
Jeg er 54 år, gift med Kent. Vi har Sebastian, som er flyttet hjemmefra. For 6 år siden flyttede min mand og 

jeg til Stilling. 

Jeg har læst statskundskab og har de seneste 8 år arbejdet som selvstændig konsulent med speciale i 

politisk kommunikation og strategi. Inden jeg begyndte at studere, arbejdede jeg 8 år i en kommunal 

daginstitution. 

Det lokale demokrati lever kun i kraft af engagerede borgere, der bruger tid og energi i diverse foreninger 

og fællesskaber herunder i de politiske partier. Hvor mennesker mødes, og livet leves, opstår de gode ideer. 

Personligt startede mit bekendtskab med foreningslivet som barn i den lokale gymnastikforening og 

spejderbevægelsen. Som ung tog jeg på højskole, og som voksen har jeg været formand i en 

andelsboligforening og gennem flere år deltaget i politisk arbejde for Venstre. Jeg er nyvalgt formand for 

Venstres vælgerforening i Skanderborg og omegn. 

Når jeg har valgt for første gang at stille op til kommunalvalget d. 16. november 2021 er det under 

overskriften: Tid til fornyelse 

Jeg er opvokset på Lolland og har boet flere steder i landet, inden jeg sammen med min mand flyttede til 

Stilling. Jeg har med andre ord erfaring og indtryk som borger med kommunal service og borgerkontakt fra 

flere egne af landet. Det er med friske øjne og åbenhed for at lære af de gode eksempler og ikke mindst 

bringe dem i spil i Skanderborg Kommune, at jeg går ind i valgkampen. 

Skanderborg Kommune er i disse år begunstiget af et stort vækst- og udviklingspotentiale, da der er stor 

tilflytning. Det går godt, men jeg mener, at det på flere områder kunne gøres bedre. Vi skal skabe mere 

velfærd ud fra de givne ressourcer og den økonomi, som der er i kommunen. 

   

Mærkesager  

Børnepasnings- og skoletilbud i nærområdet – børnefamilier skal kunne regne med, at deres børn kan 

vokse op og gå i skole med deres lokale legekammerater.  

Valgmuligheder i de kommunale servicetilbud – forskellige borgere har forskellige behov og ønsker til 

deres liv. Det forøger borgernes trivsel og styrker kommunens image at give borgerne valgmuligheder i 

forhold til børnepasning, skoletilbud, hjemmehjælp og plejehjem.   

Klima og grøn omstilling – Danmarks ambitiøse klimaplan halter, der mangler handling bag 2030 

klimamålsætningen. I Skanderborg Kommune skal der sættes turbo på grøn el-produktion. Kommunen skal 

understøtte initiativer, som kan bidrage til, at borgerne kan leve mere klimavenligt. 

En erhvervsvenlig kommune – kommunens sagsbehandlingstid på byggesager skal ned, dialogen og 

samarbejdet om bedre rammebetingelser for erhvervslivet skal op. Flere arbejdspladser i kommunen 

understøtter tilflytningen, og det giver dermed flere skattekroner til fælles velfærd. 

Attraktive handelsbyer, levende landsbyer og udvikling i landdistrikterne – med den forventede tilflytning 

af nye borgere til kommunen over de næste årtier ligger der en kæmpe udfordring i at få skabt en 

langsigtet og sammenhængende udvikling i hele kommunen. De lokale borgeres ønsker og behov skal så 

vidt muligt være omdrejningspunktet i udviklingen.  

  


