
Sebastian B Støckler, byrådskandidat for Venstre i Skanderborg kommune. 

Mit navn er Sebastian B. Støckler og jeg er 21 år gammel. Jeg kommer og bor i Skanderborg by 

med min kæreste, men flytter til Hørning i september. I min fritid spiller jeg sækkepibe på 

professionelt plan, som jeg har gjort i en del år efterhånden.  

I dag er jeg i gang med at aftjene min værnepligt ved Den Kongelige Livgarde, som jeg færdiggør 

ved udgangen af juli. Ved Livgarden er jeg menig gruppefører samt tillidsrepræsentant for 79 

andre værnepligtige, hvilket selvsagt medfører en del ansvar på mine skuldre. 

Jeg gik på handelsskolen i Skanderborg, hvorfra jeg blev student i sommeren 2020. Under min tid 

på handelsskolen arbejdede jeg i Rema 1000, og inden værnepligten begyndte, arbejdede jeg i mit 

sabbatår i hjemmeplejen i Ry. 

Jeg brænder for kommunalpolitik, hvilket jeg har gjort i flere år, og det skal ikke være nogen 

hemmelighed, at kommunens økonomi interesserer mig meget. Jeg tror nemlig på, at der er ting vi 

kan gøre anderledes for at få økonomisk holdbar kommune, der er bedre at bo og arbejde i. 

Vi skal nemlig gennem økonomien sikre at den kommunale velfærd, ved hele tiden at se på om 

tingene kan gøres smartere og mere effektivt, samtidig med, at vi har for øje, at det vi som 

kommune tilbyder borgerne, har en værdi for borgeren. 

Vi skal turde tænke anderledes, så vi kan sikre, at kommunens penge bliver forvaltet ordentligt. 

Derudover skal vi gøre det mere eftertragtet at drive privat virksomhed i kommunen, da lokal 

vækst er en forudsætning for den kommunale velfærd gennem arbejdspladser og skattekroner. 

Jeg mener, at vi som kommune skal sikre gode institutioner for vores børn, og indbydende 

væresteder for vores unge mennesker. Vores børn og unge er fremtiden, og vi skal sikre dem de 

bedste vilkår. Det skal gøres gennem investeringer i deres uddannelse, men også i deres fritid. De 

skal have steder de kan få lov til at være børn og unge, og det skal vi som kommune hjælpe med at 

sikre. 

 


