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Af Borgmesterkandidat Søren Kristensen
Alle socialdemokratiske medlemmer har indflydelse på kandidatlisten til byrådsvalget.
Vores parti giver alle muligheden for indflydelse,
og vi lader ikke én dato eller ugedag være bestemmende for, om man kan deltage i medlemsdemokratiet.
Vi giver mulighed for, at medlemmerne kan sætte
sig ind i kandidaternes baggrund og deres bevæggrunde for at stille
op. Det er også muligt at nå at tale med kandidaterne, skrive til
dem eller på anden måde spørge den enkelte kandidat om emner,
som kan have betydning for, hvor krydserne skal sættes.
Du har ca. 14 dage til at sætte dit bedste hold. Men læg det ikke for
langt væk – vi vil meget gerne have en høj svarprocent. Det giver
kandidaterne det bedste afsæt til valgkampen.
Vi har 19 gode kandidater, som stiller sig til rådighed for dig og for
vores fælles politik.
Du skal være med til at træffe beslutning om opstillingsrækkefølge
på stemmesedlen i forhold til valget d. 21. november 2017. Brug din
indflydelse! For kandidaterne er det værdifuldt at vide, at deres placering på kandidatlisten hviler på et demokratisk grundlag i vores
parti.
Alle kandidater – uanset partiforening – bliver ved urafstemningen
placeret, som medlemmer prioriterer dem. Det er derfor vigtigt, at
du gør din indflydelse gældende.
Som borgmesterkandidat er jeg placeret om nr. 1 på kandidatlisten.
Dette blev afgjort på Fællesledelsen generalforsamling i 2016. Så du
skal altså være med til at afgøre placeringerne fra nr. 2 til nr. 19 på
kandidatlisten. Held og lykke med din prioritering – det er meget
stærke kandidater, du skal vælge imellem.
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LARS FAARUP

Politiassistent & Byrådsmedlem
60 år
Kragelundtoften 24, Kragelund, 8600 Silkeborg
Tlf. 2488 3941
Email: lfa@silkeborg.dk

Lars Faarup Socialdemokratiet Silkeborg
Jeg vil mere tryghed, velfærd og rettidig omhu
Hvis du giver mig et af dine X, kan du være sikker på en engageret
indsats på følgende områder:
 Flere ”varme hænder” og mere omsorg til vore ældre medborgere.
 Arbejde for vor politistations forbliven i Silkeborg, eksempelvis er landpolitistationerne besluttet nedlagt.
 Bedre forhold for børnefamilierne.
 Tryghedsskabende kommunalt kameraovervågning af gågader i Silkeborg, til glæde for både ældre på handel og unge i
nattelivet.
 Fastholdelse af nuværende antal p-pladser i Silkeborg indre
by.
 Flere bybusafgange i kommunen.
 Tage hånd om udsatte borgere.
 Ring gerne på 2488 3941.
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JONAS SIVERTSEN
Udviklingskonsulent
39 år
Buskelundtoften 69, Buskelund, 8600 Silkeborg
Tlf. 2145 4417
Email: jonassivertsen@hotmail.com

Jonas Sivertsen Socialdemokratiet Silkeborg
Jeg vil mere for Silkeborg Kommune
Som Socialdemokrat er det for mig vigtigt, at en politiker arbejder
for dem, der har brug for hjælp, dem der ikke altid kan tale for sig
selv.
Det vil jeg.
Børnene i vore institutioner og skoler har brug for en god og tryg
opvækst. Derfor skal der flere hænder til.
Ligeledes har de ældre på vore plejehjem brug for at føle tryghed og
værdighed.
Der skal mere til end bare mad og et bad.
Det vil jeg kæmpe for, hvis jeg bliver valgt ind.
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RUNE DREIER KRISTENSEN
LO Konsulent og Byrådsmedlem
39 år
Sensommervej 154, 8600 Silkeborg
Tlf. 2488 3945
Email: rdk@silkeborg.dk

Rune Dreier Kristensen Socialdemokratiet Silkeborg
Jeg vil mere for Silkeborg Kommune
Jeg vil arbejde målrettet på social- og ældreområderne, med hjerterum, mere indhold og flere hverdagsaktiviteter, med plads til familie
og venner, og respekt for lokalområderne.
At der investeres i folkeskolen og børneområdet med mere indhold
og bedre normeringer.
At Silkeborg Kommune skal være en aktiv idrætskommune, hvor friluftsliv og motion er grundlæggende, og hvor kultur og kreativitet
skal være i højsædet.
Jeg er 39 år og gift med Mie, far til Freja, samt bonusfar til Line og
Mads. Jeg er en aktiv Silkeborgdreng og har været byrådsmedlem
siden 2009 og brænder for de Socialdemokratiske kerneværdier.
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JOHN FELBERT

Pensionist
68 år
Hesselhus 20, Tollund, 8600 Silkeborg
Tlf. 2464 9078
Email: felbert@fibermail.dk

John Felbert Socialdemokratiet Silkeborg
Jeg vil mere for udfordrede børn og unge
Jeg er folkepensionist og har boet i Silkeborg siden 1971.
Min erhvervsmæssige baggrund: Handel og kontor, fabriksarbejder,
lagerarbejder, murerarbejdsmand, postbud og lærer.
En overbygning som speciallærer betød, at jeg har arbejdet meget
med børn og unge med udfordringer.
Derfor ved jeg, at mange kommer skævt fra start i livet, og at man
ikke er sin egen lykkes smed.
Har været tillidsmand og arbejdet i fagforening. Har siddet i bestyrelsen i Silkeborg Partiforening.
Politikernes pligt er at hjælpe de svage, de stærke skal nok klare
sig.
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LARS HANSEN

Lagerarbejder
54 år
Sejersgade 4, Vium, 8620 Kjellerup
Tlf. 3170 4433
Email: gipsie2000@outlook.dk

Lars Hansen Socialdemokratiet Silkeborg
Jeg vil flere varme hænder
At kæmpe for de svage, har gennem de sidste 25 år været højest på
min dagsorden.
Først gennem 14 år som fagforeningsmand hos TIB og efterfølgende
gennem mit privatliv.
Som håndbolddommer og medlem af et par kulturelle bestyrelser,
kender jeg betydningen af et aktivt og godt fritids- og kulturliv.
Jeg vil også arbejde for en opkvalificering af den samlede arbejdskraft i kommunen, så vi kan tiltrække flere arbejdspladser.
Nærhed og omsorg, flere varme hænder og et anstændigt liv for vores ældre og svage.
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HELLE GADE

Graver og kirketjener
46 år
Smedegade 27, Voel, 8600 Silkeborg
Tlf. 2513 7451
Email: hellegade@fibermail.dk

Helle Gade Socialdemokratiet Silkeborg
Jeg vil mere for MENNESKET
Det enkle menneske, uanset køn, alder, handicap, lønmodtager,
selvstændig, flygtning, hjemløs eller med andre udfordringer.
Har krav på hjælp, pleje, støtte og blive hørt.
Sæt andre før sig selv……….
Jeg har en stærk psyke, robusthed, engagement, handlekraftig og
et positivt livssyn.
Mand og 3 børn på 5, 7 og 15 år, hvoraf den ældste er handicappet.
På 18 år er jeg graver og kirketjener i Voel.
Skolebestyrelsesformand på Dybkær Specialskole, medarbejderrepræsentant, tovholder for handicap håndbold i Silkeborg kommune.
Har et stort netværk igennem mit job, handicap området og foreningsmæssigt.
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JESPER DESSAU

Terapeut
43 år
Lille Ballevej 2, Balle, 8600 Silkeborg
Tlf. 9394 0913
Email: jesperdessau@hotmail.com

Jesper Dessau Socialdemokratiet Silkeborg
Jeg vil mere for Silkeborg Kommune
Jeg bor med min dejlige familie i Silkeborg.
Jeg er en dybt engageret person med stor interesse for andre mennesker, et positivt livssyn, respekt, ærlighed og masser af humor.
Jeg er uddannet psykomotorisk terapeut og skuespiller.
Jeg arbejder med at støtte psykisk sårbare unge til uddannelse eller
i job. Jeg ser mange muligheder for forbedringer indenfor børn/ungeområdet, psykiatrien og det kulturelle liv.
Det er vigtigt for mig, at lytte, give medansvar og engagement i vores bys udvikling, så vi sammen kan løfte Silkeborg.
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FIND POULSEN

A-kasseleder
60 år
Silkeborgvej 16, 8653 Them
Tlf. 23432760
Email: hitasiri@hotmail.com

Find Poulsen Socialdemokratiet Silkeborg
Jeg vil mere for Silkeborg Kommune, så ingen skal nøjes
Jeg er 60 år og har boet i Them siden 1991.
Mit arbejde som A-kasseleder i 3F Silkeborg bringer mig tæt på konsekvenserne af den politik der berører arbejdsmarkedet/erhvervslivet/socialområdet og integration.
Den politik vil jeg gerne være med til at præge og udvikle.
Silkeborg kommune skal være en helhed hvor oplandsbyerne ikke
bliver til udkantbyer men inddrages og udvikles på lige fod med Silkeborg by.
Der er behov for en øget udvikling i den offentlige transport til og
fra Silkeborg kommunes forskellige arbejdskraftområder og oplandsbyer.
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MADS FAURHOLT HAGEL

Forretningskonsulent
29 år
Vilhelm Skyttes Vej 35, 8620 Kjellerup
Tlf. 2332 7679
Email: madsfaurholt@hotmail.com

Mads Faurholt Hagel Socialdemokratiet Silkeborg

Jeg vil mere for Silkeborgs lokalsamfund
Det skal være tiltrækkende at flytte til Silkeborg by og
lokalsamfundene rundt herom!
Det forudsætter, at vuggestuer, børnehaver og skoler er så gode, at
folk vil bosætte sig her.
Jeg er selv tilflytter til kommunen og bor i et skønt lokalsamfund.
Jeg vil meget gerne bidrage til, at Silkeborg Kommune også
fremadrettet er et sted, hvor unge vil bosætte sig.
Jeg er uddannet Cand.Scient.Pol fra Århus Universitet med speciale i
udvikling af den offentlige sektor, hvilket jeg meget gerne vil bringe
ind i byrådsarbejdet
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DORTHE JENSEN

Centerleder
46 år
Ellevænget 12, Virklund, 8600 Silkeborg
Tlf. 2987 5074
Email: jensdor2013@gmail.com

Dorthe Jensen Socialdemokratiet Silkeborg
Jeg vil mere for fællesskabet
Jeg arbejder som leder for et beskæftigelsesprojekt, hvor formålet
er at hjælpe socialt udsatte ind på arbejdsmarkedet.
Jeg tror på at vi alle kan bidrage uanset kultur eller social baggrund.
Det ser jeg til dagligt. Jeg er uerfaren politiker, men meget engageret i det som sker i vores lokal samfund.
Tidligere formand for forældrebestyrelsen i børnehave samt på skolen.
Jeg synes det er spændende at være til at præge beslutninger.
I min fritid er jeg frivillig Venligbo i Silkeborg samt i BROEN.
Jeg oplever at når vi er fælles og præcis på opgaven, så når vi rigtig
langt i kraft af fællesskabet.
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VIGGO THINGGAARD

LO formand
63 år
Dalsvinget 95, Alderslyst, 8600 Silkeborg
Tlf. 2121 3966
Email: viggo.thinggaard@lomidt.dk

Viggo Thinggaard Socialdemokratiet Silkeborg
Jeg vil mere velfærd og tryghed
Borgerne skal mærke en forskel:
Er kommunen socialdemokratisk eller borgerligt ledet?
Vi skal være garanten for den kommunale velfærd, så alle borgere
får en reel og lige mulighed, og får det bedste ud af livet.
Erhvervs- uddannelses- og beskæftigelsespolitiske aktiviteter, og
partnerskaber, skal medvirke til at skabe velfærd og tryghed for
borgerne.
Vi skal forsvare det kommunale selvstyre.
Give den enkelte borger større politisk indflydelse i dagligdagen og
dermed styrke demokratiet.
Min baggrund i fagbevægelsen har givet mig erfaringer.
Dem vil jeg bruge politisk.
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IVAN GREVE

Skolepædagog og Byrådsmedlem
61 år
Dybdalsvej 9, 8641 Sorring
Tlf. 2614 1654
Email: ivan.greve@silkeborg.dk

Ivan Greve Socialdemokratiet Silkeborg
Jeg vil mere for dig og jer. SAMMEN – ALLE SAMMEN
Politik skal skabe fremtiden.
For mig er politik alvorligt.
20 års erfaring og stadig lyst.
Fremtiden for borgerne i Silkeborg Kommune er ikke noget der bare
kommer.
Fremtiden skabes.
Vi skal som politikere tænke frem, men tænke fornuftig.
Mit hjerte brænder for de svageste i samfundet, i alle årene har jeg
arbejdet i udvalg, som knytter sig til disse grupper.
Vi skal som samfund påtage os at hjælpe de svageste og mest sårbare.
Vi bliver som menneske fattige, hvis vi ikke har modet til at hjælpe.
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KIM BARSLUND

Sagsbehandler og Byrådsmedlem
40 år
Kirunavej 57, Gødvad, 8600 Silkeborg
Tlf. 2153 2638
Email: kimnielsen.barslund@silkeborg.dk

Kim Barslund Socialdemokratiet Silkeborg

Jeg vil mere for Silkeborg Kommune
Silkeborg kommune skal have de bedst mulige rammer for familieog arbejdsliv, et godt børneliv og et godt ældreliv.
Som Socialdemokrat ønsker jeg, at vi skaber rammer for vækst og
udvikling i hele vores Kommune. Jeg mener vi som
Socialdemokrater kan og skal skabe en rimelig balance mellem jagten på vækst og vores fælles velfærd og den borgernære service.
Vi skal være ambitiøse og turde, og på samme tid være ansvarlige
på borgernes vegne.
Det kan vi i Socialdemokratiet, og det skal vi vise i den kommende
byrådsperiode med en socialdemokratisk borgmester i spidsen.
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MUSTAFA KELLEGÖZ
Selvstændig og Byrådsmedlem
46 år
Mølledamsgade 17, Alderslyst, 8600 Silkeborg
Tlf. 2252 5257
Email: mustafa.kellegoez@silkeborg.dk
Mustafa Kellegoez Socialdemokratiet Silkeborg
Jeg vil mere tryghed og velfærd i balance
Jeg har siden 2005 været medlem af Silkeborg Byråd. Jeg har arbejdet i 4 forskellige udvalg, og ser frem til endnu en periode, hvor jeg
fortsat vil være med til at gøre en forskel.
Jeg vil arbejde for og medvirke til, at indsatsen på ældreområdet
bliver styrket, og der bliver tid til at fokusere på den enkelte borger.
Jeg ønsker, at alle borgere skal behandles lige uanset, hvem man
er, eller hvor man bor.
Derudover vil jeg, med mine mange års erfaring i integrationspolitik,
arbejde for, at de tilkommende flygtninge bevæger sig ud på det
danske arbejdsmarked, uddanner sig og bliver integreret i det danske samfund.
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CLAUS RYTTER

Job- og virksomhedskonsulent
56 år
Frank Jægers Vej 39, Balle, 8600 Silkeborg
Tlf. 4061 3840
Email: clausrytter@gmail.com

Claus Rytter Socialdemokratiet Silkeborg
Jeg vil mere forandring











Mere værdighed og pleje af ældre, handicappede samt flere
hænder til opgaverne!
Mere faglig kærneværdi og flere ansatte til opgaverne i børneinstitutionerne!
Mere fokus på borgere uden arbejde eller på anden måde er
udsatte!
Mere tillid til de lokalvalgte politikere omkring arbejdet i byrådet!
Mere velfærd for skattekronerne, uden at skulle låne pengene!
Mere tryghed for alle kommunes borgere, såvel by som land!
Mere og bedre tilgang til kultur, fritid og idrætsmuligheder!
Mere samt bedre miljø, klima og genbrug!
Mere sundhedsforebyggelse!
Mere for Silkeborg Kommune!
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MIKKEL HØJLUND JENSEN

Seniorsergent
34 år
Brandevej 23, 8653 Them
Tlf. 3122 5871
Email: mikkelhsilkeborg@gmail.com

Mikkel Højlund Jensen Socialdemokratiet Silkeborg

Jeg vil mere for Silkeborg
Jeg var 22 år gammel da den politiske samtale stoppede mellem
min far og jeg, han var Venstre bonde, jeg var Socialdemokrat.
Det var mit valg, jeg havde indset, at ikke alle starter på lige fod i
livet.
Jeg er født i Them, men har de sidste 15 år arbejdet for forsvaret i
ind- og udland, jeg er lykkelig for at være hjemme igen, og vil arbejde for, at vi tager os af dem med mindst, mens vi sikrer, at dem
med evnerne får muligheden.
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BASHEER ALKATERJI

Lagermedarbejder
39 år
Solsortevej 13, 2.th., 8600 Silkeborg
Tlf. 9149 7500
Email: basheeralkaterji@gmail.com

Basheer Alkaterji Socialdemokratiet Silkeborg

Jeg vil mere for Silkeborg Kommune
Jeg har arbejdet som olieingeniør, og kom til Danmark fra Syrien i
2014.
Jeg arbejder nu hos Peter Andersen i Grønbæk, og bor godt med to
børn og min kone, der arbejder hos AOF.
I fritiden hjælper jeg bl.a. flygtninge med tolkebistand og er også
frivillig i mange foreninger.
Jeg er helt bevidst om, at arbejde og betale sin skat er en rigtig vej
til at bidrage godt i det danske samfund og til at bevare kerneværdier såsom fælles velfærd, lighed og solidaritet.
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SVEND THUE DAMGAARD

Supportteamchef og Byrådsmedlem
51 år
Blågranen 5. 8620 Kjellerup
Tlf. 2326 8481
Email: svend@xdamgaard.dk

Svend Thue Damgaard Socialdemokratiet Silkeborg

Jeg vil mere for Silkeborg Kommune
Udvikling af lokalområder med borger involvering er min interesse.
Jeg kan ikke lade være med at engagere mig.
Derfor er jeg formand for Arena Midt og aktiv i Kjellerup Lokalråd.
Jeg er en tillidsfuld person, der er god til at samarbejde og opnå resultater. Jeg sætter mig hurtigt ind i nyt stof, og er vant til at træffe
beslutninger. Jeg besidder gennemslagskraft og tænker kreativt.
Jeg er lokalt forankret, og bevidst om, at vi er en del af et fællesskab, hvor vi skal sikre udvikling i hele kommunen.
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