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Annette Roed – ny regionskandidat
Bestyrelsen i Silkeborg Parti- og Kredsforening havde den 7. december et dialogmøde med
Annette Roed, i forhold til at blive foreningens nye kandidat til regionsvalget den 16.
november 2021. På baggrund at dette møde indstiller partiforeningen til foreningens
generalforsamling den 1. februar, at Annette Roed bliver foreningens kandidat til det
kommende regionsvalg.
I det følgende kan du læse mere om Annette Roed.

Kort om mig
Min baggrund for at stille op er en livslang interesse for
politik, og både i mit arbejdsliv og i mit politiske virke har jeg
brugt mine kræfter på at skabe bedre forhold for samfundets
svageste og lige mulighed for uddannelse og for sundhed
for alle uanset baggrund.
Jeg er 64 år og bor alene sammen med min lidt for aktive
hund, der nok skal holde mig i form. Jeg har tidligere
arbejdet som skoleleder på forskellige skoler og som
uddannelsesleder på læreruddannelsen i Aarhus.
Jeg stoppede i 2019, fordi jeg gerne ville have fuld fokus på det politiske arbejde.
Mit politiske arbejde
Jeg har tidligere været stillet op i Silkeborg til både regions- og byråd ved valget i 2013 og
fik der 1747 stemmer, hvilket gjorde mig til 2. suppleant til regionsrådet. Jeg flyttede til
Aarhus i 2013 på grund af nyt arbejde, og der stillede jeg op i Vestkredsen. Ved det følgende
valg (til denne periode) opnåede jeg 6722 stemmer, hvilket gjorde mig til den politiker i den
socialdemokratiske gruppe, der næst efter Anders Kühnau fik flest stemmer. Det høje
stemmetal har givet mig god indflydelse og spændende opgaver og poster, ikke mindst
posten som formand for det stående udvalg for Nære Sundhedstilbud. Det betyder, at jeg
på den måde kan give en masse tilbage til de vælgere, der har stemt på mig - og, ikke
mindst, - til de partikammerater, der har hjulpet mig i valgkampen og efterfølgende.

Kandidat for Silkeborg til Regionsrådsvalget 2021
Jeg er igen parat til at tage en tørn for Silkeborg ved igen at stille op, nu hvor Henrik
Fjeldgaard har valgt at indstille sin politiske karriere. En enig parti- og kredsbestyrelse i
Silkeborg Syd har den 7.12. valgt mig som kandidat til regionsrådsvalget, og det er jeg både
meget glad for - og ydmyg over. Jeg vil arbejde tæt sammen med baggrundsgruppen for
regionsrådet, med bestyrelsen og med alle interesserede i den socialdemokratiske bagland,
der har lyst til at være med til at sætte retning for regionsrådsarbejdet for Silkeborg, sådan
at vi står med et stærkt valgprogram til valget i november 2021. Det skal være grundlaget
for, at vi kan gå ud og sætte en tydelig dagsorden for, hvad Socialdemokratiet i Silkeborg
står for i forhold til regionspolitikken, i særdeleshed bevarelse og udvikling af Silkeborg
Sygehus og det nære sundhedsområde i kommunen.
Derfor vil jeg derfor indledningsvis melde klart ud, at jeg ikke alene er for Silkeborg Sygehus’
bevarelse, men også for sygehusets stadige udvikling. Sygehuset er en stor og vigtig
arbejdsplads for Silkeborg, og de tilbud, der er på sygehuset, er med til at gøre den hastigt
voksende befolkning i kommunen trygge ved, at behandlingen er nær og vedkommende,
når man har brug for det.
Samtidig skal vi bevare og udvikle den særlige funktion, som Silkeborg Sygehus har som
udviklingshospital for hele regionen, og jeg vil arbejde hårdt for, med den fuldtonede
opbakning i bestyrelsen, der er til mit kandidatur, kommer til at gøre en forskel for borgerne
i Silkeborg, både i forhold til Silkeborg Sygehus’ udvikling og det nære sundhedsvæsen. Jeg
sidder faktisk nu som medformand i den udviklingsgruppe med netop det formål, så jeg er
allerede godt i gang.
Meld jer gerne til baggrundsgruppen gennem Hugo Nielsen, så I kan være med til at få
indflydelse på valgprogrammet. Jeg glæder mig meget til at komme i gang med valgkampen
i Silkeborg sammen med bestyrelsen og jer medlemmerne. Lad os møde vælgerne i
Silkeborg side om side med et stærkt budskab om, hvad Socialdemokratiet i Silkeborg står
for i forhold til Sygehuset og de nære sundhedstilbud.

