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Side 2

Vi har nu omdelt vores medlemsblad, som vi håber du vil tage rigtigt godt imod. Vi har denne
gang valgt at omdele det til samtlige husstande i Nordfyns Kommune. Vi præsenterer her
vores samlede hold af kandidater til det kommende kommunal- og regionsvalg den 21. november. Vi mener, vi har sammensat et godt hold med mange forskellige kompetencer og
erfaringer både fra det private erhvervsliv og fra den kommunale side. Det gør, at vi har et
mangfoldigt billede af hvilke ting, der rører sig i vores kommune, og hvad der ligger både
borgere og virksomheder på sinde. Giv dig god tid til at læse lidt om kandidaterne, og hvis
du ønsker et dybere kendskab til os, har vi vores facebook og hjemmeside, hvor du i øvrigt
også i anledning af valget kan blive den heldige vinder at et fantastisk maleri af Malene Hammershøj. Vi har også i år valgt at åbne en valgcafe’ i Søndersø, hvor vores kandidater vil være
at finde, når vi har gadearrangementer rundt omkring i kommunen. Vi håber på din stemme
til valget den 21. november 2017, så vi kan fastholde vores 7 mandater eller endnu bedre
udbygge med flere engagerede socialdemokrater..
Med venlig hilsen
Kim Johansen
Spidskandidat
Socialdemokratiet på Nordfyn

Forsiden
Nordfyn har et stærkt socialdemokratisk hold. Dan Jørgensen har netop markeret
sig ved at være arkitekten bag det nye principprogram, der blev vedtaget på kongressen den 16.-17. september i Aalborg.
Kim Johansen er i god form til at tage kampen op om borgmesterposten og er helt
nede i starthullerne for at vinde mod Venstres Morten Andersen.

Sideordnet opstilling eller listeopstilling?
Du hører begreberne omtalt her op til valget, men hvad betyder de egentlig?
Det har betydning for i, hvilken rækkefølge kandidaterne bliver valgt. Det er
det enkelte parti, der selv bestemmer, hvilken model de ønsker at bruge. Det
samlede antal stemmer, listestemmer og personlige stemmer, er afgørende
for, hvor mange mandater partiet får.
Sideordnet opstilling
Vi, Socialdemokratiet, har valgt denne model, og det er besluttet på en generalforsamling.
På valgdagen har du mulighed for at sætte dit kryds enten ved partiet (listestemme) eller ved den enkelte kandidat. De personlige stemmer er så afgørende for hvem og i hvilken rækkefølge de bliver valgt ind. Du har altså indflydelse på, hvem der bliver valgt ind.
Listeopstilling
Ved denne model bliver kandidaterne valgt ind i den rækkefølge, de er opført på stemmesedlen. Vi, Socialdemokratiet, bruger ikke denne model.
Niels Henrik Nielsen

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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 andidaterne til kommunalbestyrelsen
K
og regionsrådet

Kim Johansen
Borgmesterkandidat
52 år, bor i Bogense, hvor jeg også er
født og opvokset.
Jeg er gift med Heidi og tilsammen har vi tre
børn. Jeg er uddannet indenfor handel og
økonomi, men jeg arbejder i dag som forretningsfører inden for boligadministration. Fritiden bruger jeg på løb og cykling, men når
tiden er til det, så går jeg på jagt samt tager
en sejltur af og til. Derudover er jeg også instruktør i et motionscenter i Bogense.
Jeg har arbejdet med kommunalpolitik siden 2002, og igennem de seneste otte år
været formand for teknik- og miljøudvalget samt formand for arbejdsmarkedsudvalget i den seneste periode.

Beskæftigelse og arbejdsmarked
Nordfyns Kommune er en pendlerkommune, og det er derfor vigtigt at bevare
arbejdspladserne –ikke kun her, men på
hele Fyn. Vi skal fortsætte vores forslag om
at investere i, at vores borgere har adgang
og de rette kompetencer til et arbejdsmarked, som hele tiden forandres – herunder
også borgere, som af den ene eller anden
grund står uden for arbejdsmarkedet, skal
fremover være en del af fællesskabet.
Børn og unge
Vi skal, på samme måde som vi har gjort de
seneste tre år indenfor arbejdsmarkedsområdet, investere i en tidligere, forebyggende indsats for alle aldersgrupper. Det er
vigtigt at børn fra starten af livet får de
bedste og mest optimale muligheder for at
udvikle sig. Investering er ikke kun til gavn
for borgerne men også for kommunes
samlede økonomi.
Ældreområdet
Der vil i årene fremover blive flere og flere
ældre i Nordfyns Kommune, fordi gennemsnitsalderen stiger. Der vil blive stillet stadigt større krav til pleje og omsorg. Tidligere hjemsendelser, afkortninger af

behandlingsforløb på sygehusene samt
den markant højere levealder blandt kommunens borgere gør, at det er vigtigt at
prioritere en tidlig og forebyggende indsats. Denne målgruppe er samtidig også et
aktiv inden for den frivillige verden samt
foreningslivet, og det kan vi drage stor nytte af.
Jeg har samtidig også fokus på
Kommunen som arbejdsplads, fritids- og
kulturområdet, økonomisk ansvarlighed
og rammevilkårene for de nordfynske virksomheder og meget mere.
Hvis du stemmer på mig, lover jeg at:
-
der er konkrete visioner for Nordfyns
Kommunes fremtid.
- jeg vil inddrage alle valgte partier i beslutningsprocesserne.
- jeg er åben for dialog med alle i Nordfyns
Kommune samt respektere borgernes
valg.
Jeg vælger borgerne foran økonomi.
Vi ses den 21. november 2017.
Kim Johansen

Mærkesager
Jeg brænder for en lang række områder,
men jeg har særligt fire mærkesager, som
jeg vil kæmpe for.
Miljøet
Rent drikkevand er for os en selvfølge, og
det vil jeg også sikre i fremtiden. Det skal
gøres ved at sikre grundvandsreserverne
ved for eksempel skovrejsning og dyrkningsfrie arealer. De nordfynske vandløb
skal sikres mod sprøjtegifte, for at beskytte
grundvand, dyr og planter og ikke mindst
fisketurismen på Nordfyn, som er en stor
del af livet og afkastet fra de Nordfynske
vandløb.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

GØR SOM OS: STEM PÅ ET PARTI, DER GÅR IND FOR JOB - VELFÆRD OG VÆKST
TAGER LØNMODTAGERNES PARTI – SÆT

21. NOVEMBER
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Gert Rasmussen
Nr. 2 på listen.

først i Søndersø Kommune fra 1998 til 2006
og derefter i Nordfyns Kommune fra 2006
frem til nu i 2017.

Jeg er 65 år, gift, har boet i Veflinge i 42 år.
Vi har to voksne døtre, som har beriget os
med to svigersønner, hvilket der er kommet fire børnebørn ud af på henholdsvis
11, 6, 2 ½ år og sidste skud på stammen er
ca. 3 mdr.

Jeg har i sidstnævnte periode været næstformand i Social og Sundhedsudvalget
samt medlem af Arbejdsmarkedsudvalget.
Var fra 2007 til 2014 formand for Socialudvalget, og har gennem tiden haft sæde i
Børne- Unge udvalget og Økonomiudvalget, så jeg har oparbejdet et bredt politisk
fundament gennem mine år med politik.

Jeg er ansat i en privat virksomhed og arbejder som teamleder og fugttekniker i en
landsdækkende virksomhed med speciale
i fugtmåling, affugtning og indeklimaanalyser.
Jeg har i en sammenhængende periode på
20 år fra 1998 til 2017 været med i politik,

Jeg er helt klar til endnu en valgperiode
fra 2018 til 2021, og vil i den kommende periode arbejde for:
• at have fokus på demensområdet, hvor
der skal være gode dagtilbud samt mulighed for aflastning. Gode rammer på plejecentrene samt et velkvalificeret persona-

le. Ikke mindst fokus på og hjælp til de
pårørende, da de står i en situation, der
ofte er svær at takle.
• at have fokus på et passende antal rehabiliteringspladser til de borgere, der udskrives hurtigt fra sygehusene, efter f.eks.
ambulant behandling/operation og ikke
umiddelbart kan klare sig i eget hjem.
• at have fokus på uvisiterede tilbud til + 60
årige i Nordfyns Kommune.
• at have fokus på sikre skoleveje med lys
på cykelstierne på børnenes skolevej.
• at have fokus på gode faciliteter og sammenhængskraft i de små lokalsamfund,
med gode idræts anlæg med for eksempel multibaner, der tilgodeser mange forskellige ønsker til en aktiv udfoldelse.
For en effektiv arbejdende politiker stem
personligt på Gert Rasmussen.

Helle Waagner
Nr. 3 på listen.

Velfærd og bæredygtighed på Nordfyn
Jeg stiller igen op til kommunalbestyrelsesvalget, fordi jeg fortsat gerne vil være med til
at skabe gode løsninger på fælles problemer
og udfordringer - så børn, unge, voksne og
ældre har livskvalitet i hverdagen.
Den bedst mulige velfærd skal sikres på vores skoler, institutioner, sundheds- og ældreområdet samt på fritids- og kulturområdet
med skarpt fokus på kerneydelserne og bedre muligheder for udvikling og innovation.
Desuden skal vi med borgerinddragelse
have sat en mere fremsynet dagsorden
omkring bæredygtighed.
Side 4

Jeg har bred politisk erfaring som medlem
af Kommunalbestyrelsen gennem næsten
8 år. Jeg er i nuværende periode medlem af
Social- og Sundhedsudvalget, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og valgbestyrelser til KB, FT og EP valg. De sidste 4 år
har jeg særlig arbejdet med og haft fokus
på sundhedsfremme og forebyggelse for
alle, ældreområdet, psykiatrien, handicapområdet, og udsatte unge, der har brug for
støtte til at få uddannelse eller arbejde. Der
er skabt mange resultater blandt andet
gennem et rigtig godt samarbejde med
mange repræsentanter for disse målgrupper. Tidligere har jeg været formand for udvalget for Udsatte Unge og Sundheds-,
Kultur- og Fritidsudvalget. Desuden har jeg
været medlem af styregruppen i Kulturregion Fyn, Kommunekontaktrådet i Region
Syddanmark (KKR), Kunstudvalget og Nor-

disk udvalg. Jeg er udpeget af vores partis
hovedbestyrelse til et spændende arbejde
på Christiansborg i udvalget for videregående uddannelser og forskning. Jeg arbejder som lektor i UC Lillebælt. Jeg er faglig
aktiv som tillidsrepræsentant og har bestyrelsesposter i Dansk Magisterforening
(DM). Tidligere har jeg været folke- og friskolelærer, dagplejeleder, formand for
Danmarks Billedkunstlærere på Fyn og aktiv i foreningen Forældre og Fødsel. Jeg er
gift, har 2 voksne børn. Jeg nyder ofte kulturelle oplevelser, gå- og cykelture i vores
smukke nordfynske natur og at rejse både i
ind- og udland. Med udgangspunkt i vores
grundlæggende værdier frihed, lighed og
solidaritet vil jeg fortsat arbejde for, at vi
Socialdemokrater kan sætte positive, nødvendige og fremsynede spor. Det har
Nordfyn og Nordfyns borgere brug for!
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Brian Lebæk
Nr. 4 på listen.

Vi har voksne børn, Jonas og Katrine, der
studerer i Odense.
Jeg har været formand for børnehave- og
skolebestyrelse, da de gik der.
Hej
Jeg hedder Brian Lebæk og håber på din
stemme til kommunalvalget. Jeg er kommunalbestyrelsesmedlem og sidder i Teknik- og Miljøudvalget, hvor jeg blandt andet arbejder for at sikre hensyn til natur og
miljø. Samtidig har jeg plads i Handicaprådet, Det grønne råd og er formand for
Hegnssynet. Jeg er rigtig glad for arbejdet
og synes virkelig, at jeg gør en forskel!
Derfor håber jeg meget på at få lov at fortsætte indsatsen. Jeg er 54 år og fejrede
sølvbryllup med min søde Tina i sommer.

Jeg er lokomotivfører/kørelærer hos DSB
og deltager i fagligt arbejde som turrepræsentant. Jeg har også fornøjelsen af at sidde i bestyrelsen for Socialdemokratiet på
Nordfyn. Uddannelse og beskæftigelse er
vigtigt, for at få råd til resten. Erhvervslivet
skal gives gode forhold, så vi kan skabe arbejdspladser og få alle, der kan, i arbejde.
Folkeskolerne skal være gode og give eleverne faglighed og motivation til deres videre liv. Beskæftigelses-og uddannelsesområdet, såvel som resten af kommunens
virke, skal præges af en vilje til at investere
i gode, gennemtænkte løsninger. Mit hjer-

te banker for samfundets svage, ung som
gammel. Alle skal have mulighed for et
godt liv. Jeg ser kommunen som en familie,
mere end som en forretning. Økonomien
skal naturligvis i være i orden, men vi skal ligesom familiemedlemmer - tage hånd
om hinanden. Man kan ikke bare kassere
familiemedlemmer, der har svært ved at
klare sig selv. Alle skal yde efter evne og
nyde efter behov! Vi skal passe på Nordfyns
natur og gøre vores kommune attraktiv for
nuværende og nye borgere. Den bedste
reklame for vores kommune er, at det er
godt at leve og bo her. Samarbejde, dialog
og tillid bør være nøgleord, når det handler
om at træffe gode beslutninger til fællesskabets bedste. Det har været udgangspunktet for mit arbejde i Kommunalbestyrelsen, og sådan vil jeg fortsætte –skulle
jeg være heldig at få din stemme.

Anette Lykke Jensen
Nr. 5 på listen.

Jeg hedder Anette Lykke Jensen, er gift, bor i
Særslev og har 3 voksne børn. Jeg blev valgt
ind i kommunalbestyrelsen i 2013. Jeg sidder i kommunalbestyrelsens Børn- og Ungeudvalg, ligesom jeg er en del af det lovpligtige udvalg, der tvangsfjerner børn, og jeg er
også en del af det tværfaglige udvalg, der
tager hånd om børn fra 0 til 25 år. Det har
ikke altid været en dans på røde roser, men
når jeg ser tilbage på de 4 år, så er det med
stor glæde i hjertet. Den nye skolereform var
akkurat lige trådt i kraft, da den nye kommunale periode startede. Inklusionspolitikken
havde sin spæde opstart, og der har været
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

rigtig mange ting at skulle sætte sig ind i.
Men som tiden er gået, har jeg fundet mig
godt tilrette i det politiske element. Faktisk
så godt, at jeg vil krydse alle fingre for at blive valgt ind igen. Jeg er også en del af socialdemokraternes bestyrelse som sekretær,
hvor jeg får gode input til mit politiske arbejde i de drøftelser, der er på møderne. Jeg
deltager også i socialdemokraternes eget lille børn– og ungeudvalg, hvor jeg giver informationer videre fra det politiske arbejde til
de, der har lyst til at høre mere om, hvad jeg
politisk går og laver, og hvad der rører sig i
det politiske system. Vi skal værne om vores
børn og ældre. Vi skal sætte tidligt ind med
hjælpen, hvor det er nødvendigt. Nogen
gange synes jeg, det kan være svært at vælge præcist, hvor der skal sættes ind. Derfor er
jeg også godt tilfreds med det budget, der er
lagt for 2018, idet der er sat penge af til net-

op den tidlige indsats. Alle har krav på at få
den hjælp, der skal til for at få en god start på
livet, en uddannelse, et godt voksenliv og et
værdigt ældreliv. Da jeg stillede op som kandidat i 2013, havde jeg blandt andet en vision om at få flere cykelstier i kommunen, og
jeg er godt tilfreds med cykelstien fra Morud
til Søndersø, og den der er etableret fra Søndersø by til Dallund Slot. Jeg tror på, at der vil
være mange flere, der vil benytte cyklen, når
blot vejen er sikkerhedsmæssig forsvarlig at
færdes på. Både børn og ældre vil få stor
gavn heraf i form af motion og gode oplevelser på cykel med kaffekanden i cykelkurven.
Det skal være rart, sikkert og ikke mindst
trygt at bo i Nordfyns Kommune uanset om
man er nyfødt eller 85 år, for alle har ret til et
værdigt liv.
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Idrees Haider
Nr. 6 på listen.

lidsrepræsentant. Mens jeg var arbejdsmiljørepræsentant modtog vi priserne ”Årets
arbejdsplads 2013” og ”Nordfyns kommune arbejdsplads”.

Mit navn er Idrees Haider, og jeg er 45 år.
Jeg bor i Søndersø med min kone Monica,
og vores tre dejlige børn: Yousaf på 16, Zaki
på 6 og Aliza på snart 2. Jeg kom til Danmark fra Pakistan i 2000, og siden 2003 har
jeg været ansat i Vejvæsnet som specialarbejder (Fyns amt, Nordfyns Kommune).
I mit arbejde kommer jeg dagligt rundt i
lokalsamfundet, hvor jeg møder mange
borgere. Dette giver mig et godt indblik i,
hvad der foregår i Nordfyns Kommune. Jeg
har været tillidsvalgt i syv år – fem år som
arbejdsmiljørepræsentant og to år som til-

I min fritid er jeg aktivt medlem af forskellige netværk. Jeg er formand for en lokalbaseret forening, ”Mangfoldighed på
Nordfyn”, men jeg arbejder også med forskellige frivillige foreninger, og jeg har
derigennem kontakt med mange mennesker.
Din hverdag er min politik
Nordfyns Kommune er en dejlig kommune, hvor der er plads til alle. Vi er hinandens
forudsætninger for at skabe en god kommune.
Familien skal være i centrum, når de har
brug for hjælp. Vi skal sikre en god pasning

i dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Når
børnene kommer i skole, skal vi sørge for at
vi ruster dem til at tage en uddannelse, så
ingen tabes på gulvet. Kvalitet i undervisningen skal være fokuspunktet for vores
skoler, og de svageste børn skal sikres små,
overskuelige miljøer at være i. Vi skal i
fremtiden investere i mere velfærd. Der bliver flere ældre, og de skal have en tryg alderdom. Vi vil gerne udvikle vores kerneopgaver indenfor rammerne af den
kommunale organisation. Vi skal have sikret et kommunalt system, der sikrer den
nødvendige omsorg for vores borgere, så
de kan komme på fode efter sygdom. Som
ny kandidat vil jeg gerne give kommunen
et frisk indspark, og jeg er åben for debatter og idéer.
Tlf. 5533 7655
E mail: alielvis@yahoo.com

Kim Fischer Nielsen
Nr. 7 på listen.

I de kommende 4 år vil jeg kæmpe for:
At vi fortsat investerer i, at så mange som
muligt kommer i arbejde og dermed får
mulighed for at forme både eget liv samt
bidrage til kommunens udvikling.
Som ny kandidat for Socialdemokratiet er
jeg klar over, at jeg kommer til at stå på
skuldrene af mange dygtige socialdemokrater, som har kæmpet vores sag indtil nu.
Vores beslutninger betyder både noget
her og nu, men de rækker også ind i fremtiden og kan få betydning for kommende
generationer.
Jeg er taknemmelig for alt det, der er nået
og er nu parat til at yde mit bidrag i kampen for en bedre fremtid i Nordfyns kommune.
Side 6

At vi prioriterer, at børn og unge får en god
start på livet samt en faglig stærk ballast i
folkeskolen. Det giver barnet et solidt
grundlag at udvikles fra.
At vi husker, at blandt de ældre medborgere er det de syge og svækkede, som bør
prioriteres, når det handler om tildeling af
hjælp. Det er vigtigt at bevare værdigheden, når man ikke selv kan klare sig.

At vi husker, at når psykisk sygdom rammer, så er netværk og støtte ligeså vigtig
som medicinsk behandling. Alle mennesker er så meget mere end deres sygdom,
og ALLE har gennem hele livet noget at
byde på og bidrage med.
Jeg ønsker at være med til at forme vores
kommune i fremtiden, men jeg har også et
blik rettet bagud over skulderen, for at se
om vi har alle med, så ingen bliver efterladt
i den hastige udvikling, vi oplever lige nu
og her.
Med håb om et godt valg
Kim Fischer Nielsen

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Pia Longet
Nr. 8 på listen.

Jeg elsker at bo i Otterup.
Her er alt, hvad jeg har brug for, og jeg
kæmper med næb og kløer for, at der fortsat skal være liv, aktivitet, gode fysiske rammer og arrangementer af mange slags. Det
ved du allerede, hvis du har fulgt lidt med i,
hvem der har stemt for og imod forskellige
ting de sidste par år.
Jeg vil have, at dine og mine børn og
børnebørn får den bedst mulige
uddannelse.
Alle unge skal hjælpes til at finde en vej,
uanset hvilken. Det behøver absolut ikke
at være professor eller kirurg. Intet er finere
end andet. Men vi skal alle sammen blive
til et eller andet, vi skal alle sammen bidrage, for kun på den måde hænger vores velfærdssamfund sammen.

Jeg vil gerne have flere ansatte
på plejehjemmene.
Jeg er helt sikker på, at de gamle har det
godt, men vi trækker alt for store veksler på
personalet. Det er blevet meget hårdt at
arbejde på et plejehjem, det vil jeg arbejde
for, at vi får ændret lidt på.
Jeg vil ikke ret gerne lukke en skole.
Nordfyns nuværende skolestruktur fungerer fint. Vi kan dog få udfordringer med antallet af elever. Kommer vi til et punkt, hvor
en skole har så få elever, at det går ud over
undervisningen, så vil jeg stemme for en
lukning. Jeg ville aldrig lade mine egne
børns uddannelse betale for liv i et lokalsamfund.
Jeg vil have noget mere udvikling
i vores kommune.
Nogle lidt større tanker end dem, vi ellers
tør tænke. Selv om der stadig venter mange renoveringsarbejder rundt om, så mener jeg alligevel, at vi også skal bruge penge på nye tiltag. Skabe noget helt nyt,

noget helt særligt for Nordfyn. Jeg vil også
rigtig gerne have en svømmehal i Otterup.
Nu ved du, hvad jeg personligt
går mest op i.
Det er selvfølgelig det, jeg vil kæmpe mest
for. Jeg kan ikke love, at det hele lykkes.
Som politiker får man kun den magt, man
får stemmer til, så det er faktisk rigtig meget op til dig.
Jeg håber selvfølgelig,
du stemmer på mig.
Men først og fremmest, STEM PERSONLIGT
uanset hvad. Det er ikke spidskandidaterne, som bestemmer det hele. I det daglige,
politiske arbejde træffes de fleste beslutninger i fagudvalgene af alle os andre.
PS.
Fik jeg nævnt, at jeg synes vi skal gøre
Smadremanden til æresborger i Otterup?

Birna Harfeld Friislund
Nr. 9 på listen.

Jeg stiller op til byrådet som kandidat for
Socialdemokratiet, fordi jeg tror på vores
vision om, at vi skal være fælles om Nordfyn, og jeg glæder mig til at arbejde for
dette.
Fælles om Nordfyn
Jeg vil være med til at kæmpe for, at vi investerer os ud at fremtidige sparekrav frem
for at spare på vores ansatte og de menwww.socialdemokratiet-nordfyn.dk

nesker, som hver dag knokler i kommunen,
til gavn for udsatte borgere, børn og ældre,
og i sidste ende til gavn for os alle.

ret, hvor stor betydning byrådets værdier
og holdning har på det daglige arbejde i
og for kommunens borgere.

Hvem er jeg?
Jeg er 36 år, mor til 2 børn og bor sammen
med min kæreste gennem 17 år.

Samtidig har jeg en grundholdning om, at
alle, som kan selv, skal selv, og dem som
ikke kan selv, har alle vi andre en pligt til at
hjælpe efter bedste evne og retfærdighed.
Hvilket for mig er en inspiration til at ville
gøre en positiv forskel i min egen kommune. Jeg brænder for at kunne være med til
at gøre en forskel, der hvor beslutningerne
træffes, og være med til at påvirke beslutningerne omkring vores kommune i forhold til de idealer, jeg tror på omkring fællesskab og social retfærdighed.

Jeg er født og opvokset i Søndersø by, og
efter et par år i Odense flyttede jeg sammen med min kæreste retur til Nordfyn.
Først et par år i Bogense og siden i eget hus
ude i markerne mellem Skamby og Rostrup. Jeg arbejder til dagligt som socialrådgiver inden for beskæftigelsesområdet
i Odense. Jeg har gennem mit arbejde erfa-
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Kent Lindharth
Nr. 10 på listen.

Fritiden går med familie, venner og interesser, som er motorsport, fiskeri, bibelsk arkæologi og ikke mindst at være bonusfar
og morfar for en god håndfuld børn og
børnebørn.
Kent Lindharth, 55 år og bor i Otterup, har
hele livet boet forskellige steder på Nordfyn.

Rummelighed, tålmodighed, arrangement
er ord, som beskriver mig som menneske
og er det, der driver mit liv og hverdag.

Uddannet værktøjsmager, faglig konsulent
i Metal Odense, selvstændig i en årrække.
Har igennem 35 år deltaget og været bestyrelsesmedlem i diverse organisationer
og virksomheder, blandt andet partibestyrelse, skolebestyrelse, byråd, lokalforeninger og domsmand m.m., da frivilligt arbejde altid har været naturligt for mig at
deltage i.

Politiske områder som ligger mig nær, er
arbejdsmarked, skole og social politik.

Svenn Kopp Pedersen
Nr. 11 på listen.

opgave som lærere, pædagoger og socialrådgivere, at etablere åbne og trygge rammer, således at forældre kan tage et større
medansvar i deres børns liv. Dette kan ske i
blå stue, i skolegården, i klubben og på gaden.
Jeg er 65 år, gift med Signe, har 2 børn og 2
dejlige børnebørn (Mikkel og Magnus).
Bor i Bogense.
Uddannet kleinsmed, socialpædagog og
sagsbehandler.
Arbejder som tilkaldevikar på Særslev-Hårslev skolen.
At sikre ordentlig skolegang, dagtilbud og
læring for vores børn og unge er et fælles
ansvar. Derfor vil jeg arbejde på at bevare
vores skoler i lokalområderne. Det er vores
Side 8

På ældreområdet skal vi have en værdig
ældrepleje. Vi skal have trygheden tilbage
med et fast faguddannet personale. Det er
ikke trygt for den ældre, når der over 3 mdr.
kommer 50 forskellige. Vi skal have mere
fællesskab og mindre ensomhed, derfor
mere tid til omsorg. De ældre skal også
have ordentlig mad, der smager og lugter
godt.
Det går fremad, også på Nordfyn, derfor er
det vigtigt, at vi får alle med. Derfor skal
jobcentret også være bedre til at give

hjælp til de ledige, så de kan komme i regulære job. Vi skal have gjort op med, at de
ledige bliver sendt til den ene praktikplads
efter den anden. Vi skal også være bedre til
at skaffe og oprette flexjob både i kommunen og i den private sektor. Uddannelseskvaliteten for de unge falder, når der er
kontinuerlige nedskæringer, derfor skal vi
på Nordfyn anlægge en mere visionær
kurs, når det gælder vores unge.
Ældreomsorg, uddannelse og bedre infrastruktur, samt gode og holdbare job til de
ledige.
Er du enig med mig i dette, så sæt trygt dit
kryds ved mig, og jeg skal gøre mit til at det
lykkes. Lad os stå sammen om fremtidens
Nordfyn.

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Nr. 2 · november 2017 · 12. årgang

Ann Berit Christensen
Nr. 12 på listen.

54 år og bosat ved Morud
Jeg er oprindelig uddannet bibliotekar,
men har i mange år arbejdet indenfor beskæftigelsesområdet, hvor jeg startede
som AF konsulent i Odense og endte som
jobcenterchef i det nye kommunale beskæftigelsessystem.
Nu arbejder jeg som professionel plejefamilie, hvor jeg arbejder i et helhedsorienteret behandlingsprogram, hvor vi kun arbejder med teenagere.
Jeg er født og opvokset her i Nordfyns

kommune og har – bortset fra min studietid – altid boet i kommunen, dels ude på
landet og dels i Otterup.

hjælp, når man henvender sig til kommunen. Eller oplever at der rent faktisk er
voksne til at passe vores børn!

Jeg synes grundlæggende, at jeg bor i en
fantastisk dejlig kommune! Vi er tæt på
vand, strand, skov og natur, og kommunen
ligger samtidigt så centralt på øen, at vi har
mulighed for arbejde både på Fyn, Jylland
og Sjælland. Dét skal vi være bedre til at
benytte os af! Både i vores opgaveløsning
på arbejdsmarkedsområdet, og når vi taler
om markedsføring for at tiltrække flere turister. Og dér synes jeg, at vi skal samarbejde med andre kommuner på Fyn.

Al for megen tid går med at dokumentere,
så de ansatte dårligt har tid til at udføre
jobbet! Det giver frustrationer! Både som
ansatte og som forældre/bruger af de offentlige ydelser. Og jeg mener ikke, at løsningen er at privatisere - men snarere at vi
stoler på vore ansatte! De skal tænke på
deres kerneopgave – ikke at ”bevise” det
på papir!

Men jeg synes også, at vores bureaukrati
og dokumentationskrav er blevet for meget! Vi har i den grad brug for at føle, at
man får omsorg, støtte, vejledning og

I kommunalbestyrelsen vil jeg derfor arbejde for, at vi hele tiden har ”næsen i sporet” – at vi har fokus på at løse vore kerneopgaver bedst muligt.

Klaus Hummelhoff
Nr. 13 på listen.

i mit arbejdsliv, var jeg tillidsrepræsentant
for håndværkerne på slagteriet og medarbejderrepræsentant i Danish Crowns repræsentantskab for alle håndværkerne i
fusionen, samt bestyrelsesmedlem i Metal
Odense.
Jeg er født og opvokset i Otterup, er 63 år
og efterlønner, gift med Hanne, har tre
voksne børn og tre børnebørn.
Jeg er udlært maskinarbejder og har fra
1980 til 2006 arbejdet som reparatør på
Danish Crown slagteriet i Odense. Derefter
på Schulstad bageriet i Odense frem til 08,
ligeledes som reparatør. Begge arbejdspladser lukkede, så frem til efterlønnen
kørte jeg som buschauffør.
I 1989 flyttede vi til Lunde, hvor jeg hurtigt
blev involveret i det lokale foreningsliv, og
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Er nu aktiv som næstformand i Socialdemokratiet på Nordfyn og formand for Hjadstrup– Lunde lokalråd.
Alt dette har givet mig indsigt og erfaring,
som jeg kan gøre brug af i mit politiske
virke.
Derfor har jeg besluttet at stille op til kommunalvalget.
Jeg interesserer mig meget for udviklingen
i kommunen, både på land og i by.

Især natur og bosætning er noget, der ligger mig på sinde. Der bør kunne bo mennesker i alle afkroge samtidig med, at der
værnes om vor dejlige natur, ved strand,
skov og de åbne vider. I byerne skal vi fortsat skabe trygge og rare omgivelser, have
et levende handelsliv og gode rammer for
industrierne.
Der skal støttes op om foreningslivet. Hvis
ikke vi holder fast i alle vore ildsjæle og de
mange frivillige i forsamlingshuse, borgerforeninger, sportsklubber, etc. bliver der
ikke mange muligheder for vore børn i
fremtiden.
Stem personligt d. 21. november, evt. på nr.
13 på listen Klaus Hummelhoff e-mail.
hoff@email.dk
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Arne Erlund
Nr. 14 på listen.

63 år, gift og har 2 voksne børn og 4 børnebørn
Er på efterløn.
Jeg bor i Kappendrup.
Jeg var medlem af kommunalbestyrelsen i
den første valgperiode af Nordfyns Kommune, valgt for Nordfynslisten, som jeg var
medstifter af. I den periode var jeg medlem
af Teknik – og Miljøudvalget. Især miljøet
har altid haft min bevågenhed. Nu stiller
jeg op for Socialdemokratiet, og vil her
kunne bruge min viden og erfaring bedre.

Skole og daginstitutionerne er et andet
område, der heller ikke kan undvære en
stor bevågenhed. Her kommer hele debatten om strukturen af disse ind. Jeg vil kæmpe for at bevare skoler og daginstitutioner
i lokalområderne, da de er vigtige for bosætningen.
Jeg siger stop for flere udliciteringer. Igennem de senere år har vi set en del udliciteringer i kommunen, og jeg ønsker de udliciteringer, der er gennemført, rullet tilbage,
når dette er muligt. Især udliciteringen af
rengøring og pasningen af de grønne arealer har medført ringere standarder og givet
dårligere arbejdsforhold for de ansatte.
Stress og ekstra nedslidning er prisen for
medarbejderne. Institutionerne er ofte
mangelfuld rengjorte, og slitage af bygnin-

gerne på længere sigt kan vise sig at blive
ret kostbart.
Infrastrukturen i kommunen halter stadig
bagud efter 12 år med Nordfyns Kommune. Daglig forbindelse mellem de 4 hovedbyer er stadig et stort ønske blandt mange
borgere og vigtig for at få kommunen til at
hænge sammen.
Lokalrådene i kommunen skal styrkes. De
er meget vigtige for livet og bosætning i
de små bysamfund. Jeg er selv engageret i
Hjadstrup/Lunde lokalråd, hvor vi kæmper
for at blive hørt og taget alvorlig, når nye
tiltag skal på banen.
Tlf . – 6137 7740 / 6485 1720

Dorte Schmidt

Nr. 15 på listen – nederst på liste A.

51 år, bor i Hasmark.
Økonom.
Tidligere: Handelsskolelærer, Tietgenskolen
og embedsmand i EU-kommissionen.
Mor til ét barn.
Hobby: Islandske heste
Mobil: 50428718, e-mail: dsb@nordfynskommune.dk
Kommunale poster
Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen for
Nordfynslisten i 12 år. Medlem af Børn & Unge-udvalget og Økonomiudvalget og tidligere formand for Handicaprådet.
Side 10

Mærkesager
• Som økonom har jeg hele livet arbejdet med
tal. Jeg kæmper for, at borgerne får mest muligt for deres skattepenge ved fokus på god
økonomistyring og konstant opmærksomhed på områder, der kan forbedres.
Styr på økonomien = penge til velfærd.
• Børn og unge har min store opmærksomhed,
ikke mindst børn med særlige behov. At få en
god start på livet er essentielt for et godt
voksenliv. At mestre eget liv og deltage i
samfundet er to vigtige grundpiller for et
godt liv. Derudover vil jeg kæmpe for at bevare skoler og daginstitutioner i lokalområderne.
• Vi skal have udvikling og investere i HELE
kommunen, på landet, i byerne, langs kysten.
• Jeg har stor fokus på, at borgerne skal behandles ordentligt. Det være sig, om man er
løbet ind i et problem med kommunen, eller

om man har et handicap eller er en ældre
borger, som har brug for hjælp. Alle skal have
den hjælp, de er berettig til og skal have den
nødvendige information.
• Beskyttelse af naturen og vores ressourcer
ligger mig meget på sinde. Kommunen skal
gå foran i energibesparende foranstaltninger.
Ærespriser
I 2004 blev jeg kåret som Årets Europæer af
Europabevægelsen, for min indsats for afsløring af omfattende svindel i EU’s statistiske
kontor. En pris som normalt gives til statsoverhoveder, ministre m.v. Desuden modtog jeg
Frode Jakobsen Prisen for mit usædvanlige
mod som europæisk embedsmand – for at afsløre svindel.
Jeg brænder for lokalpolitik og Nordfyns
Kommune… Jeg kan og vil gøre en forskel.
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk
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Kandidater til regionsrådet
Jeg kæmper for:
Et sundt sundhedsvæsen. At vi ikke får brugerbetaling ved besøg hos egen læge eller
hos vagtlægen. At flere statslige arbejdspladsen flyttes til provinsen. At ambulancerne bliver i eget regi. At vi vækster i Region Syddanmark.

Poul Erik Svendsen
Spidskandidat.
Jeg er næstformand i region Syddanmark
og formand for sundhedsudvalget. Civilt er
jeg skoleinspektør i Aarup på Vestfyn.
Jeg er gift. Jeg har tre børn, der er fløjet fra
reden. Jeg er født en kold decemberdag på
Nørrebro i København. Opvokset i Gladsaxe. Uddannet i Tønder. Og har siden boet
og arbejdet på Vestfyn. Sommerhus ved
Nymindegab. Jeg elsker alverdens turbulens, og når stilheden raser. Alting får kraft
og værdi i lyset af sin modsætning.
Storbyer er fantastiske, når man til daglig
færdes i en Vestfynsk landsby eller ved Vesterhavet.

Jeg arbejder for, at vi får politiske løsninger
på kapitalismens store dilemma, nemlig at
den skaber velstand, men ikke er i stand til
at fordele den retfærdigt.
Det kræver regulering. Politiske løsninger.
Lader vi falde, hvad ikke kan stå, bliver vi
hjerteløse.
Mere hjerte. Mere hjerne. Det skal der til,
når vi vil et retfærdigt samfund, hvor goderne fordeles efter musketerprincippet.
En for alle og alle for en. Et samfund, hvor
der er plads til alle. Det kræver en stærk offentlig sektor. At vi bevarer og udvikler den
danske model. Begrænser bureaukrati og
tilfører flere varme hænder.

Jeg er udlært klejnsmed, fhv. tillidsmand
ved Fyens Telefon, LO Fyns formand og folketingsmedlem.
Jeg er nuværende medlem af Regionsrådet og repræsentantskabet for Tryghedsgruppen (Trygfonden).

Poul Andersen
Middelfart.
Det kan gøres bedre
Poul Andersen
TELEFONMONTØR MIDDELFART.
Regionskandidat (S) Region Syddanmark
www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

Min vision
Det er vigtigt, at vi i hele regionen fortsat
har vækst i virksomhederne, således at det
giver både jobs og god økonomi i kommunerne. Det er forudsætningen for, at vi fortsat kan have et godt velfærdssamfund
med et optimalt sundheds- og uddannelsessystem uden brugerbetaling.

Sundhed på ret kurs!
Socialdemokraterne – fordi du ikke skal betale for sundhed.
Fri og lige adgang til sundhedsydelser er
en hjørnesten i vores velfærdssamfund.
Når de borgerlige partier taler om øget
brugerbetaling på området, lægger de op
til et grundlæggende opgør med de principper, der har været gældende i Danmark
i snart 100 år. Hvis der kommer penge mellem patient og læge, er der ikke langt til et
sundhedssystem baseret på forsikringer i
stedet for skattebetaling. Og så ender vi
med et A- og et B-hold, hvor det er pengepungens tykkelse og ikke behovet for behandling, der bestemmer, hvem der får
hvilken behandling. Det er en udvikling,
som vi indædt vil bekæmpe.
Som socialdemokrater arbejder vi for:
At der ikke skal være penge mellem patient og læge.
At alle har fri og lige adgang til vores sygehuse.
At sundhedssystemet styres af det offentlige og finansieres over skatten.

munerne at have nære tilbud i form af
sundhedshuse. Det er også vigtigt, at de
psykiatriske patienter fremover får samme
behandling som patienter med somatiske
lidelser. Lighed i sundhed er en af grundstenene i vores velfærdsmodel, og det bør
selvfølgelig også gælde for psykiatriske patienter.
JEG SIGER DET, JEG MENER, OG GØR
DET, JEG SIGER.
pa@rsyd.dk. 2323 6150.
www.facebook.com/
poulandersenmiddelfart
Nr. 6 liste A Region Syddanmark

Lighed i sundhed
Det store nye supersygehus i Odense er
vigtigt. Men endnu vigtigere er det i komSide 11
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Fælles om Nordfyn
Vi vil udvikle Nordfyns kommune gennem
en social investeringsstrategi. Den skal sikre, at vi arbejder for at blive den bedst
drevne kommune i landet – og ikke nødvendigvis bare den billigste.
Vi vil naturligvis investere for at få afkast,
men vi vil i højere grad arbejde for at udvikle og forebygge og dermed spare skattekroner på sigt - fremfor at spare for at
effektivisere.
Det er det vi mener med ”Fælles om Nordfyn”.

Socialdemokratiet vil investere i god
velfærd og social retfærdighed
..og derfor er det ansvarlig politik at investere i flere ansatte i jobcentret, så vi får
flere langtidsledige og sygemeldte borgere i job hurtigere.
..og vi vil sikre at øge kvaliteten i opgaveløsningen i kommunen – så der er tid til
omsorg og støtte til vore børn og ældre!

…og vi udvikler kommunen ved at investere
– vi effektiviserer ikke
for at spare!
….vi mener derfor ikke,
at de kommunale velfærdsopgaver bør konkurrenceudsættes.

Socialdemokratiet vil investere i mere
udvikling
… og vi arbejder for at skabe gode rammer
for fortsat at udvikle og tiltrække nye virksomheder til Nordfyn

Socialdemokratiet vil investere
i borgerne
.. og ikke spare mere på ”de varme hænder”.
… og vi vil derfor arbejde for en tidlig, målrettet indsats for børnene.
… vi vil også have rent drikkevand i hele
kommunen.

..og vil bruge velfærdsteknologien til at
sikre mere omsorg og service til borgeren
og fællesskabet.
Socialdemokratiet vil økonomisk
ansvarlighed
… og det betyder, at vi vil arbejde for, at
Nordfyns kommune bliver den bedst drevne kommune – og ikke nødvendigvis bare
den billigste.

Stem personligt på en socialdemokrat til valget den 21. november

Aktivitetetskalender 2017
7. nov.
18.00
7. nov.
19.00
9. nov.
19.30
10. nov.
18.00
13. nov.
18.00
13. nov.
18.00
14. nov.
19.00
15. nov.
19.00
16. nov.
18.00
21. nov.		

Vælgermøde arr. LO.
Vælgermøde arr. LEV.
Vælgermøde arr. Skovløkke Lokalråd.
Debat TV2 Fyn.
Vælgermøde arr. Bogense Rotary Klub.
Vælgermøde arr. BUPL, FOA m.fl.
Vælgermøde arr. Fyens Stiftstidende.
Vælgermøde arr. Særslev borgerforening.
Vælgermøde arr. Ore Sogns Lokalråd.
Valgdag, husk at stemme.

Uggerslev Forsamlingshus.
Tingstedet.
Skovløkkeskolen.
Søndersø Gymnasium.
Bogense Hotel.
Tingstedet.
Haarslev Industries.
Særslev Forsamlingshus.
Skåstrup Forsamlingshus.

www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

