
Præsentation Steffen G. Lauridsen 

Jeg stiller op som kandidat forankret i Gl. Rye. Her har jeg boet omkring 25 år. Jeg er 

tilflytter og kommer oprindeligt fra Sønderjylland. Jeg har 3 store drenge, der er i 

uddannelse, folkeskole, tømrerlære og universitet. Jeg er gift med Vibeke som arbejder 

som ingeniør i Vejle ved Siemens. 

Jeg er selv uddannet som Miljøtekniker og har arbejdet med miljø, hovedsageligt indenfor 

jordforureningsområdet siden 1996. Her startede jeg ved Århus Amt, der sidenhen blev til 

Region Midtjylland og jeg skiftede i 2019 til Region Syddanmark.  

Via mine interesser bestrider jeg formandsposten i Gl. Rye Vandværk, og i den forbindelse 

er jeg med i Skanderborg Vandsamarbejde, hvor vi arbejder med grundvandsbeskyttelse i 

forhold til pesticider m.m.  Jeg har også været i Rye Kraftvarmeværks bestyrelse, hvor jeg 

har været en del af beslutningen om at etablere et anlæg der udgør en stor del af den 

grønne omstilling. Dette synes jeg er meget vigtigt og når det samtidigt kan gøres med 

økonomisk positivt resultat er det jo fantastisk. 

Lokalt vil jeg gerne støtte byens udvikling i samarbejde med de lokale, gode kræfter der 

top tunet for en udvikling af byen. Her kan bl.a. nævnes Borgerforeningen, de to 

forsyninger, skolen/børnehaven og Brugsen. Vi har alle forudsætninger for en god 

udvikling, og i samarbejde skal byrådet kunne skabe nogle fremadrettede betingelser, så 

der sker en udvikling mange år frem i tiden i det rette tempo. 

Jeg har i en længere årrække trænet min yngste søns fodboldhold. Arbejde med unge 

mennesker er stærkt inspirerende og det holder os ældre skarpe på, hvad der rører sig 

hos de unge. I en tid her efter coronaen er det meget vigtig, at vi tænker på de unge og får 

skabt frirum og fritidsinteresser for dem, det skal klart støttes. Der opleves en del 

frustrationer efter den sidste tids nedlukninger og vi skal høre og lytte meget til de unge, så 

vi kan hjælpe dem.  

Når jeg går længere ud over det lokale skal vi have skabt større ambitioner for at tiltrække 

både unge tilflyttere og dermed nye udstykninger - der skal også være større ambitioner 

for gode langtidsplaner for det. Vi skal også have langt større ambitioner på erhvervssiden, 

hvor iværksætterne og investorerne skal mødes med løsninger og imødekommenhed. 

Derved vil vi få flere arbejdspladser til kommunen. Vi må ikke have til målsætning at ligge 

nr. 50 på erhvervslisten, vi skal i stedet klart gå efter top 5 på den liste. Vi har alle 

mulighederne og det skal udnyttes således, at vores nærmeste nabokommuner ikke løber 

med hele udviklingen. 

 

  

 



 


