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Mød dine Socialdemokratiske kandidater til
Byrådsvalget, Regionsrådsvalget og Seniorrådsvalget til november i dette blad.
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REDAKTIONSGRUPPEN
Sven Møller Jensen: ad.silkeborg@gmail.com
Henrik Fjeldgaard: Henrik.fjeldgaard@rr.rm.dk
Chresten Dyhre: chrestend@gmail.com
Mikkel Højlund Jensen: hojlund82@gmail.com
Udgives af Socialdemokratiet Silkeborg Kommune
Næste A-dialog nr. 1 - 2018: Udkommer primo januar 2018
Deadline er 20. december 2017.
www.socialdemokratiet-Silkeborg.dk
Facebook: Socialdemokratiet Silkeborg Kommune
Forsiden:
Statsministerkandidat Mette Frederiksen og Borgmesterkandidat Søren Kristensen
mødtes i Gødvad i sensommeren 2017.
Alle socialdemokratiske kandidater til Byråd, Regionsråd og Seniorråd er inviteret
til at bidrage med et indlæg i dette blad.

CAFEMØDE OM DET KOMMENDE VALG
Kære partifælle.
Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune afholder cafémøde, mandag den
9. oktober kl. 17.00 - 19.00, om valgkampen op til det kommende byrådsvalg og valget til regionsrådet.
Borgmesterkandidat Søren Kristensen vil byde velkommen og orientere om
nogle af de politiske emner, der kommer til at fylde i valgkampen.
Formand for fællesledelsen Poul Erik Heunecke vil komme med en orientering om, hvordan vi griber valgkampen an set med organisatoriske briller
og give et overblik over forskellige spændende arrangementer i løbet af
valgkampen.
Vi vil, på mødet, fortælle om dine muligheder for at hjælpe os i valgkampen, med meget eller lidt, alt efter tid og lyst.
Med venlig hilsen
Socialdemokratiet Silkeborg Kommune
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HELT ALMINDELIGE
MENNESKER
Af Søren Kristensen
Borgmesterkandidat

Borgmesteren er også et helt almindeligt menneske.
Bilhandlere, journalister og politikere
skraber bunden i troværdighedsanalyser – det er godt nok skidt for demokratiet. Vi kender ikke noget til virkeligheden og har aldrig haft kontakt
med almindelige mennesker.
Nå… Men det kan vi jo prøve at lave
om på.

En tirsdag i september pakkede jeg
mine syrefaste gummistøvler og min
Bikuben-hat og drog op til Evald Vestergaard i Hinge ved Kjellerup – det
blev til en uforglemmelig dag sammen
med Evald og 165 økokøer. Det var….
ikke mere skriveri om det… se mere
på Facebook om det besøg.

den kendte salmedigter – trods alt)
havde inviteret mig til et møde, bl.a.
for at se virksomheden. Hvis der er
nogen, der er dedikerede til genanvendelse med nyeste teknologi, så er
det familien Kingo – respekt for både
Thomas, familien og dens 170 medarbejdere. Og stoltheden over at vise
virksomheden frem, var i den grad i
Thomas´ øjne.
Som politiker møder jeg mange mennesker – for det meste klædt på til lejligheden. Møder helt almindelige mennesker, som brænder for et eller andet vigtigt. Måske lige så almindelige
som ”vi” politikere, som også er helt
almindelige mennesker med familier,
venner, interesser og noget, vi brænder for.
Og ja, Borgmesteren Steen Vindum og
Steens nære familie er også et helt almindelige mennesker. Sammen har
vores familier siddet og spist en simpel frokost rundt om et vaklende campingbord på plads 618 på CampingSteiner i Nord-Italien.
Det var ganske hyggeligt - og helt almindeligt…

Dagen før var jeg – iført min pæneste
habitjakke og sorte sko - på virksomhedsbesøg hos A/S Kingo i deres flotte
domicil i industrikvarteret i Silkeborg.
Thomas Kingo (ikke at forveksle med
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TILLID GENNEM 8 ÅR I
REGIONSRÅDET
Af Henrik Fjeldgaard
Kandidat regionsrådet
Nr. 15 på liste A
Når der er regionsrådsvalg d. 21. november 2017, har jeg
repræsenteret Socialdemokraterne i
Silkeborg i Region Midtjylland i 8 år.
Det har været et meget inspirerende
politisk arbejde, hvor jeg sammen
med gode partifæller, forligspartierne
- og de øvrige politiske partier i det
hele taget, har vær været med til at
fastlægge kursen for regionens sundhedspolitik. Jeg ved, at Region
Midtjylland gør det godt og er førende
indenfor rigtig mange områder indenfor diagnosticering og behandling af
vore borgere - det kan vi godt være
stolte over.
Jeg skal blankt erkende, at jeg ikke
kendte meget til hele den politiske
proces i regionen, da jeg første gang
blev valgt, ligesom der var meget indenfor sundhedspolitikken, som var
fremmed for mig. Det er ikke tilfældet
mere! Jeg tager meget gerne yderligere en periode i Region Midtjylland
og føler mig i den grad rustet og godt
klædt på til det politiske arbejde i regionen, kender til spilleregler og processer og fået så meget ballast og erfaring via de to perioder, som jeg har
haft sæde i rådet.
De fleste af jer ved, hvem jeg er - jeg
har været aktiv i vores parti i næsten
20 år. Men ellers - jeg hedder Henrik
Fjeldgaard, er 64 år gammel og lykkelig gift med Bente i snart 42 år. Vi har

to voksne sønner, som bor i København. To dejlige børnebørn på 9 og 12
år. Bente og jeg drev Fjeldgaards
Kunsthandel og Galleri på Nygade i 25
år, vi blev efterlønnere for 3 1/2 år siden. I år er vi blevet ejer af en kolonihave ved Indelukket, som vi hygger
os med. Jeg er lystfisker, elsker et
godt spil kort sammen med gode venner, ligesom jeg er meget sportsinteresseret.

TILLIDSPOSTER OG POLITISKE HVERV
Medlem af regionsrådet, medlem af
udvalgene for Nære Sundhed, Patientsikkerhed og Medicinudvalget - er formand for sidstnævnte og ditto for
samarbejdsudvalget for regionens
tandlæger, i bestyrelsen LAG
Ikast/Brande, Hospice Gudenå i Brædstrup, Aqua og Vejlsøcenteret i Silkeborg, Amgros i København (regionernes indkøb af medicin), sidder i repræsentantskabet i energiselskabet
Eniig og har en fortid som bestyrelsesmedlem i Silkeborg Idrætsforening i
næsten 20 år.
Jeg er så parat til en ny periode, jeg
ved, at der venter mig spændende opgaver i regionen, hvis og når jeg forhåbentligt bliver genvalgt.
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JEG VIL RØRE GODT RUNDT I
GRYDEN…
Af Viggo Thinggaard
Byrådskandidat
Der er dem, der vil sige,
at jeg har bagt mange
rævekager i tidens løb.
Til det vil jeg sige, at jeg gennem
mine mange år i fagbevægelsen har
kæmpet for at sikre lønmodtagerne så
gode forhold som muligt. Og selvfølgelig har det ind i mellem betydet, at
jeg har indgået aftaler på kryds og
tværs og gerne med Fanden selv, hvis
det var nødvendigt. Men rævekager?
Næh, faktisk har kagebagning ikke
min store interesse. Det har madlavning derimod.
Nu vil jeg så gerne bruge mine erfaringer fra fagbevægelsen til at yde en
lokalpolitisk indsats. Og hvad har det
så med madlavning at gøre? Ja, man
kan i hvert fald sørge for at få rørt
godt rundt i gryden, så borgerne kan
se, at der sker noget. Maden skal ikke
smage som det, vi spiste i går, og et
socialdemokratisk ledet byråd skal
være noget helt andet end det, vi har
oplevet de sidste fire år med de borgerlige. Som et gammelt ordsprog siger: Nu skal der nye boller på suppen.
Nu sker der noget. Det skal borgerne
opleve. Der er forskel. Der skal være
forskel.
Og så skal man vide, hvordan de forskellige ingredienser virker, før man
smider dem i gryden. Jeg krydrer
gerne med masser af kultur i alle dele
af kommunen, og jeg pynter gerne

med flotte prestigeprojekter. Men hovedingredienserne er velfærd og tryghed. Det er det vigtigste i dén politiske ret, vi de næste fire år skal servere for kommunens borgere.
Noget af det, jeg har lært gennem
mine mange år som HK-formand og
LO-formand er, hvor meget tryghed
betyder for det gode liv. Tryghed på
jobbet, tryghed i boligen, tryghed i et
fungerende velfærdssamfund. Det er
det, der er vigtigt, og det er det, jeg
vil arbejde for. Men tryghed er også at
sikre de unge på kanten en fremtid.
Det er vigtigt for de unge, men det er
også vigtigt for trygheden i samfundet
generelt. Så for mig er der ingen tvivl:
Tryghed er den røde tråd.
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DET SEJLER DERUD AD!
Af Sven Møller Jensen
Kandidat Regionsrådet
Nr. 16 på liste A
Ja, det sejler, men heldigvis kun som min hobby og fritidsinteresse.
Jeg synes vi har en rigtig stærk og
velfungerende Region Midtjylland,
hvor vi især har set en udvikling indenfor sundhedsområdet, som jeg
mener vi kan være rigtig glade for, og
stolte af. En stor tak til Mr. Sundhed,
regionsrådsformand Bent Hansen,
som dygtigt har stået i spidsen for den
udvikling.
Men, der er altid plads til forbedringer.
Og det vil der komme med Anders
Künau i spidsen for det nye Regionsråd fra 2018.
Mit fokus er og vil være den kollektive
trafik. Området skal have massivt
mere opmærksomhed – og udvikles,
ikke afvikles.
Det føler jeg der er stor opbakning til
blandt kandidater fra flere partiet.
Jeg vil bruge al min opmærksomhed i
Regionen på, at få området sat mere i
fokus.
Vi skal nå frem til, at den kollektive
trafik er det naturlige valg for alle aldersgrupper – vi skal tænke nyt og
langsigtet og være åbne overfor alle
de muligheder, som tegner sig fremtiden – og i tæt samarbejde med kommunerne og med maksimal borgerinddragelse, udnytte og udvikle ny teknologi.

Store busser 24/7 er ikke fremtiden.
Det skal være attraktivt og lønsomt at
vælge den kollektive trafik til.
Måske kan det tage presset noget af
privatbilismen, mange steder er der to
til tre køretøjer ved boligen, når vi
kigger rundt udenfor de større bykerner.

Så fremover skal det ikke sejle mere.
Efter 5 fantastiske år på vandet i stort
set alle indre danske farvande har jeg
solgt min båd – kysset den farvel og
tak – og ser nu frem til nye udfordringer og oplevelser. Jeg glæder mig.
Og energien er der. Selv om min
dåbsattest er fra 1947 er jeg stadig
fuld af lyst og energi til nye udfordringer.
Det kommer så til at ”gå ud over” Regionsrådet, såfremt jeg får stemmer
nok.
Mine mange års erfaring fra lokalpolitik stiller jeg til rådighed for et endnu
stærkere Region Dit og Midtjylland.
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ET TRYGT OG GODT LIV
Af Claus Rytter
Byrådskandidat

Jeg er gift med Marianne på 27´ende
år. Vi har boet i Balle siden 1989 og
har 2 drenge.
De har begge gået på Balleskolen.
Yngste og hunden Twister er stadig
hjemmeboende.
Jeg er født i Lysbro, i et klassisk arbejderhjem. Jeg voksede op i blokken
på Herningvej med min bror og en
alenemor. Min far døde da jeg var 3
år.
Jeg har gået på Vestre Skole og på
Silkeborg Handelsskole. Jeg er stolt
over min kommune men alting kan
gøres bedre.
Jeg har mine meningers mod. Jeg deltager gerne i en debat i det Avisen
samt på sociale medier. Jeg giver den
gerne lidt kant, det skal der være
plads til men uden at være grov.
Jeg har et godt humør og god humor.
Jeg vil gerne være med til, at HELE
Silkeborg Kommune, bliver et godt
sted at vokse op. Et godt sted at være
ung, ældre og det midt imellem. Jeg
vil kæmpe for, at kommunens ældre
får et så trygt og godt liv som muligt.

De ældre har bygget det samfund op,
som vi har i dag. At levere god pleje
er en kommunal kerneopgave. Ældreplejen bør ikke være en forretning.
Der er set alt for mange konkurser.
Der skal prioriteres ordinært fagpersonale frem for frivillige, det gælder
også i daginstitutionerne.
Aktiviteter for børn og unge, med eller
uden betaling, skaber gode udfordringer og venskaber, også for forældrene.
Rigtig mange børn og unge har brug
for det sociale samvær, der er ved
idrætsaktiviteter.
Hvis vi vil sikre dem samt det, at børn
og unge har brug for motion, skal forældre med færre midler også kunne
sende deres børn og unge til idræt.
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DET 3. VALG – VALGET TIL SENIORRÅDET ER VIGTIGT.
Alle borgere i kommunen har stemmeret til Seniorrådet, hvis man er fyldt 60 år
Alice Lemming
bogbussen, specielt i yderområderne.
den 21. november 2017.
Kjellerup
Jeg har bl.a. været med til at få indAfstemningen foregår ved at alle vælgerne får tilsendt valgmateriale, hvor stemført mange goder, så som det gode
Tlf. 2248 5426
mesedlen kan returneres i medsendt kuvert, eller afleveres i en stemmeurne på
samarbejde mellem plejecentrene og
valgdagen, den 21. november 2017.
hjemmeplejen, søndagsspisning på
Jeg har været i seniorRosengårdscentret og været med til at
rådet i 2 perioder og har
få fordelt de millioner kommunen fik
været med til at få
tilført.
mange ting forbedret, men der er
plads til forbedringer
Erling Prang
Mit ønsker er at bevare Alle plejecenThorning
tre, også så velfungerende ældre kan
Tlf. 24 88 39 38
komme på hjem, evt. gammeldags alderdomshjem med åbne arealer, så
man kan forebygge ensomheden
Jeg så også gerne at man kunne flytte
Jeg er 68 år, gift med
til et hjem i nærområdet hvis man har
Tove Sørensen. Gennem 41 år arbejfået anvist en lejlighed på et andet
det med omsorgssvigtede børn og
hjem så man ikke skal betale indskud
unge. Sluttede i 2011 som forstander
igen
Jeg så også gerne borgerservice i
ved døgninstitutionen Oustruplund i
yderområderne, samt flere varme
Kjellerup. Medlem af byrådet, genophænder inden for ældreområdet.
stiller ikke. Tidligere medlem af klageJeg mener også vi skal være opmærkrådet for ældreområdet.
som på bus kørsel til yderområderne
Hvis jeg vælges til Seniorrådet vil Jeg
bl.a. have fokus på at:
Ingrid Thorsted
Påvirke ældrepolitikken i Silkeborg
Silkeborg
kommune. Det gode hverdagsliv udTlf. 8684 6227
vikles. Det fortsat er muligt, at
komme på plejecenter i eget område Jeg ønsker at stille op til
Alle nuværende plejecentre bevares
Seniorrådet/Ældrerådet.
og renoveres – Få bedre personaleJeg har været med i 2
dækning - Modvirke ensomhed perioder, men mener der stadig er
Bedre bus/transport til/fra yderområmeget der skal gøres for ældre og
derne – Medvirke til en konstruktiv dihandicappede. Enten det er i eget
alog med politikerne.
hjem eller på plejecentre.
Jeg ønsker vi kan få indført bogbussen
igen, og samtidig få Borgerservice i
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DET 3. VALG – VALGET TIL SENIORRÅDET ER VIGTIGT.
Greta Haagen Jensen
ældreområdet gennemføres med moSalten
dernisering af Birkebo og Fårvang
Alle borgere i kommunen har stemmeret til Seniorrådet, hvis man er fyldt 60 år
Tlf. 2093 1640
ældrecentre.
den 21. november 2017.
At ældrecentre i lokalområderne bevaAfstemningen
vedPensioneat alle vælgerne får tilsendt valgmateriale, hvor stemJegforegår
er 65 år.
res og løbende udvikles. Hjemmeplemesedlen kan
i medsendt
kuvert, eller afleveres i en stemmeurne på
retreturneres
speciallærer,
hvor
jen skal blive bedre og opfylde den
valgdagen, den
21. november
jeg igennem
25 år 2017.
beenkeltes behov. Det skal være trygt at
stred en række tillidshverv, som tilbo i eget hjem.
lidsrepræsentant, næstformand i S81Det er afgørende vigtigt, at der er akÅrhus amtskreds, hovedstyrelsesmedtiviteter for ældre i de nærområder,
lem og siddet i OmrådeMED i Århus
hvor vore ældre har levet en stor del
Kommune for Speciallærerforeningen.
af livet. Kollektiv trafik skal opfylde
Jeg har altså en solid organisatorisk
borgernes behov.
erfaring.
Tillid, Tryghed og Ligeværd er mit udJeg vil arbejde for, at Seniorrådet som
gangspunkt.
sparringspartner for forvaltningerne er
med til at opspore og synliggøre, når
Arnfred Andersen
der er ting på vores ældreområde, der
Kragelund
kan gøres bedre til gavn for os senioTlf. 3053 6173
rer.
Vi får i disse år en helt ny generation
Jeg er 74 år og bor i Kraaf seniorer, med ændrede holdninger
gelund. Jeg stiller op til
til boformer og bostøtte. Deres
Seniorrådet for at kunne øve indflystemme vil være ny i Seniorrådet, på
delse på de mange udfordringer, der
trods af, at det er Danmarkshistoriens
vil være fremover på ældreområdet.
største generation.
Jeg har personligt oplevet at have
elektronisk overvågning i hjemmet.
Sven Møller Jensen
Det var på mange måder en stor
Gjern
hjælp hos os, men det bør ikke bruges
Tlf. 6165 1616
til at reducere indsatsen fra vort dygtige personale.
Jeg er 70 år, tidligere
Jeg går ind for, at plejecentrene i lobyrådsmedlem og borgmester i Gjern komkalområderne bevares. Der vil også
mune. Kandidat til Regionsrådet i Refremover være et behov.
gion Midtjylland 2017. Pensioneret poJeg mener fortsat der et behov for
litiassistent. Aktiv i andelsboligbevæflere ældrevenlige boliger i Silkeborg
gelsen.
kommune, også her må de mindre byJeg vil med arbejdet i Seniorrådet
samfund ikke glemmes.
medvirke til, at Byrådets planer på
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, n stærk 1. maj i samarbejde med LO

HER ER PLADS TIL DIN ANNONCE

og de andre partier fra den
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KVINDE KEND DIN PLADS
Af Helle Gade
Byrådskandidat
Jeg talte om ordsprog og
sjove sætninger med vores mindste på 5 og 8 år den anden
dag. Jeg spurgte dem, om de vidste
hvad ”Kvinde kend din plads”, det
kunne betyde.
Det blev der en sjov samtale ud af, de
viste først ikke hvad jeg mente, at det
var nogle mærkelige ord at sætte
sammen, og at sådan kan man da
ikke sige. Men alligevel, blev de enige
om til sidst, at det måtte være fordi,
når kvinden kom hjem fra arbejde,
skulle hun gå ind til bordet og sidde
på hendes plads, når hun skulle spise.
Jeg sagde at det kunne det jo godt
være, men før var der ikke var så god
arbejds fordeling mellem mænd og
kvinder, da var kvindens plads mest i
køkkenet, hvor hun skulle lave mad,
passe børn og hus, og mænd lavede
det grove arbejde udenfor og gik på
arbejde.
De sagde så, at de synes stadig at det
er lidt underligt at sige sådan, for sådan fungere det jo ikke hjemme hos
os, der bestemmer mor og far lige
meget.
”Kvinde kend din plads”, det gør jeg
skam. Da jeg håber, at som kvindelig
kandidat kender jeg min plads efter
byråds valget, nemlig i Silkeborg byråd. Lige der hvor der skal prioriteres

og fordeles mellem de forskellige udvalg.
Jeg vil arbejde for at de socialdemokratiske værdier bliver trukket frem,
få et løft til vores børn og unge. Give
mere livs kvalitet og selvstændighed
til vores ældre og handicappede.
Støtte op om alle de der render rundt
ude i yderområderne af kommunen,
og yder en kæmpe indsats til foreningsliv, skoler, institutioner og lokale virksomheder.
At infrastrukturen bliver sat på dagsorden, så yderområderne bliver dækket af offentlig transport.
Sørge for at der ikke er nogen som
bliver glemt.
Jeg er en af de få kvinder som stiller
op til byrådsvalg i HELE Silkeborg
kommune, så vil i have en kvinde i
Silkeborg Byråd, som er engageret,
har en stærk psyke, viljen til at
kæmpe for ALLE borger i hele Silkeborg kommune.
Så stem personligt på Helle Gade
Så ja, jeg kender forhåbentlig min
plads.
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GIV BØRNENE KÆRLIGHED
Af Ivan Greve
Byrådskandidat
Giv børnene kærlighed,
mere kærlighed og endnu
mere kærlighed, og den sunde fornuft
vil komme af sig selv (Astrid Lindgren)
Kan vi efterleve disse fantastiske ord
gennem livet, vil rigtig mange problemer i dagligdagen være løst. Byt ordet
børnene ud med kollegaerne, vennerne, familie, ja selv politikerne……….
Det virker!
Jeg har gennem mine politiske leveår
arbejdet for og med det sociale i livet.
I arbejdsmarkedsudvalget er vi kommet rigtig langt med forståelsen af, at
investere i mennesket og i livet for
den enkelte. Det bevirker også, at vi i
udvalget kan sikre og medvirke til velfærd i andre udvalg.
Arbejdsmarkedsudvalget lægger
50.000.000 kr. i kommunekasse til
2018. Mindre forsørgelses udgifter
(borgere er kommet i arbejde) og et
bedre erhvervsliv (flere virksomheder
har fået travlt) Vi skal samarbejde om
fremtiden og det er i et samspil mellem kommunen, borgerne og virksomhederne. De faglige organisationer
skal mere på banen i fremtidens Danmark og det vil en socialdemokratisk
ledet kommune bedre kunne hjælpe til
med.

næste generation i en mere og mere
forurenet verden? Skal vi lytte lidt
mere til Astrid Lindgren og give hinanden den kærlighed, der gør at vi giver
lidt mere fornuft til arbejdet med
fremtiden.
Vi skal til det kommende valg, have
sat det rigtige hold. Vi skal slå Steen
Vindum og hans hold. Steen Vindum
har ikke skabt noget som helst for
borgerne i den periode han har været
borgmester. Han har ganske vist klippet mange snore, men det er alt sammen noget, som blev skabt da Hanne
Bæk Olsen var borgmester.
Man skal have lov at drømme.
Alt stort, som er sket i verden, skete
først i et menneskes fantasi
Astrid Lindgren
Vi skal som borgere have lov til at
drømme.
Drømme os ud hvor vi ikke kan nå, og
måske heller ikke bunde. Som politikere skal vi se verden i m farver og i
forskellige vinkler. Men det vi gør, skal
vi gøre for borgerne og for samfundet.

Fremtiden.
Kerneområderne er vigtige, men
fremtiden vil ændre sig. Vi skal som
kommune tænker meget mere globalt.
Hvem skal samle de sidste plastikposer sammen? Hvem skal hjælpe den
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HVEM STYRER BUSSEN
Af Find Poulsen
Byrådskandidat
Som borger i Silkeborg
Kommune har man den
fornemmelse, at dem der kører butikken, ikke altid får tænkt kommunen,
som en hel kommune, med lige vilkår
for alle.
Er det chaufføren (Byrådet) der styrer
eller er det konduktøren (Embedsmanden) som står bagved og bestemmer hvornår der skal drejes og stoppes. Når så Kørselslederen (Borgmesteren) ikke vil dele køreplanen med
alle chaufførerne, men gerne med
konduktøren, så bliver det svært at få
dækket kommunens behov retfærdigt.
Lad os få en ny kørselsleder og nye
køreplaner.
Udvikling – ikke afvikling
Silkeborg Kommune skal være en
kommune, hvor Silkeborg by og opland er ligeværdige. Der har været en
tendens til at det meste samles i Silkeborg by, især efter at motorvejen er
kommet. Oplandsbyerne skal også
være et attraktivt sted at bo, hvis
man bosætter sig i Silkeborg Kommune.
Vi skal sikre at vore ældre borgere
kan blive i lokalområdet, også hvis det
indebærer at de skal på plejehjem.
Oplandsbyerne skal vedligeholdes og
serviceres på lige fod med Silkeborg
by.

kernevelfærd. Nøglen ligger gemt ude
på virksomhederne. Vi har for mange
ledige på dagpenge, kontanthjælpsmodtagere, flygtninge og indvandrere,
som ikke kan komme ind på arbejdsmarkedet.
Kommune og virksomheder skal i højere grad skabe rammerne for at vi
kan få dem uden et job i arbejde. Derfor skal arbejdsmarkedsområdet og
erhvervsindsatsen opprioriteres.
De industriområder der ligger uden for
Silkeborg, skal gøres attraktive, ikke
alle virksomheder har brug for at ligge
ved motorvejen. Her er rigtig mange
penge at hente, men det kræver at
virksomhederne vil spille med.
Kan det lykkes, så skal ingen i vores
kommune nøjes.
Bedre transport
Bybusnettet i Silkeborg Kommune skal
udbygges, så oplandsbyerne kommer
med. Det skal være muligt for pensionister, unge og dem som ikke er selvtransporterende, at kunne komme
frem og tilbage mellem Silkeborg og
oplandsbyerne.
Det må ikke være en forudsætning, at
man har en eller to biler for at kunne
bosætte sig uden for Silkeborg.
Det gælder Them, Salten, Kjellerup,
Sorring, Gjern og meget gerne også i
Bryrup og Fårvang.

Arbejdsmarkedet
Silkeborg Kommune har selv nøglen til
et budget i balance og dermed råd til
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SILKEBORG HAR STÆRKE
BORGERE
Af Mikkel Højlund Jensen
Byrådskandidat
Og vi skal fremad!
Knap 3 måneder efter min 18 års fødselsdag gik jeg i dronningens klæder,
det er helt utroligt at tænke tilbage på
det snart er 17 år siden. Det har været 17 gode, men også hårde år med
mange rejser, udsendelser og en ambitiøs karriere hvor jeg i dag, med
stolthed kan kalde mig selv seniorsergent, faktisk var jeg en af historiens
yngste da jeg blev udnævnt, det er
jeg stolt over, for det var ikke noget
jeg fik foræret, men noget jeg arbejdede hårdt for.
Jeg kommer fra en familie hvor min
mor og far blev skilt da jeg var fire år
gammel. Jeg flyttede med min mor
som var plejehjemsassistent, men
studerede til at blive pædagog, hun
arbejder i dag som socialpædagog på
Marienlund plejecenter. Min far var
udlært mekaniker fra DAB, men havde
overtaget familiens gård, hvilket satte
økonomisk stramt hvilket gjorde at
han af nød var tvunget til at tage arbejde på diverse store projekter, for
eksempel Storebælt og Øresundsforbindelserne for at kunne betale gården. Han døde for ca. 3 år siden, da
alkohol og cigaretter havde fyldt for
meget i hans liv hvilket resulterede i
en kræftsygdom han ikke kunne overvinde.

Kort om politik
Børn og unge, skal have den bedst tilgængelige skolegang og en sikres en
stabil hverdag, uagtet hvilken økonomisk kapacitet forældrene måtte
have.
Pensionister skal kunne nyde deres
otium, i det område hvor deres venner
og bekendte er, uden at skulle bekymre sig om man kan få den hjælp
der er nødvendig.
Vi kan ikke længere udstykke mere
jord til landbrug ligesom vi ikke finder
nye uudnyttede ressourcer i jorden.
Fremtiden er i hård konkurrence med
resten af verdenen. Silkeborg skal
med afsæt i vore omgivelser understøtte teknologi- og virksomheder som
fokuserer på at bringe produktioner
ind i en bæredygtig fremtid.
Vejret kommer til at ændre sig med
baggrund i klimaets forandringer, det
kan vi håndtere gennem rettidige tiltag i vores anlægsprojekter ligesom vi
kan modvirke forandringerne med en
tidligere kommunal omstilling til bæredygtighed.
Ta’ et kig på min Facebookside ”Mikkel
Højlund Jensen Socialdemokratiet Silkeborg”

Min farmor Ketty og jeg
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FIRE ÅR MERE I BYRÅDET?
- JA TAK!
Kim Nielsen Barslund
Byrådskandidat
Af journalist Pernille
Eskildsen
Kim Nielsen Barslund er byrådsmedlem i Silkeborg Kommune for Socialdemokratiet. Her sidder han i Arbejdsmarkedsudvalget og Nærdemokratiudvalget. Han er helt klar på fire år mere
med udvalgsmøder, lokalpolitik og
lange debatter.
Hvorfor vil du gerne vælges til byrådet
igen?
"Jeg har siddet i byrådet siden 2015.
Det har været en intens tid, hvor jeg
har lært meget. Jeg vil gerne arbejde
videre som kommunalpolitiker, fordi
jeg brænder for at gøre Silkeborg til et
endnu bedre sted at bo. For mig betyder det, at vi ikke kun skal fokusere
på at tiltrække virksomheder og tilflyttere udefra. Jeg vil i høj grad prioritere at gøre hverdagen så god som
muligt for os, der allerede bor her.
Når hverdagsrammerne er optimale,
og når børn, voksne trives, bliver det
attraktivt at søge hertil for potentielle
tilflyttere. Det ser jeg som en vej til
vækst."

med en række tiltag, der nu giver
økonomisk og menneskeligt overskud.
Jeg vil gerne bruge den tankegang på
andre områder, hvor det giver mening, f.eks. Børn- og Ungeområdet.
Jeg ønsker også at styrke nogle af
kommunens stærke fællesskaber,
hvor dynamiske ildsjæle søsætter projekter, som løfter og øger byens tilbud
indenfor idræt, friluftsliv og kultur. De
fællesskaber skal vi i højere grad få
øje på og inddrage. - Det vil være
godt for Silkeborg."
Mere om Kim Nielsen Barslund
Kim Nielsen Barslund er 41 år. Han er
opvokset i Silkeborg og bor i Gødvad.
Til daglig arbejder han som konsulent
i FOA Silkeborgs A-kasse. Fritiden går
med familieliv og løb. Kim tilbringer
desuden en hel del timer i diverse
idrætshaller og ved fodbold- og håndboldbaner, hvor hans to børn er aktive. Kim er gift med Mette, der er
kontorassistent.

Hvad er dit mål med byrådsarbejdet?
"Noget, som jeg virkelig brænder for,
er investeringstankegangen. I Arbejdsmarkedsudvalget har jeg oplevet, hvordan det kan betale sig at
tænke i investeringer – også når det
gælder mennesker. Vi har haft succes
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VI SKAL TILBAGE TIL
KERNEVÆRDIERNE
Af Rune Dreier
Kristensen
Byrådskandidat
"Vi skal tilbage til kerneværdierne, hvor vi er
stolte over serviceniveauet i folkeskolen, på børneområdet
og plejen af vores ældre medborgere.
Det er her politikerne skal måles på
om de har gjort et godt stykke arbejde"
Rune Dreier Kristensen
Det er vigtigt, at vi har et stærkt fokus på at udvikle Silkeborg kommune.
Hvor Natur, kultur, motion og fællesskab skal være vores omdrejningspunkter.
De store velfærdsområder skal vægtes højere, og de mange år med besparelser på børn, unge og ældre skal
vendes til, at der investeres i bedre
normering, økonomi til aktiviteter og
at det gode hverdagsliv leves på vores
plejecentre.
Det handler om, at det stærke fokus
på byudvikling, bosætning og erhvervsvenlighed også indeholder et
stærkt fokus på velfærdsområderne.
Silkeborg Kommune er unik og består
af stærke lokalområder, hvor skole,
pasningstilbud, idrætsforening, forsamlingshus/medborgerhus og plejecenter udgør det naturlige omdrejningspunkt.

Jeg arbejder målrettet for:
At der investeres i folkeskolen og
på børneområdet med indhold i hverdagen, kreativ leg og bedre normeringer.
At der på ældreområdet skal være
plads til hjerterum, tid til nærvær og
flere hverdagsaktiviteter, hvor familie,
venner og frivillige er en aktiv del.
At bæredygtighed og grøn omstilling
prioriteres højt.
At Silkeborg Kommune skal være en
aktiv idrætskommune, hvor friluftsliv
og motion er grundlæggende, og hvor
kultur og kreativitet skal være i højsædet.
Hvem er Rune
Jeg er 40 år og gift med Mie, far til
Freja (6 år), samt bonusfar til Line (12
år) og Mads (18 år). Jeg er opvokset i
Alderslyst og Hvinningdal, og bor nu
på Sensommervej i Resenbro sammen
med familien. Elsker naturen og gerne
i kajakken på Silkeborg søerne, og nyder alle de mange sports- og kulturtilbud.
Jeg har siden 2009 været byrådsmedlem. Ældreområdet og socialpolitikken
har hele vejen været et vigtigt og naturligt fokusområde for mig som socialdemokrat, derudover har jeg og arbejdet målrettet med kultur, fritid og
idræt.
Det er helt fundamentalt for mig, at
der skal være lige muligheder for alle,
og at vores forskelligheder og sociale
afsæt ikke er afgørende for, hvor man
lander i livet.
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VALGUDVALG
Socialdemokratiet Silkeborg Kommune har nedsat det valgudvalg, der står med
ansvaret for, at vi på alle måder forbereder os bedst muligt til Byrådsvalget i
2017.
Valgudvalget:
Søren Kristensen, Viggo Thinggaard, Kasten Dahl, Sven Møller Jensen og Poul Erik
Skov Heunecke.

KONTAKTER:
Partilokalerne
Skolegade 63a
8600 Silkeborg

Kredsansvarlig Sydkredsen
Søren Riis Malling
Tlf. 3052 5972
sriismalling@hotmail.com

Folketingsmedlem
Thomas Jensen
Thomas.jensen@ft.dk
www.thomasjensen.nu

Kredsformand Nordkredsen
Jørgen M. Mikkelsen
Tlf. 8688 6052
jmq@mail.tele.dk

Regionsrådsmedlem
Henrik Fjeldgaard
Tlf. 2962 8232
mail@fjeldgaard.dk

Funder/Kragelund partiforening
Formand Arnfred Andersen
Tlf. 3053 6173
ingaogarnfred@dukamail.dk

Viceborgmester/Gruppeformand
Søren Kristensen
Tlf. 6126 5729
soeren.kristensen@silkeborg.dk

Kjellerup Partiforening
Formand Gert Nielsen
Tlf. 2165 3063
gertyst@gmail.com

Fællesledelsen
Formand Poul Erik Skov Heunecke
Tlf. 2012 8909
pe@heunecke.dk

Gjern Partiforening
Formand Sven Møller Jensen
Tlf. 6165 1616
svenmollerjensen@gmail.com

Silkeborg kreds- og partiforening
Formand Kasper Haagen Jensen
Tlf. 2252 1151
tavisola@gmail.com

DSU Silkeborg
Formand Anne Spaabæk Dippel
Tlf. 5043 1286
annedippel@hotmail.dk
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MEDLEMSOPLYSNINGER
Har Socialdemokratiet dine korrekte adresseoplysninger?
Har vi oplysning om din korrekte email-adresse og telefonnumre?
Vi er helt afhængig af, at du husker at meddele flytning af bopæl til din partiforening,
og meddeler os, når der sker ændringer i dine email-adresser og telefonnumre!
Udsendelse med post er vi nødsaget til af begrænse mest muligt. Trykning af
medlemsblad m.v. og porto, er penge vi hellere vil bruge til aktiviteter.
Kontakt din lokalformand, kontaktoplysninger finder du i dette blad.
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VELFÆRD FØRST!
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