sammen, og yde 
opbakning til vores 2 siddende byrådsmedlemmer Lone Myrhøj og Morten Kristensen, samtidig 
med man selv skulle hive stemmer hjem. 

Men vores 2 helte havde gjort det så godt, i den forgangne periode, at de fik så mange stemmer, at 
jeg kom med i byrådet på deres overskydende stemmer, samt en del fra vores tekniske valgforbund 
med Å og R.

Jeg har i perioden sat i Sundhedsudvalget, der sidenhen blev skiftet ud med Voksenudvalget, hvor 
specielt de socialt udsatte har min bevågenhed.
Derudover har jeg sat i Udvalget For Lokalsamfund og Nærdemokrati, der beskæftiger sig med de 
steder i kommunen, hvor borgerne har nogle projekter, de vil videre med, som der kan styrke deres 
lokalområde.
Det er spændende at komme rundt i alle kroge af vores geografisk store kommune, og høre om 
hvilke udfordringer der er.
Jeg er klar til at give den en skalle, for yderligere en periode i kommunalbestyrelsen her i vores 
kommune, da der er nok at tage fat på.
Jeg håber og tror vi får et godt valg, da der efter min mening er brug for os, til at lytte og tage os af 
de problemer, som vores borgere i kommunen støder på og render rundt med, og vi får mange 
positive tilkendegivelser, når vi snakker med folk
Vi skal gerne have en rigtig god og stærk valgkamp, hvor vi støtter hinanden og ikke ser hinanden 
som konkurrenter, da vi kæmper for en fælles sag.
Også selv om det måske bliver anderledes denne valgkamp pga Coronaen.

Allan Pedersen 52 år
Solcellemontør
Horsensvej 547 7120 Vejle ø
Mobil +45 29451375
Mail alhpe@vejle.dk
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Brian Bruhn

Jeg bor sammen med min kæreste og søn, i et gammelt hus i Vejle.
Gennem et farverigt liv, og dertilhørende erfaringer, har jeg lært en del
om mennesker, deres forskelligheder og behov.
Jeg arbejder med udlevering af hjælpemidler til Vejle Kommunes ældre
borgere og de der ellers er visiteret til dem. Erfaringerne herfra skal
bruges i en bedre ældrepleje.

Mærkesager
1. Bedre vilkår for vores ældre og ansatte i ældreplejen

Jeg mener, at vores distrikter er blevet for store og at der er skåret for
meget i personalet på vores plejecentre. Der skal være mere fokus på
nærhed og omsorg i vores ældrepleje. Som det er nu, er der dårligt tid til at høre hvordan den ældre 
har det. Det skaber plejepersonale der ikke mener at de kan yde en værdig hjælp og ældre der føler 
at de bliver plejet af maskiner. Det kræver kendskab til området at ændre på dette.

2. En kommune der tager ansvar 
Jeg har personligt oplevet at blive svigtet af kommunen og efter et langt sejtrækkeri, desværre for 
sent, fået medhold i min klage. Dette vil jeg arbejde for at andre ikke skal opleve. Kommunen må 
tage ansvar for sine fejl.

3. Øget borgerinddragelse 
Min kamp for bevarelse af kolonihaver i Vejle, har givet mig et indblik i hvordan politikerne og 
embedsværket fungerer. Jeg må tilkendegive at borgerinddragelse i beslutningsprocesserne, er 
nærmest ikke eksisterende. Dette vil jeg gerne arbejde på at forbedre. Kort sagt: borgeren skal være 
i centrum.

Tillidsposter
2. suppleant i SF Vejle’s byrådsgruppe
Tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljørepræsentant ved Hjælpemiddeldepotet i Vejle Kommune

Brian Bruhn
Bøgeagervej 17
7100 Vejle
46 år
Teknisk Serviceleder ved hjælpemiddeldepotet
Tlf: 26464855
Mail: bruhnsvigeren@hotmail.com
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Morten Kristensen

Der skal nu tages stilling til hvem, der i den kommende periode skal
repræsentere SF i byrådet.

Jeg er kandidat og repræsenterer SF i Vejle Byråd.
Jeg er 75 år., men trods det, er jeg fortsat klar til at kæmpe for SFs
holdninger.

Derfor bør du med din stemme sikre mig en placering i lighed med
afstemningen i 2017, hvor jeg blev opstillet, som nr. 2. 
Jeg fik ved ”valget ” 1084 personlige stemmer, samlet fik SF 4358
stemmer. Lokalt I Børkop området fik SF 1070 stemmer, heraf 797
personlige stemmer på mig. 

Gennem mine år i politik og i Vejle Byråd har jeg arbejdet med mange politiske emner for at sikre 
mest muligt af SFs politik
Jeg er i Teknisk Udvalg og Seniorudvalget. I Teknisk Udvalg har jeg sat meget aftryk på 
planlægningen. Jeg er kritisk og har bl.a.  meget fokus på den kollektive trafik.
Generelt vil gerne arbejde videre med at sikre bæredygtige løsninger.
På Seniorområdet har jeg arbejdet meget for at sikre gode forhold for vore medborgere. Desværre 
har det vist sig, at der er behov for endnu mere fokus på området.
For mig er det godt, at der kommer et nyt plejecenter i Børkop området.
Der bygges nu såvel plejecenter som børnehave i et nyt samspil og det kombineres med skole-og 
idrætsfaciliteterne i området. 

I den kommende byrådsperiode er der mange tiltag, der skal gøres for at forbedre velfærden for 
borgerne.
Når jeg ser på de andre områder, er det klart, at jeg har stor fokus på miljøområde, herunder 
vandmiljøet og ikke mindst nedbringelse af CO2.
Jeg vil arbejde for en aktiv miljøpolitik, vi skal værne om miljøet og sikre, at vore efterkommere 
også får store naturoplevelser.

Skoleområdet er under pres. Jeg ønsker en videreudvikling af folkeskolen, ligesom Børne- og 
familiepolitikken trænger også til et løft

Borgerinddragelse og det at høre borgerne skal sættes i højsæde, vi skal lytte til borgerne og give 
medinddragelse.

Ja det er bare et udpluk af det, som jeg vil arbejde videre på.
Med din stemme til mig vil jeg gøre alt for at SF igen får et godt valg
Lad os sammen sikre det igen, stem derfor på mig.

Morten Kristensen
75 år
Mail: morkr@vejle.dk  Tlf. 51 50 81 49
Pensionist
Søndergade 4 7080 Børkop.
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Britta Bitsch

Siden 1994 har jeg boet med min familie i Jelling. Har været medlem af
SF siden 1991. Jeg er bibliotekar og har brugt den platform til at kæmpe
for større lighed i DK. Nu arbejder jeg kun få timer om ugen. Hvilket har
givet plads til et andet samfunds engagement end det mit biblioteksarbejde
rummede, bl.a. som formand for SF Vejle.

Den største udfordring i Vejle Kommune er den stigende ulighed, som
ses overalt. Det vil jeg være med til ændre.

For et godt børne- og ungeliv der hænger sammen
• Minimumsnormering i dagtilbud
• Styrket folkeskole bl.a. gennem efteruddannelse af medarbejdere
• Hurtig reaktion ved behov for særlig indsats overfor det enkelte

barn
• Musik- og kulturskole for alle børn

For en demokratisk kommune, der hænger sammen
• Ansatte i Vejle kommune skal mødes med tillid og respekt
• Borgere og medarbejder inddrages i udviklingen af den kommunale service, også i den 

enkelte institution
• Fokus på uddannelse af såvel ledere som medarbejdere 

Bæredygtig udvikling 
• Fokus på klima og natur i udviklingen af kommunen.
• Øge byoplevelsen i de mindre byer, gennem et levende forretningsliv og by fortætning.
• Kulturhuse skal udvikles i tæt samspil mellem bibliotek, foreningsliv, frivillige og 

kommercielle aktører

For en kommune der hænger sammen.
• Styrket kollektiv trafik i hele kommunen
• Cykelstier til transport, motion og turisme
• Altid dialog med lokalsamfundene ved forandringer

Tillidsposter:
Formand for SF Vejle 2018 –
Første suppleant for SF til Vejle Byråd 2018 - 2021
Medlem af Jelling Lokalråd 2020 –
Formand for Frivillige Asylvenner, Jelling 2016 – 2020
Formand for Ghana Biblioteksvenner 2017 –
Skolebestyrelsen Bredagerskolen, Jelling 2002 -2010
Bestyrelsen Teatret Trekanten 2006 -2009

Britta Bitsch, 64 år
Bibliotekar
Hvesager 47, 7300 Jelling
Tlf.: 51419443    Mail: britta@jellingnet.dk
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Patrick Hjortshøj 

Mit hjerte banker for børn og unge. Det er vigtigt for mig, at vi har
ordentlige rammer for vores børn både i daginstitutionen og i
folkeskolen. Jeg er folkeskolelærer og far til en pige, der går på én af
de største skoler i Vejle, så jeg kender udmærket til udforingerne
med mange børn i klassen eller manglende ressourcer ude hos
skolerne. 

Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg ønsker at skabe forandringer på
børne- og ungeområdet. Forringelser og besparelser har store
konsekvenser for vores børn og ikke mindst hos de børn som er mest
sårbare. Det er børnene der betaler prisen, når der i en klasse sidder
28 elever med dårligt indeklima eller der i børnehaven er 14 børn der
må kæmpe om én pædagogs opmærksomhed.  

Mit ønske for vores børn er, at de møder en folkeskole med velforberedte lærere og med to voksne i
de fleste timer og forældrene kan aflevere deres børn i en daginstitution med 
minimumsnormeringer, så de kan få den nødvendige omsorg der giver dem tryghed. 
Børn og unge skal have ro på i hverdagen, der skal være plads til kreativitet, fordybelse og leg både 
i børnehaven, skolen og SFOen. Vi skal give børnene et godt, trygt og stimulerende børneliv og det 
gør vi kun med ordentlige normeringer og ressourcer til institutionerne.    

Jeg vil kæmpe for at SF får det bedst mulige valg, fordi jeg mener kun med et stærkt SF i byrådet 
kan vi sikre at velfærden bliver prioriteret i Vejle Kommune. Det gode børneliv kommer ikke af sig 
selv, det kræver politisk handlekraft at turde investere i børn og unge. I fællesskab skal vi skabe 
gode og ordentlige rammer for vores børn og være med til at give dem en tryg og god fremtid. 

Jeg har været medlem af SF siden 2009 og medlem af SF Vejle partiforening siden 2019, hvor jeg er
en del af bestyrelsen som sekretær.

Patrick Hjortshøj
Folkeskolelærer
38 år 
Mandelhaven 153, 7080 Børkop
Tlf.: 25 38 25 55

Mail: Patrick-h@godmail.dk 

Facebook: https://www.facebook.com/PatrickHjortshoej

Twitter: https://twitter.com/TPHjortshoj
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Laurits Kaae

Jeg er tømrer og pædagog uddannet. Bor i Brejning med min
samlever, og vi har 2 børn på 17 og 23 år. Siden 2001 har jeg haft mit
et mands tømrer virksomhed, med afstikkere til det pædagogiske fag.
Jeg sidder i SF Vejles bestyrelse som næstformand, og har valgt at
stille op til KV i år for at sætte fokus på følgende:

Havmiljø -  Vi har i årevis hældt vores havneslam og materialer fra
uddybning/byggeri i havet som klapning. Det sker i uformindsket
grad, og ingen kender helt til de miljømæssige problemer der afledes
heraf. Løsningen kan være genindvinding af tørret havneslam, som
nu er et alternativ til dumpning i havet.
Udledning af næringsstoffer fra spildevand-industri og landbrug skal
reduceres. Ellers giver genopretning af f eks Vejle Fjord ingen mening.

Mere tid mere nærhed - Vores daginstitutioner og ældre området skal prioriteres højere. På skoler 
og institutioner er der brug for flere hænder til det enkelte barns udvikling. Børn er vores fremtid.
Vores plejesektor trænger til en gentænkning. Hvordan får vi et sobert afslutning på livet, hvor 
værdighed råder i dagligdagen. Hvor våde bleer bliver enkelt hændelser, og beboeren har 
indflydelse på sin dagligdag.  
Beslutninger og ansvar skal tilbage til de pædagogiske hænder på skoler og institutioner, som står 
med dagligdagens udfordringer. Det er jo det vi uddanner vores dygtige lærer-pædagoger-
omsorgshjælpere til. Ikke til dokumentation.

Borgerindflydelse/inddragelse- Jeg mener, at borgene skal inddrages mere i de beslutninger som 
vedrører deres hverdag. Og ikke mindst hvad vi vil prioritere for de skattekroner vi har.

Tillidsposter:                 Næstformand SF Vejle.

Laurits Kaae 
Stationsvej 7080 Børkop
Selvstændig tømrer på 60 år
Info@lauritskaae.dk  
mobil 21408027.
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