
Person: Erling Weber Jensen, 57 år, gift på 21 år med Jessie, har 4 børn og 1 barnebarn. Bor i 
Vrold/Skanderborg. 
 
Erhvervserfaring – 26 år i Banedanmark, seneste 12 år Direktør i Skanderborg Andelsboligforening. 
Formand for Skanderborg-Hørning fjernvarme, Skanderborg Bryghus og Projekt Højvangen. 
Har tidligere siddet i bestyrelsen for Business Forum Skanderborg og for FC Skanderborg. Har endvidere 
været hovedformand for SB (fodbold, cricket og gymnastik). 
 
Mærkesager i Politik: 
Boligsocialt arbejde. Skanderborg kommune gør alt for lidt, i forhold til at hjælpe vores beboere som har 
det svært. De seneste mange år har det været de Almene Boligselskaber der har løftet opgaven, men nu 
skal kommunen til at prioriterer denne opgave, både set for at hjælpe den enkelte borger i job og 
uddannelse, men ligeledes ift den økonomiske gevinst det giver at få en borger i job eller uddannelse.    
Erhvervspolitik. Skanderborg kommunen er falde fra en 3 plads i både 2015 og 2016 til en plads som 
nummer 33 på sidste år på DI liste om erhvervsvenlighed.  
Jeg mener at Skanderborg Kommune p.t fokuserer alt for lidt på det lokale erhvervsliv. Det er dem der 
sikrer os udvikling og lokale arbejdspladser. I mine øjne er erhvervslivet lige så vigtigt som de øvrige udvalg 
der er nedsat af byrådet. Det er derfor mit forslag at der nedsættes et egentlig erhvervsudvalg som et 
politisk udvalg. Vi kan og skal gøre det bedre.  
Byudvikling. De 4 centerbyer i Skanderborg knopudvikles med en lind strøm af lokalplaner. 
Kommuneplanen omfatter næsten 2000 sider, som på ingen måde præciserer hvad der må bygges og i 
hvilke højder. Vi skylder borgerne og erhvervsudviklere klare regler for hvordan de 4 centerbyer kan og må 
udvikles. 
Idræt. Rigtig mange idrætsforeninger gør et stort stykke arbejde for de unge mennesker. Dog fokuseres der 
rigtig meget på eliten, hvorfor mange der ikke lige er ”stjerner”  forlader sporten til fordel for en tilværelse 
foran en PC – eller hænge ud på gaden.  Kommunen skal sikre at det også er plads og mulighed for at 
”breddeidrætten” for fokus i klubberne, herunder stille faciliteter til rådighed.  
 
Fritid : camping og båd med familien, frivilligt arbejde og nu politik. 
 


