
Fælles om Nordfyn
Socialdemokratiet Nordfyns valgblad.

Helle Waagner, Socialdemokratiets spidskandidat ved Kommunalvalget den 16. november får 
god hjælp af klima, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, der er opvokset i Morud.  

Helle Waagner, Socialdemokratiets 
borgmesterkandidat, kæmper for bedre 
kernevelfærd, arbejdspladser og bære-
dygtighed. Læs om Helles tre mærke- 

sager på side 3-4.

Vi skal sørge for, at vi giver borgerne den bedste 
mulighed for nem adgang til at sikre sig mental 
sundhed, lyder det fra Kim Johansen, kandidat 

ved Regionsrådet. Læs nærmere på side 19.  

Knud-p fra Morud har i 13 år været 
medlem af kommunalbestyrelsen. 
Læs på side 20-21 om hans  store 

erfaringer med det politiske arbejde.
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 Valgflæsk

Du sidder her med Socialdemokratiet Nordfyns valgblad til kommunalvalget den 

16. november 2021.

Vi har lavet et fremsynet program med henblik på at få mere kvalitet i institutioner, 

skoler og på ældreområdet. Vi har fokus på at skabe flere arbejdspladser, grøn om-

stilling og bæredygtig udvikling på Nordfyn i de kommende fire år. 

Derfor håber vi, at du og mange andre nordfynske borgere giver os socialdemokra-

ter endnu større indflydelse i kommunalbestyrelsen til kommunalvalget.

På vores hjemmeside www.socialdemokratiet-nordfyn.dk – samt på min personli-

ge side www.hellewaagner.dk  – kan I få flere detaljer om vores valgprogram og se 

filmklip, fotos og læse om os, der stiller op for Socialdemokratiet på Nordfyn. Du  

kan også følge os på de sociale medier – se bagsiden. 

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til os og vores 

valgprogram, eller hvis du gerne vil drøfte noget med betydning for din hverdag. 

Du kan også møde os rundt om på Nordfyn igennem valgkampen.

Stem personligt  - god læselyst.

Med venlig hilsen

Helle Waagner

Borgmesterkandidat 
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TRYGHED OG FÆLLESSKAB  

PÅ NORDFYN

På Nordfyn har vi stærkt brug for en poli-

tisk retning, der sikrer udvikling, mens vi 

bevarer det, vi holder af. Et Nordfyn med 

tryghed, frihed og fællesskab. Et Nordfyn 

der skaber gode rammer for et lykkeligt liv. 

 

Jeg går som borgmesterkandidat til valg 

på, at vi får mere velfærd, flere arbejds-

pladser og bæredygtig udvikling på Nord-

fyn. Jeg vil sætte mig i spidsen for en an-

svarlig økonomisk politik med fokus på at 

højne kernevelfærden. Vi skal have et end-

nu bedre og grønnere Nordfyn. 

HELLES 3 MÆRKESAGER

1. BØRN, UNGE OG ÆLDRE

Jeg sætter velfærden først. Nordfyn skal 

være et sted med muligheder for alle, uan-

set baggrund eller størrelse på pengepun-

gen. Velfærd er, at vi tager os af hinanden, 

hvis vi får brug for det. Velfærd skaber tryg-

hed og muligheder for den enkelte og bin-

der os sammen. 

Jeg kæmper for:

•  Gode daginstitutioner og skoler: Børn og 

unge skal have en tryg start på livet. 

•  Værdig ældrepleje: Ældre skal have den 

hjælp og støtte, de har brug for. 

•  Ungdomsuddannelser: Flere unge på 

Nordfyn skal have en uddannelse. 

•  Mere uddannelse på Nordfyn, fx en. so-

cial- og sundhedsuddannelse i Søndersø.

•  Mere tid til kerneopgaven for pædagoger, 

lærere og SOSU-medarbejdere. 

•  Alle skal have gode muligheder for et ak-

tivt idræts-, kultur- og friluftsliv. 

2. ARBEJDSPLADSER PÅ NORDFYN

Jeg vil gennemføre politiske initiativer, så 

vi kan stimulere den nordfynske økonomi 

og få mere gang i beskæftigelsen på Nord-

fyn. 

Jeg arbejder for:

•  Velfærdsinvesteringer og investeringer i 

grøn omstilling der skaber arbejdspladser. 

•  Flere lærepladser og praktik- og elevplad-

ser til unge på Nordfyn. 

•  Sociale klausuler der sikrer flere lokale ar-

bejdspladser. 

•  Øget turisme og jobs i turismebranchen.  

•  Kompetenceudvikling til medarbejdere. 

•  Det skal være attraktivt at drive virksom-

hed på Nordfyn.

3. BÆREDYGTIGHED 

Nordfyn skal i langt højere grad være en 

miljø- og klimavenlig kommune. Vi skal 

tage vores ansvar for, at Danmark medvir-

ker til, at vi globalt kan nå målene om CO₂-

reduktion og FN’s Verdensmål. På Nordfyn 

holder vi meget af vores skønne natur – 

derfor er nødt til at passe bedre på den. 

Jeg vil sætte mere fokus på miljø, bære-

dygtig udvikling og den grønne omstilling 

til gavn for både men-

nesker og natur. 

Jeg kæmper for:

•  Grøn omstilling: Nordfyn 

skal være CO₂-neutralt 

inden 2028. 

•  Rent naturligt drikkevand 

og en natur uden plastik-

forurening. 

•  Bæredygtighed skal tænkes 

ind i alle Nordfyns Kommu-

nes aktiviteter.

•  Virksomheder og borgere 

skal have støtte til grønne ini-

tiativer. 

•  Mere skovplantning, biodiver-

sitet og dyrevelfærd på Nord-

fyn.

•  Landbruget skal bidrage mere 

til bedre klima og miljø.

TRE SKARPE TIL HELLE

Hvorfor skal Socialdemokratiet have 
borgmesterposten i Nordfyns Kommune?
”For mig er Socialdemokratiet garanten for 

udviklingen af velfærden i Danmark. Der-

for betyder et stort socialdemokratisk af-

tryk på Nordfyn også opprioritering af ker-

nevelfærden, fokus på arbejdspladser og 

en seriøs plan for grøn omstilling. Det ser 

jeg som afgørende for at sikre en god og 

tryk fremtid på Nordfyn.”

Hvad brænder dit politiske hjerte for?
” Vi skal have flere varme hænder på Nord-

fyn, som sikrer, at vores børn og ældre har 

det godt. Jeg er drevet af kampen for social 

retfærdighed. Jeg håber, at du sammen 

med mig vil sikre, at vi får skabt et Nordfyn 

med muligheder for alle”

Hvad karakteriserer dig som politiker?
” Jeg kæmper for det, jeg tror på. Jeg har 

gennem de sidste 12 år 

Helle Waagner
Borgmesterkandidat

Stem personligt på din A-kandidat
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fået stor politisk erfaring via mit arbejde i 

Nordfyns Kommunalbestyrelse, og der har 

jeg været med i utallige politiske beslut-

ninger.”

Helle Waagner

Følg mig på:

Min website:  www.hellewaagner.dk

Facebook:  Helle Waagner

Instagram:  @hellewaagner

POLITISK ERFARING

12 år i kommunalbestyrelsen i Nordfyns 

Kommune (siden 2009).

Formand for socialdemokraterne i Kom-

munalbestyrelsen.

Medlem af: Økonomiudvalget, Social- og 

Sundhedsudvalget, Hjemmeværnets di-

striktsudvalg Fyn, Taksationsudvalget samt 

Socialdemokratiets nationale udvalg for 

forskning og uddannelse.

Tidligere:

Udvalgsformand for Sundheds-, 

Kultur- og Fritidudvalget.

Udvalgsformand for Udsatte Unge 

Udvalget (§17.4).

Medlem af: Erhvervs-, Kultur- og Fritidsud-

valget, Kommunekontaktrådet i Region 

Syddanmark (KKR), Handicaprådet, Folke-

oplysningsudvalget og Kunstudvalget.

ARBEJDE 

Lektor på lærer- og pædagoguddannelsen 

UC Lillebælt (UCL) 

siden 1999.

Tillidsrepræsentant (siden 2005).

Medlem af bestyrelsen for DM Professions-

højskoler og Erhvervsakademier. 

Tidligere: Folke- og friskolelærer i Danmark 

og Norge, dagplejeleder, medlem af UCL´s 

bestyrelse m.m.

PRIVAT

Jeg har boet på Nordfyn i 34 år og er gift, 

har to voksne børn og et dejligt lille barne-

barn.

Jeg er engageret i frilufts- og kulturlivet og 

elsker gå- og cykelture i den smukke nord-

fynske natur. 

Som Socialdemokratiets forhandler har jeg 

den 17. september skrevet under på bud-

gettet for Nordfyns Kommune for 2022. 

Gennem forhandlingerne har jeg gjort, 

hvad jeg kunne, for at præge budgettet i 

en retning, der sikrer de bedst mulige inve-

steringer i velfærd inden for den økonomi-

ske ramme, vi har til rådighed.

Et af de områder, som har været vigtigt for 

os socialdemokrater at prioritere, er alles 

ret til et godt ældreliv. Derfor er vi glade 

for, at bemandingen på kommunens pleje-

centre nu kan øges med fire millioner kro-

ner næste år. Det betyder ekstra varme 

hænder, hvilket der i høj grad er brug for. 

Demensområdet tilføres derudover 3.4 

millioner i de kommende fire år, og kom-

munalbestyrelsen har lyttet til brugernes 

ønsker og besluttet sig for at bygge et nyt 

seniorhus i Otterup. 

Det er desværre blevet sværere og sværere 

at fastholde og rekruttere medarbejdere til 

social- og sundhedsområdet. Derfor har vi 

set det som afgørende fortsat at styrke den 

målrettede strategi for fastholdelse og re-

kruttering af dygtige medarbejdere. 

På Børne- og Ungeområdet har vi socialde-

mokrater argumenteret for beslutningen 

om at styrke indsatsen på ord- og talblin-

deområdet, den talepædagogiske indsats, 

samt fortsættelsen af byggeprojektet af et 

nyt børnehus Adamsminde i Morud og en 

ny specialinstitution i Søndersø. Det ligger 

mig også meget på sinde, at vi fortsat prio-

riterer helhedsindsatsen for udsatte famili-

er. Børnenes og de unges læring, sundhed 

og trivsel er afgørende steder at investere. 

Men der er behov for meget mere. 

Det glæder mig også, at vi igen har priori-

teret et mangfoldigt forenings- og fritids-

liv, og at vi fortsat har fokus på at udvikle 

samarbejdet med kommunens erhvervsliv. 

I budgettet for 2022 er der en række gode 

indsatser på klima- og miljøområdet. Det 

er godt. Men for os socialdemokrater er det 

afgørende at sætte meget mere turbo på 

den grønne omstilling og de bæredygtige 

løsninger. 

Det, og meget andet, vil vi kæmpe for efter 

kommunalvalget den 16. november. 

Vi håber, at du støtter os.

Socialdemokratiet tager ansvar for Nordfyns økonomi
Borgmesterkandidat Helle Waagner

Helle er en dygtig debattør.
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Jeg arbejder som gymnasielærer på Vest-

fyns Gymnasium, hvor jeg underviser i ma-

tematik og fysik.

Desuden har et lille firma og en webshop, 

hvor jeg sælger små modelraketter, lige-

som jeg tager ud og underviser børn og 

unge i raketfysik. 

Det er en sjov og lærerig aktivitet for bør-

nene, og så hjælper det til at skabe inte-

resse for de naturvidenskabelige fag. Et 

område hvor vi kommer til at mangle kvali-

ficeret arbejdskraft i de kommende år. 

Skole og dagtilbud

I de sidste 10 år har jeg siddet i skole- og 

distriktsbestyrelsen i distrikt Kystskolen. 

Her har jeg på nærmeste hold oplevet sko-

lens liv, drift og forvaltning. Det er desvær-

re blevet sværere at drive skoler i Nordfyns 

kommune. Økonomien er presset, og både 

de små og store skoler lider under kommu-

nens demografiske fordeling. I nogle større 

byer er der knap plads til at huse de mange 

elever, mens udfordringen er den omvend-

te i kommunens to landsbyordninger. Her 

står vi med for megen plads og for få ele-

ver. Samtidigt er det blevet sværere at til-

trække kvalificeret arbejdskraft til kommu-

nens skoler og dagtilbud.

Denne skævvridning bliver vi nødt til at 

tage fat i, og tilpasse os! 

Jeg vil være med til at lave bedre skoler, så 

vores dygtige medarbejdere kan udføre 

deres arbejde optimalt. Dette skal bl.a. ske 

ved at prioritere og investere i børne- og 

ungeområdet. Vi bliver også nødt til at kig-

ge på de eksisterende strukturer og di-

striktsgrænser. De er fra en tid med en an-

den fordeling af børnene, og giver ikke alle 

mening i dag? 

Det er ikke rimeligt, når vi tilbyder børn op 

mod to timers transport om dagen, for at 

komme i skole! 

Ungdomsuddannelser

Vi har i Søndersø et godt udgangspunkt for 

et ungdomsuddannelsesmiljø. Jeg vil i 

samarbejde med gymnasiet og 10. klasse-

centeret arbejde på at flere ungdomsud-

dannelser tilbydes i Søndersø. Hvis vi om få 

år fx kan tilbyde SOSU-uddannelser på 

Nordfyn, kan vi selv 

være med til at afhjælpe 

den problematik vi står 

overfor i fremtiden, med 

for få hænder til at hjæl-

pe, passe og pleje vores 

ældre. 

Det grønne område 

og klimaet

Vores kommune har alle mu-

ligheder for at blive et mekka 

for endnu mere natur og fri-

luftsliv. Vi har et stort poten-

tiale, hvad angår lavbundsjor-

der og vådområder. Vi skal 

motivere jordejere til at initiere 

skovrejsning, vådområder og 

sprøjtefrie zoner. Det er vigtigt, 

at vi som kommune tør stille krav 

og være ambitiøse. 

Vi er som nærmeste nabo, ikke gode nok til 

at passe på Odense Fjord. 

Det skal vi lave om på ved at anlægge et 

bæredygtigt perspektiv. Bæredygtigt for 

miljøet, erhvervet og indbyggerne! 

Jeg drømmer selv om, at Nordfyn bliver et 

område med større andel af vild natur. Et 

sted hvor mange arter kan trives. I vådom-

råder, enge og udyrkede arealer, så bl.a. 

den hvide stork igen vil slå sig ned og yng-

le. En af udfordringerne med at nå dertil, er 

at så få naturarealer i Nordfyns Kommune 

er på kommunale hænder. Det kan vi lave 

om på, til gavn for borgerne i Nordfyns 

Kommune, bosætningen, turisterne og kli-

maet.

 

Rent drikkevand til alle! 

Jeg tror overskriften taler for sig selv…

Det er helt uacceptabelt, at vi i 2021 ikke 

kan tilbyde alle kommunens borgere rent 

drikkevand!

Kasper Solberg - 42 år
Familiefar, aktiv i lokalområdet og naturmenneske fra Jørgensø. 

Nr. 2 på listen.

Kasper Solberg

Bårdesøvej 165

5450 Otterup

Tlf.: 20233095

SOLBERGKASPER KANDIDAT I NORDFYNS KOMMUNE

Stem personligt på din A-kandidat
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Fakta om Bernt: 

År: 52

Uddannelse: 

Butiksassistent & lærer

Gift med: 

Charlotte Elise på 26. år.

Børn:

Ja, Jeppe.

Interesser: 

•  Har spillet fodbold, håndbold, badmin-

ton og afprøvet mange andre sports-

grene i mine unge år.

•  Elsker at fordybe mig i historien - både 

den lokalt og Danmark.

•  Er blevet interesseret i min have - specielt 

at gøre den mere natur-vild og ikke 

mindst at nyde dyrene, der er gæster min 

have.

• Er næstformand for Otterup Museum.

•  Er formand for socialdemokratiet på 

Nordfyn

Følg Bernt:

Facebook: 

Bernt Nicolaysen - KV21 kandidat,

Socialdemokratiet - Nordfyn. | Facebook

Web: www.socialdemokratiet-nordfyn.dk

NORDFYN I BÆREDYGTIG FORM

”Bernt - holder hånden under Nordfyn”

Miljø & natur, børn & unge og handicap-

pede borgere er 3 vigtige temaer for mig 

i de kommende 4 år.

Ja til mere skov - mere bynær skov.

Ja til mere grøn energi.

Ja til mere natur - mere biodiversitet.

Ja til flere voksne, der tager hånd om vores 

børn og børnebørn.

Ja til flere ungdomsuddannelser på Nord-

fyn.

Ja til flere unge i lokal praktik samt flere lo-

kale elevpladser.

Ja til øget fokus på børn, der brug for en 

ekstra støttende hånd i børnehave og i fol-

keskolen.

Ja til en støttende hånd til vore borgere 

med handicap.

Ja til demente får den hjælp og støtte, som 

de har behov for.

Tryghed, nærhed, aktivt fritidsliv og 

naturforståelse er værdier, som jeg vil tage 

med mig i min politiske hverdag for dig 

og dine i den kommende periode i vores 

fælles kommune - Nordfyns kommune.

Hvorfor 

- Læs min historie:

BERNT - HVEM ER DET?

Kender du følelsen af

utryghed?

Den følelse dukkede af og til 

op i min opvækst. Følelsen 

kom som regel udefra.

Jeg er barn af Lolland. Lands-

delen med den stolte industri 

og skibsværft. Alt lukkede ned 

på næsten samme tidspunkt i 

midt 80´erne.

Min far kom en dag hjem med sin 

fyreseddel i hånden.

Nu var det hans tur. Begge mine 

forældre er ufaglærte, så det at 

have et fast og trygt job var ikke gi-

vet.

Tryghed har siden min barndom været et 

fokuspunkt for mig.

Tryghed i at få en uddannelse, at have et 

fast job og en fast økonomi.

Et barn rundet af Lollands muld har stor 

betydning for min forståelse af natur og 

biodiversitet.

Tit og ofte skulle min søster og jeg cykle 

med mor og far til en af de mange skove, 

der ligger omkring. Selvom det ikke altid 

var lige sjovt, tænker jeg tilbage på de 

mange ture med taknemmelighed og den 

nærhed det bragte.

Bernt Nicolaysen
Familiefar, aktiv i lokalområdet og naturmenneske fra Jørgensø. 

Nr. 3 på listen.

Bernt Nicolaysen

Stenløkken 3

5450 Otterup

Tlf.: 30366967

E-mail: berntnicolaysen@live.dk

NICOLAYSEN             BERNT               SOCIALDEMOKRATIET I NORDFYNS KOMMUNE 
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Jeg har været en del af kommunalbestyrel-

sen siden 2013. Det vil sige to hele perio-

der. Jeg krydser selvfølgelig fingre for at 

blive valgt igen. 

Det har været nogle spændende og til ti-

der udfordrende år. Vi har jo endnu ikke 

formået at erobre borgmesterposten, men 

det håb opgiver jeg aldrig. Det er for mig 

den store passion, at jeg en dag kan være 

med til at sætte en socialdemokratisk 

borgmester i spidsen for Nordfyns Kom-

mune.

De sidste fire år har jeg været næstformand 

i Erhverv-Kultur og Fritidsudvalget, og her 

er der blevet sat stor fokus på vores natur 

og kulturarv både på land og til vands. For 

mig betyder det rigtig meget, at vi kan fær-

des i vores fantastiske natur og få gode op-

levelser, samtidig med, at vi kan give kul-

turarven videre til børn og børnebørn. 

Derfor er jeg meget stolt af den friluftsstra-

tegi, der er et pejlemærke og et værktøj for 

fremtidens samspil mellem mennesker og 

natur i vores kommune.

Stolt af Fritidspasset 

En ting jeg som politiker er stolt af at have 

været en del af at indføre, er det vi kalder 

Fritidspasset. Den ordning yder tilskud til 

kontingentbetaling for økonomisk udsatte 

børn og unges fritidsaktiviteter på op til 

1.000 kr. pr. år. Det betyder, at en enlig far 

eller mor, kan sende sit barn/børn til diver-

se aktiviteter på lige fod med bedrestillede 

børn. Det er jeg overbevist om har en 

kæmpe betydning for det enkelte barn i 

forhold til leg med andre børn, det sociale 

liv og gode oplevelser i fritiden.

Det sidste nye skud på stammen er ”Kultur-

rygsækken”. Der er i næste års budget sat 

500.000 kr. af til at give børn i alle aldre en 

større mulighed for at få en kulturel ople-

velse sammen med andre børn. Med disse 

midler bliver det muligt for børnehaver og 

skoler, at tage børnene med på alderssva-

rende oplevelser i naturen, i teatret, i bio-

grafen, til ballet, eller andre spændende 

ting. Det kan også være en tur til Glaven-

drupstenen med en madpakke, hvor de, 

med hjælp fra en naturvejleder, får indsigt 

i, hvad der skete derude i år 900. En ople-

velse som barnet/den unge kan tage med 

sig i en fortælling til sine egne børn, eller 

som kan være med til at skabe en nysger-

righed for den, der står og lytter.

Der er også i udvalget givet tilskud til man-

ge forskellige arrangementer afholdt af 

nogle af vores mangfoldige foreninger. 

Spejderne i Otterup har f.eks. fået tilskud til 

at etablere et Shelterhotel til stor gavn for 

alle spejdere i og uden for kommunens 

grænser. Det hedder Otterups Friluftsoase 

og kan bookes af andre end blot spejdere, 

hvis man godt kan lide at overnatte ude i 

det fri under mere primitive forhold.

Hvis man mere er til indendørs varme om 

natten, så må jeg jo indrømme, at overnat-

ningsforholdene ikke er helt så mange, 

som jeg kunne tænke mig. Når der afhol-

des større arrangementer i vores kommu-

ne, så må deltagerne overnatte i andre 

byer, og det vil jeg gerne lave om på. Vi 

mangler i den grad mulighed for overnat-

ning. Vores campingpladser og de små ho-

teller alene kan ikke rumme den store til-

strømning af turister, hvilket jo i sig selv er 

positivt, men vi er nødt til at lægge hove-

derne i blød, for ellers komme turisterne 

ikke igen.

Kulturhus for borgerne i Søndersø

I Søndersø har vi en fin gammel bygning, 

som før har huset REMA. Den bygning vil 

jeg gerne lave om til et kulturhus for bor-

gerne i Søndersø. Her kunne biblioteket 

flyttes ned. Der kunne indrettes med en 

lille café, der kunne være plads til borger-

møder, måske en biograf eller noget helt 

andet. Jeg har i hvert fald et stort ønske 

om, at denne fine gamle bygning skal re-

noveres og bruges til en form for borger-

hus/aktivitetshus for alle. Nu hvor apoteket 

er rykket til Super Brugsen, er det en op-

lagt mulighed at kunne skabe et hyggeligt 

torv i den ende af byen. Samtidig tænker 

jeg, at nogle af de tomme butikker enten 

skal fjernes eller, at der skal gives tilladelse 

til at lave en forladt forretning om til bebo-

else. Lige nu er det ikke så kønt at gå ned 

gennem den før så fine hovedgade.

Vores små lokalråd er med til at forskønne, 

ikke kun vores natur, men også både huse 

og haver. Det er et arbejde, som jeg nærer 

stor respekt for. De frivillige i disse lokalråd 

yder en kæmpe indsats og gør en stor for-

skel. De er med til at skabe sammenhold i 

de små lokalsamfund og afholder kaffemø-

der, bankospil, strikkeklubber, spisning, 

foredrag, opsætning af legepladser, etab-

lering af stier, er med til at sætte præg på 

cykelstier, og meget meget mere. Alt sam-

men noget som er jeg fantastisk stolt af at 

yde tilskud til gennem mit arbejde i udval-

get. I princippet er det kun fantasien, der 

sætter grænser for, hvad der kan søges til, 

og det kommer alle til gode.

Med disse ord vil jeg afslutte mit indlæg. 

Jeg håber, du har fået et lille indblik i mit 

kommunale arbejde, og hvis du vil vide 

mere, er du meget velkommen til at kon-

takte mig på tlf. 42 30 88 19 eller skriv en 

mail på anettelj@nordfynskommune.dk

Anette Lykke Jensen

Næstformand i Erhverv-Kultur 

og Fritidsudvalget

Anette Lykke Jensen
Nr. 4 på listen.

Stem personligt på din A-kandidat



Socialdemokratiet Nordfyns valgblad

www.socialdemokratiet-nordfyn.dkSide 8

Dorte Schmidt

55 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 i 16 

år. Medlem af Børn & Unge-udvalget, Ar-

bejdsmarkedsudvalget og Bestyrelsesmed-

lem af Musikskolen, og i Region Syddan-

mark: 

Medlem af Samarbejdsudvalget for fysiote-

rapeuter. Tidligere medlem af Økonomiud-

valget og tidligere formand for Handicaprå-

det.

Mærkesager

Børn og unge: 

Nu kan vi ikke vente længere. I næste valgpe-

riode SKAL vi investere i børn og unge. Vi skal 

have FLERE RESSOURCER og dermed MERE 

KVALITET i folkeskolerne og daginstitutioner-

ne. Nordfyn skal være den bedste kommune 

at være tal- eller ordblind i, vi skal sørge for, at 

ALLE vores børn og unge kan læse og regne. 

Og vi skal have få den nye anbringelsesstra-

tegi fuldt implementeret, så anbragte børn 

får den bedst mulige opvækst.

Helhedsorienteret indsats i familierne: 

Vi skal forsætte og udbygge den helheldsori-

enterede indsats, vi har lavet i familier, så 

børnene trives og får en uddannelse og for-

ældrene hjælpes til at komme ind på ar-

bejdsmarkedet/uddannelse og hjælpes til at 

få en bedre balance i livet og få hverdagen til 

at hænge sammen. 

At mestre eget liv bedst muligt og deltage i 

samfundet er efter min mening to vigtige 

grundpiller for et godt liv. 

Udvikling i hele kommunen: 

Vi skal have udvikling og investere i HELE 

kommunen, på landet, i byerne, langs kys-

ten. Derudover vil jeg 

kæmpe for at bevare 

skoler og daginstitutio-

ner i lokalområderne.

Flere varme hænder: 

Jeg har stor fokus på, at 

borgerne skal behandles 

ordentligt og få de bedst 

mulige betingelser. 

Dette kræver flere varme 

hænder, både for ældre, per-

soner med handicap og vores 

børn. Alle skal have den hjælp, 

de er berettig til og skal have 

den nødvendige information.

Den nordfynske natur: 

Beskyttelse af naturen og vores 

ressourcer ligger mig meget på 

sinde. Kommunen skal gå foran i 

energibesparende foranstaltninger. Vi skal 

have rent vand, og Nordfyn skal være CO₂ 

neutral inden 2028.

Ærespriser

I 2004 blev jeg kåret som Årets Europæer af 

Europabevægelsen, for min indsats for af-

sløring af omfattende svindel i EU’s statisti-

ske kontor. En pris som normalt gives til 

statsoverhoveder, ministre m.v. Desuden 

modtog jeg Frode Jakobsen Prisen for mit 

usædvanlige mod som europæisk embeds-

mand – for at afsløre svindel.

Jeg brænder for lokalpolitik 

og Nordfyns Kommune… 

Jeg kan og vil gøre en forskel.

Dorte Schmidt
Nr. 5 på listen.
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Jeg hedder Brian Lebæk, er indfødt nord-

fynbo og bor i Otterup.

Jeg er gift med min kære Tina, der er leder 

i ældreplejen i Odense. 

Vi har to voksne børn, - Jonas og Katrine.

Stolt af at være udlært smed, men er i dag 

lokomotivfører hos DSB. 

Her er jeg som kørelærer, med til at uddan-

ne nye kollegaer. Jeg er også tillidsvalgt 

som turrepræsentant.

Jeg blev første gang valgt til kommunalbe-

styrelsen i 2013, og brænder fortsat for at 

gøre Nordfyn til et endnu bedre sted at 

leve og bo - FOR ALLE!

Jeg ser kommunen som en familie, mere 

end en forretning.

Økonomien skal naturligvis være i orden, 

men vi skal – ligesom familiemedlemmer 

– tage hånd om hinanden.

Min vej ind i politik gik gennem bestyrel-

serne i Børnehaven Kastanjegården og på 

Otterup Skole.

Det spændende og vigtige arbejde er med 

at skabe de bedste forhold for børn og un-

ges udvikling, uddannelse og trivsel, gav 

mig interesse for at tage aktivt del i politik 

og søge indflydelse på en positiv udvikling 

i hele kommunen.

Børn og unge har stadig min store op-

mærksomhed, og jeg arbejder fortsat for 

bedst mulige forhold, både for de, der har 

let ved tingene, og dem som har det svært.

Jeg er næstformand for Teknik- og Miljøud-

valget, hvor jeg arbejder for at tage vare på 

natur og miljø og samtidig skabe en vel-

fungerende infrastruktur med gode, bære-

dygtige løsninger.

Vi skal også tage videst muligt hensyn til 

borgerne, når der træffes beslutninger.

Handicaprådet er et hjertebarn

Sammen med søde og kompetente repræ-

sentanter for organisationerne, er jeg her 

med til at rådgive kommunen, så der ska-

bes bedst mulige forhold for handicappe-

de på Nordfyn.

Jeg er formand for Hegnssynet på Nordfyn.

Hegnssynets arbejde er meget spænden-

de og vi møder mange forskellige uenig-

heder og konflikter. 

Målet er, at forlige parterne og med forstå-

else og tålmodighed, lykkes det heldigvis 

de fleste gange.

I Det Grønne Råd får jeg et nuanceret ind-

blik i natur og miljø.

Her mødes Naturfredningsforening, land-

brugsorganisationer og mange andre na-

turinteresser for at give input til kommu-

nens natur, miljø og klimaindsatser.

Jeg har tidligere været valgt til bestyrelsen 

for Socialdemokratiet på Nordfyn og næst-

formand i Kredsbestyrelsen, men priorite-

rer nu det politiske arbejde.

De næste fire år, håber jeg at få lov at 

fortsætte kampen for:

Plads til alle

I Nordfyns Kommune skal ALLE have så 

godt et liv, som muligt.

Vi skal rumme både de ”helt almindelige” 

og dem som ikke lige passer ind.

De svage

Vi skal sikre, at kommunen støtter og hjæl-

per dem, som har det svært og har behov 

for hjælp. 

Rammes man af livets hårdhed, skal man 

have den nødvendige hjælp til at komme 

godt videre.

De stærke

Vi skal sikre gode muligheder for dem med 

de gode ideer og gå på mod. De skal trives 

og sætte ting i gang, til gavn for os alle. For-

eninger, ildsjæle og erhvervsliv, skal have 

gode udviklingsmuligheder.

Vi skal bruge og nyde naturen, men det skal ALTID være 

på naturens betingelser.

Natur/Miljø

Vi skal bruge og nyde naturen, men det 

skal ALTID være på naturens betingelser.

At vi passer på naturen, er en forudsætning 

for at vi overhovedet er her i fremtiden, og 

burde være en selvfølgelighed!

Biodiversiteten skal bevares og udvikles, 

og der skal skabes flere sammenhængen-

de naturområder, hvor dyre- og planteliv 

kan trives naturligt. Mere vild natur også i 

byerne.

Hensynet til natur og miljø, skal tænkes ind 

i kommunens aktivitet og planlægning.

Vi skal sikre rent grundvand – også i fremti-

den.

Investeringsstrategi på alle områder

Vi skal så vidt muligt, investere og udvikle 

frem for at spare og skære ned.

Ved at være fremsynet og gøre en indsats 

nu, kan der ofte spares mange penge se-

nere.

At det vi siger, også er det vi gør !

Bedste hilsner 

Brian Lebæk

Brian Lebæk
Nr. 6 på listen.

Stem personligt på din A-kandidat
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Klar til endnu en valgperiode

Jeg er 70 år, gift med Kaja og bor i Veflinge 

på 46-tyvende år og er beriget med to 

voksne døtre og to svigersønner. Dette har 

udviklet sig til fem børnebørn i alderen 1,5 

til 15 år.

Jeg er på 4. år ansat i en landsdækkende 

privat virksomhed som konsulent med 

speciale i fugtmåling og analyse af vand- 

skadede bygninger, samt indeklima med 

fokus på skimmel.

Bevidst har jeg dog valgt at minimere ar-

bejdsmængden ved at have en seniorord-

ning med en 3 dages arbejdsuge, hvilket 

jeg befinder mig godt med.

Jeg har den store glæde at være en del af 

kommunalbestyrelsen, først i Søndersø 

Kommune fra 1998 og siden sammenlæg-

ningen i 2006 i Nordfyns Kommune. 

I sidste valgperiode fra 2018 har jeg været 

2. viceborgmester og næstformand i Social 

og Sundhedsudvalget. 

I bestyrelsen for Center for Kommunikati-

on og Velfærdsteknologi i Region Syddan-

mark. Jeg er formand for Distriktsudvalg 

Nord for bedømmelse af optag i Hjemme-

værnet.

Gennem mit politiske liv har jeg bestridt 

forskellige udvalgsposter og blandt andet 

været udvalgsformand i to perioder for So-

cialudvalget.

Jeg er stadig fuld af energi og klar til at 

være en del af den kommende kommu-

nalbestyrelse i perioden 2022 til 2026, 

og vil arbejde for at:

•  Have fokus på en velfungerende kommu-

ne med såvel borgere som personale i 

centrum i en samskabende enhed i både 

de store byer som de mange små bysam-

fund under mottoet ”Vi kan mere sam-

men”.

•  Have fokus på kompetent ledelse og et 

velkvalificeret personale på alle kommu-

nens institutioner.

•  Have fokus på gode rammer på kommu-

nes plejecentre.

•  Have fokus på uddannelse af nye Social- 

og sundshjælpere og assistenter for et 

trængt frit valgs og plejecenterområde.

•  Have fokus på efteruddannelse, samt fast-

holdelse af personalet. 

  •  Have fokus på en velfungerende kom-

mune med såvel borgere som personale 

i centrum i en samskabende enhed i 

både de store byer som de mange små 

bysamfund under mottoet ”Vi kan mere 

sammen”.

•  Have fokus på kompe-

tent ledelse og et vel-

kvalificeret personale 

på alle kommunens in-

stitutioner.

•  Have fokus på gode ram-

mer på kommunes pleje-

centre.

•  Have fokus på uddannelse 

af nye Social- og sundshjæl-

pere og assistenter for et 

trængt frit valgs og plejecen-

terområde.

•  Have fokus på efteruddannel-

se, samt fastholdelse af perso-

nalet på ældreområdet.

•  Have fokus på demensområdet i samar-

bejde med de pårørende.

•  Have fokus på uvisiterede tilbud som se-

niorhuse til +60 årige.

•  Have fokus på velfungerende skoler i cen-

terbyerne såvel som i lokal¬områderne.

•  Have fokus på velfungerende lokalområ-

der der byder på udvikling og ikke afvik-

ling.

•  Have fokus på efteruddannelse af kom-

munens personale.

•  Have fokus på sikre skoleveje med lys på 

cykelstier for skolebørnene, der tillige op-

når god motion. 

Gert Block Hættlein Rasmussen
Nr. 7 på listen.
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Mor og fritidsmekaniker med arbejde i 

Nordfyns socialpsykiatri, tidl. SSA i Særslev 

hjemmepleje.

Jeg må tilstå, at jeg konstant lader mig fa-

scinere af, hvordan regler, rammer og para-

graffer, påvirker os dagligt, til både glæde 

og frustration. 

Kommunen er en vigtig virksomhed: En ak-

tør, der tager ansvar, for vor kernevelfærd; 

folkeskoler, daginstitutioner, hjemmepleje 

og den ser os i øjnene, hvis vi mister vort 

arbejde eller får lyst til at bygge til eller 

skabe noget stort.

Veflinge skole en afdeling af Havrehedskolen.

Kommunen planlægger, hvordan byrum-

met skal udvikle sig og er ansvarlig for, at 

der indgås produktive samarbejder med 

de private virksomheder.

Hvad hjælper det at bo dejligt på landet, i 

smukke omgivelser, hvis der ikke var strøm, 

kloakering eller internetforbindelse?

Har vi lyst til pludselig at blive nabo til en 

kæmpe virksomhed, og kan vi komme om-

kring, hvis vi ikke, har kørekort? Er der boli-

ger i nærområdet, til vores børn, som de 

har råd til at bo i, hvis de vil flytte hjemme-

fra, imens de er på SU, og kan vi selv blive 

boende, hvis vi mister mobiliteten?

Hvor langt er der egentlig til arbejde, når 

jeg bor i Nordfyns Kommune, og kan mine 

børn få sig et fritidsjob?

Ansvaret er mangfoldigt og spørgsmå-

lene fortsætter, når vi spørger: 

Hvor skal de unge mennesker samles, når 

skoledagen er forbi, og har vi egentlig selv 

lyst til at mødes på de offentlige pladser, 

der er til fri afbenyttelse og tør vi? Kan vi 

trygt gå derhen, kan vi lade vores små børn 

cykle, eller er det bare bedre, at vi forbliver 

i vores boble, hjemme i baghaven, fragtet i 

bil?

Nordfyns Kommune er en landkommune: 

landbrug og akademikere bor side om 

side, og vores børn går i de samme skoler, 

imens den geografiske afstand mellem 

nord, syd, øst og vest er stor.

Det giver udfordringer! Vi er nødt til at sik-

re, at standarden og kvaliteten af de offent-

lige hverv er høj og lige for alle.

Vi skal trygt kunne sende vores børn i fol-

keskole og vide, at de får en god grundud-

dannelse! Vi skal kunne stole på, at hjem-

meplejen kan komme frem, hvis vi rammes 

af sygdom, og vi skal være sikre på, at vi 

kan færdes sikkert på stier og veje uden at 

risikere vort liv og legeme.

Nordfyns Kommune er en stærk 

kommune: 

Vores mangfoldighed er repræsenteret 

i vores forskellighed: 

Vi er her alle sammen, vi repræsenterer det 

fulde spektrum af det, vi kalder Danmark

- og det er vores styrke!

Vi skal have flere arbejdspladser på Nord-

fyn, og de skal repræsentere vores mang-

foldighed. Der skal være plads til prakti-

kanter og elever, de skal styrke vores 

fællesskab og sikre vores børns fremtid. 

Vi må værne om vores kultur og natur, 

nyde mangfoldigheden og sikre bæredyg-

tighed som et naturligt grundelement, en 

integreret del af vores livsstil, imens vi i 

samspil med det lokale foreninger bevarer 

fokus, grundighed og faglighed, på det dér 

betyder noget: Dit liv, vores liv, en kvali-

tetsbevidst tilgang, til fremtiden for vores 

byers puls og fremtiden for vores børn.

Den 16. november bestemmer du 

Nordfyns Kommunes fremtid!

Stem personligt, på den kandidat, der re-

præsenterer dig og dine værdier.

Kun således, kan vi sikre, at den Nordfyn-

ske mangfoldighed, slår igennem og bliver 

en realitet, for os alle! 

Vi ER Nordfyn.

Og Nordfyn har plads til dig!

Heidi Valentin, 38 år
Nr. 8 på listen.

Stem personligt på din A-kandidat
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51 år, bor i Bogense, hvor jeg også er født 

og opvokset.

Jeg er gift med Britta og sammen har vi to 

store børn. Jeg er uddannet ambulan-

ceredder og arbejder fortsat som dette. 

Derudover har jeg siden 2004 undervist i 

førstehjælp.

Jeg finder det vigtigt, at man som medar-

bejder har gode vilkår, og derfor vil jeg 

gerne være med til at gøre en forskel og 

har siden 1993 været valgt som tillidsre-

præsentant. 

I fritiden går jeg en del på jagt og bruger 

meget tid på bestyrelsesarbejde i Socialde-

mokratiets bestyrelse på Nordfyn.

Mærkesager

Børn og unge:

Alle børn skal have en god og tryg start på 

livet, derfor skal den tidlige indsats priori-

teres højere. Der skal arbejdes for, at der i 

kommunen er ressourcer og kompetencer 

nok til at hjælpe de familier, som har behov 

for støtte, mens barnet er helt lille.

Barnets møde med daginstitutionslivet er 

vigtigt, og et godt institutionsliv kan være 

med til at motivere og styrke barnet til sko-

lelivet. Derfor skal vi hele tiden have fokus 

på kommunens daginstitutioner, både 

kommunale og private, og arbejde for at 

barnet møder kompetente voksne, som er 

rustet til at hjælpe og guide barnet videre 

klar til skolelivet. Vil vi allerede kunne sætte 

ind med tidlig indsats i disse år, til dem som 

har brug for det, er jeg overbevist om, at 

det på sigt vil kunne munde ud i besparel-

ser.

Vi skal have mere kvalitet i folkeskolen, 

samt en nytænkning af vores skoledistrik-

ter, så der bliver en mere ligelig fordeling af 

elever.

Der skal arbejdes for meget større fokus på 

ord- og talblinde, og ved den mindste mis-

tanke skal barnet tilbydes en screening. 

Ved at genansætte en ord- tal- blindekon-

sulent, vil man sammen med lærerene 

kunne nå at fange mange af børnene tidli-

gere og inden det får for store konsekven-

ser for barnet. Barnet skal ikke opleve først 

at blive testet for ordblindhed på en videre 

uddannelse.

Ældreområdet:

Ældreområdet er meget udfordret, ikke 

kun i vores Kommune men i hele landet.

Vi mangler både Social og sundhedshjæl-

pere samt Social og sundhedsassistenter.

Jeg vil arbejde for at området bliver mere 

attraktivt for vores unge mennesker at 

søge ind i.

Man har i for mange talt området ned, det 

er helt forkert.

Vi skal alle både politikere og ledere samt 

medarbejdere på ældreområdet være med 

til at tale det op. 

Både hjælpere og assi-

stenter er hele funda-

mentet for, at vi har en 

værdig og fagligt høj æl-

drepleje.

Vi bliver nødt til at finde 

løsninger både lokalt med 

også på landsplan der gør, 

at flere vælger faget.

Der er tiden til at få en dia-

log med medarbejderne og 

sammen få fundet løsninger, 

der sikre vi kan fastholde og 

udvikle de dygtige folk vi har i 

hjemmeplejen og på vores 

plejecentre, men så sandelig 

også få rekrutteret nye medar-

bejdere.

Det er nu, der skal findes nye må-

der at gøre tingene på og det 

kunne eksempelvis være at få en 

Social & sundhedsskole til Søndersø, så 

kommende elever havde kortere og nem-

mere til uddannelsen.

Jeg er klar til at tage arbejdshandskerne 

på.
 

Vi bliver nødt til at finde løsninger både lokalt med også 

på landsplan der gør, at flere vælger faget som hjælper 

og assistenter inden for ældreplejen.

Johnny Kristensen
Nr. 9 på listen.

Johnny Kristensen

Hjortevænget 10

5400 Bogense

Tlf.: 26925514

E-mail: johnnykristensen@stofanet.dk

KRISTENSENJOHNNYKANDIDAT I NORDFYNS KOMMUNE
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For mig er kommunalvalget den 16. no-

vember meget vigtig, det er mere end et 

valg. Det handler om vores fremtid for den 

kommune, jeg elsker at bo i.

Det er her mine børn gik i dagpleje, børne-

have og nu i skole. Det er her hvor jeg, min 

kone og min søn arbejder.

Som offentligt ansat igennem mange år, 

bliver jeg spurgt forskellige spørgsmål. Er 

vores velfærdssamfund på toppen? Har vo-

res børnehaver og skoler topkvalificeret 

ledelse og medarbejdere? Vil jeg selv få 

værdifuld pleje den dag, hvor jeg ikke læn-

gere kan klare mig selv? Er vores arbejds-

marked bæredygtigt nok til at modtage 

nye og dem, der kommer tilbage efter fra-

vær? Spørgsmål om vores natur og “natur-

ligt” rent drikkevand? Er Nordfyn et sted for 

børnefamilier og virksomheder og vil det 

også være det i fremtiden? Svaret er ikke 

nemt.

Efter fire år som 1. suppleant i Kommunal-

bestyrelsen er jeg klar til arbejde for et 

bedre Nordfyn. 

Jeg vil arbejde hårdt for at gøre kommu-

nen attraktiv, ikke kun for firmaer og ar-

bejdspladser, der allerede eksisterer, men 

også for nye virksomheder, som gerne vil 

flytte til kommunen. En bedre kommunal 

økonomi er kernen og starten til et bedre 

velfærdssystem. Opbygning og effektivise-

ring af IT baseret infrastruktur. 

En anden ting jeg vil arbejde for er fair for-

hold ved udlicitering. Jeg vil prioritere vo-

res velfærd frem for kortsigtede besparel-

ser. Ofte bliver udlicitering brugt som en 

undskyldning for at spare på bekostning af 

vores velfærd. Prisen betales af os alle, vel-

færden forringes, og medarbejderne får 

dårligere arbejdsvilkår.

Jeg mener, at Nordfyns Kommune bør øge 

fokus på naturen. Investering i naturen er 

den bedste investering, hvilket ikke kun 

gavner os, men også vores kommende ge-

nerationer. Dette giver ikke kun bedre kli-

ma men beskytter også dyrevelfærdet. Na-

turligt rent drikkevand kan være en stor 

gevinst. 

Ligesom alle disse og andre ting er kom-

munal service lige så vigtig, alle ting hæn-

ger sammen med hinanden for at få en 

velfungerende og sund kommune.

Hvis jeg får jeres opbakning, lover jeg at 

gøre mit bedste for at forbedre kommu-

nen. Har du lyst til snakke eller har du no-

gen spørgsmål , er du meget velkommen 

til at ringe eller skrive. Jeg er også klar til at 

besøge jer hvis I ønsker det. 

Jeg håber på jeres personlige stemme d. 

16. november. 

Idrees Haider, mobil 5133 7655.

Idrees Haider
Nr. 10 på listen.

Stem personligt på din A-kandidat
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Hvem er jeg?

Jeg er 67 år, gift med Leo og, sammen har 

vi tre voksne børn. De har beriget os med 

tre svigerbørn og fem børnebørn på hen-

holdsvis 12, 10, 6, og de to yngste er to år. 

Jeg er født og opvokset i Island, men flyt-

tede til Danmark for at læse til ergotera-

peut i Odense. Jeg har været ansat som er-

goterapeut i Nordfyns Kommune inden for 

børneområdet i mange år, og tidligere har 

jeg arbejdet med voksne på OUH. Nu hvor 

jeg er holdt op med at arbejde, har jeg 

energi og lyst til at gå ind i lokalpolitik. Jeg 

har altid været politisk engageret og har 

bl.a. siddet i forskellige medarbejderud-

valg i Nordfyns Kommune og har fx været 

med til at forbedre medarbejdervilkår i 

kommunen. Fritiden bruger jeg sammen 

med familie og venner, meget tit ude i na-

turen, er aktiv i svømmeklubben, elsker at 

bevæge mig, og så er jeg vild med kreative 

sysler.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg brænder for, at Nordfyn bliver og for-

bliver et sundt sted at bo, hvor familierne, 

inklusive børn og ældre har et aktivt liv og 

lever sundere i længere tid. Jeg vil arbejde 

for et stærkt civilsamfund, hvor man har 

omsorg for hinanden og tager ansvar for 

livet og omgivelserne, man lever i. 

Mærkesager

Jeg brænder for en lang række områder, 

men jeg har følgende mærkesager, som 

jeg vil kæmpe for:

Børn og unge

Det er vigtigt at investere i tidlig forebyg-

gelse for alle aldersgrupper. Det er særligt 

vigtigt, at børn og unge får de bedst muli-

ge vilkår for at udvikle sig til selvstændige 

personer, der sætter sig nogle mål og kla-

rer sig selv. Er der behov, skal vi være med 

til at støtte familierne til at mestre denne 

opgave med tidlig indsats. Denne investe-

ring er ikke kun til gavn for familierne men 

også for kommunens samlede økonomi.

Miljøet, skovrejsning og sundhed

Vi skal kunne drikke vandet direkte fra 

vandhanen. Rent vand skal være en selv-

følge. Det er det desværre ikke i Nordfyns 

Kommune. 

Naturkapitalindekset (naturens tilstand) 

for Danmark og landets 98 kommuner vi-

ser, at Nordfyns kommune er nr. 89 ud af 

98 kommuner. Her er 8% skov, cirka halv-

delen af landsgennemsnittet. Nordfyn har 

traditionelt ikke været et skovrigt område, 

men her er vigtig opgave at tage fat på, da 

skov også er godt for klimaet. 

Skovrejsning kan sikre vores 

grundvandsresurser

I skove uden sprøjtemidler undgås nedsiv-

ning og forurening af grundvandet. Skove 

giver god og varig beskyttelse af grund-

vandet og en ekstra bonus er en masse 

god natur og klimagevinster.

Med brandingstrategien om at Nordfyns 

Kommune senest i 2027 skal være Dan-

marks bedste friluftskommune for familier, 

skal vi i samarbejde med borgerne have 

plantet flere træer og udlægge nye områ-

der med plads til både en mangfoldig na-

tur og udfoldelser i det fri.

Medindflydelse og tidlig indsats

Det er vigtigt, at borgerne i Nordfyns Kom-

mune bliver præsenteret for gode og rele-

vante tilbud, når de har behov for støtte. 

Den tidlige forebyggende indsats og op-

følgning på såvel børneområdet som an-

dre aldersgrupper er vigtig - og borgeren 

skal sikres medindflydelse på eget liv.

Trafiksanering og cykelstier

Det er vigtigt, at borgerne bliver hørt om 

deres behov i forhold til almene trafikfor-

hold, herunder at separere den tungere 

trafik og cyklisterne og påvirke trafikadfær-

den med bl.a. hastighedsbegrænsninger. 

Der er behov for flere cykelstier på de mest 

udsatte strækninger og nedsat hastighed i 

byerne.

Hvorfor vælge mig?

Jeg kender kommunens arbejdsformer og 

kommandoveje fra flere sider og har ind-

sigt i mange af de emner, der arbejdes med 

i kommunalbestyrelsen og embedsværket. 

Som ergoterapeut har jeg arbejdet i hele 

kommunen og kender vilkårene på kom-

munens skoler, børnehaver og dagplejer. 

Jeg brænder for at gøre Nordfyn til et end-

nu bedre sted at bo og hvor man forbliver 

en aktiv, frisk og rørig borger i længst mu-

ligt.

Jeg har tiden til at involvere mig og enga-

gere mig i Kommunalbestyrelsen.

For Sigridur er det væsentligt, at der bliver anlagt flere 

cyklestier i Nordfyns Kommune. Foto: Erling Jensen, 

Blæsbjerghus.

Sigridur Thorvaldsdottir
Nr. 11 på listen.
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1. suppleant i Nordfyns Kommunalbesty-

relsen 2017-2021.

Jer er 43 år, opvokset i Otterup og har boet 

i Søndersø de sidste 20 år og bor i dag sam-

men med min datter Laura på 15 år. Jeg  

har i mange år arbejdet som Teknisk Desig-

ner i nogle spændende store virksom- 

heder indenfor brancher som byggebran-

chen, brintudvikling og vindenergi. 

I 2016 kom jeg ud for en bilulykke, som 

ændrede mit liv markant. Jeg mistede en 

stor del af min arbejdsevne og netop dette 

gjorde, at mit liv ændrede sig. I den efter-

følgende tid/år efter, har jeg kæmpet en 

sej kamp, for at komme tilbage til mit nor-

male liv, men det lykkedes ikke.   

Derfor er jeg i dag ansat som flexjobber i 

en Software virksomhed i Søndersø. Netop 

på min vej hertil har jeg oplevet kommu-

nen som syg, ledig og har mødt rigtige 

mange i samme situation. Dette møde 

med andre mennesker i svære livssituatio-

ner har motiveret mig til at tage uddannel-

ser som Kognitiv Mentor og Frivilligbisid-

der så jeg kan hjælpe andre i lignende 

situationer.

Man bestemmer sjældent over sine syg-

domme, uheld eller modgang, men man 

kan selv bestemme, hvordan man kan 

hjælpe disse uheldige mennesker videre – 

henimod lysere tider. 

Da jeg har oplevet Nordfyn som Barn, Ung, 

Forælder, Borger og Pårørende er dette 

min opskrift på ET BEDRE LIV, SOM BORGER 

I NORDFYNS KOMMUNE.

Som kandidat for Socialdemokratiet til 

KV21 i Nordfyns Kommune, vil jeg 

kæmpe for at:

Borgernes velfærd skal være Nordfyns 

Kommunens vigtigste kerneopgave. Og 

her mener jeg alle borgere i Nordfyns 

Kommune. Jeg mener, at Nordfyns Kom-

munes ressourcer naturligvis skal gå til de 

nordfynske borgere og bruges på at deres 

liv, bliver så godt som muligt. 

Dette ser jeg som min vigtigste mærkesag 

og vejen derhen kunne være som følgen-

de:

BARN: Derfor skal der være mere fokus på 

forebyggelse af ordblindhed og mere støt-

te til de enkelte elevers mulige faglige ud-

fordringer, så de kan blive klædt godt på til 

det næste skridt i ud-

dannelsen. “Børn skal 

hjælpes - de er jo kun 

børn.”

UNG: Vores unge skal 

have den bedste ungdom, 

dette indebærer masser af 

sociale oplevelser. Mere 

vejledning i valg af uddan-

nelse, men også løbende 

støtte, hvis dette er en nød-

vendighed. “De unge skal 

hjælpes inden at det er for 

sent”.

FORÆLDER: Når forældre har 

det svært, ramt af ulykke, ar-

bejdsløshed eller sygdom, kan 

det påvirke hele familien. Derfor 

skal der tilbydes mere støtte, så 

de kan komme på fode igen – og 

i job igen. “Ingen vælger selv de-

res ulykke eller sygdom, men vi kan vælge 

hvilke måder at hjælpe dem på”.

PÅRØRENDE: Som pårørende ønsker vi 

den bedste pleje af vores kære - uanset om 

de er syge, handicappede eller ældre. Der-

for skal Nordfyns Kommune vægte plejen 

af vores svageste borgere meget højere. “ 

Giv nu vores kære den bedst mulige hjælp, 

de fortjener det”.

Borger: Som borger spiller kvaliteten af 

skoler, dagtilbud, indkøbsmuligheder, fri-

tidstilbud, sikre skoleveje og stier en me-

get vigtig rolle i valget af bosætning. Der-

for skal vi sikre, at kommunen bliver mere 

attraktiv, i hvad kommunen kan tilbyde. 

“Ingen vil bo i en dårlig kommune”.

Jeg håber, at du er enig i nogle af mine 

punkter, og at du har lyst til at følge mig, i 

min kamp henimod lysere tider for alle 

borgere her i Nordfyns Kommune.

Jane Lydia Gulbæk
Nr. 12 på listen.

Jane Lydia Gulbæk

Rosenlunden 23

5471 Søndersø

E-mail: janegulbeak@gmail.com

JANE
LYDIA GULBÆK

NORDFYNS KOMMUNE

Stem personligt på din A-kandidat
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Sammen med min familie bor jeg på Jæ-

gerlunden i Bredbjerg. Her har vi boet de 

sidste 9 år. Husstanden består af min hu-

stru Camilla, som jeg har dannet par med i 

16 år. Samt vores to børn Agnes på 6 og 

Astrid på 3. Min fritid bruger jeg gerne på 

en løbetur i området, samt forskelligt for-

eningsarbejde.

De seneste 23 år, har jeg været ansat i For-

svaret. 

Jeg er god til at samarbejde på tværs af for-

skelligheder, samt til at opbygge stærke 

relationer. 

Jeg er i stand til at møde mennesker i øjen-

højde og derved skabe stærke samarbejds-

relationer baseret på gensidig respekt og 

fortrolighed. 

Qua min militære bagrund er jeg et udpræ-

get strukturelt menneske, som besidder 

stærke analytiske evner. 

Jeg har, siden min tidlige ungdom interes-

seret mig for politik. 

Efter vi er flyttet til Nordfyn og har fået 

børn er mit politiske fokus flyttet fra pri-

mært landspolitik til lokalpolitik. Det især 

børn og unges forhold jeg har haft fokus 

på, men også foreningslivet ligger mit hjer-

te meget nært. 

Det er første gang jeg stiller op til kommu-

nalbestyrelsen, men jeg er meget klar til 

løse opgaven.

Jeg vil kæmpe for at alle børn og unge på 

Nordfyn skal have det rigtige tilbud, der 

passer til den enkelte. Vi skal fasthold og 

udbygge skolernes høje faglige niveau, det 

er vigtigt, at vores unge er bedst muligt ru-

stet til en ungdomsuddannelse. På samme 

måde som vi mestre i erhvervsvenlighed, 

skal vi også være mestre i ungdommen, 

der skal investeres i børn og unge.

Jeg vil kæmpe for, at vi får flere lærepladser 

samt lettere adgang til videregående ud-

dannelser for vores ungdom.

Vi skal gøre det attraktivt, for de unge men-

nesker der vælger at tage en uddannelse i 

andre dele at landet, at ”vende hjem” til 

Nordfyn.

Hvis Nordfyn forsat skal være en attraktiv 

kommune, er det vigtig at vi investerer i 

vores fremtid.

Det er klart for alle, at vi skal give vores 

børn og unge de bedste betingelser for 

trivsel, læring og udvikling. Det er min 

overbevisning, at både familien, skolen 

men også de mange forskellige foreninger 

er stærke medspillere i forhold til trivsel, 

læring og udvikling ved vores børn og 

unge. Derfor er det vigtigt at vi også giver 

foreningslivet mulighed for at bidrage til 

en styrket indsats i vores kommune.

De bedste hilsner

Thomas ”Med det svære efternavn”  

Thomas Mrzyglod
Nr. 13 på listen.

Dyrevelfærd betyder noget for Thomas. Sammen med to naboer har han på fællesarealet, tæt ved baghaven fire kreaturer, der har en god tilværelse. 

Foto: Erling Jensen, Blæsbjerghus.
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66 år, gift og har 2 voksne børn 

og 6 børnebørn

Er pensionist. 

Jeg bor i Kappendrup.

Jeg var medlem af kommunalbestyrelsen i 

den førstevalgperiode af Nordfyns Kom-

mune, Er en af ankermændene bag kom-

munens navn. I den valgperiode var jeg 

medlem af Teknik-og og miljøudvalget. Nu 

er jeg pensionist og har tiden, lysten og 

overskuddet til at arbejde i lokalpolitik 

igen. 

Rent vand i alle vandhaner mener jeg bør 

være en menneskeret både for os og vores 

efterkommere, og det jeg vil værne om. 

Vild natur for at højne biodiversiteten er 

selvsagt en værdi, der skal værnes om. Det 

skal dog gøres på en måde, så det stadig 

også er godt for øjet. Det skal ikke bare 

være at ”lade stå vildt til”, så det ligner en 

spareøvelse, i stedet for et godt tiltag. Man-

ge mennesker elsker deres haver og holder 

dem smukke, det skal ikke ødelægges ved 

at naboen(kommunen) lader det vilde få 

overtaget.  Derfor må de rekreative arealer 

i byerne tænkes smukt ind. Desuden kan 

de kommunale jordforpagtninger tænkes 

ind i øget biodiversitet, man kunne ønske 

de levende hegn tilbage i landskabet, og 

lade grøftekanterne få det oprindelige om-

fang.

Solenergi er et andet emne, der optager 

mig meget. Jeg har selv været foregangs-

mand og har haft solceller på mit tag i åre-

vis. De store solcelleparker, der er støbe-

skeen, skal vi holde lidt igen og søge at 

etablere mest mulig solceller på kommu-

nale bygninger som haller og skoler. De 

store erhvervsbygninger er også en mulig-

hed. Disse placeringer ville friholde god 

landbrugsjord til alm. dyrkning.  De kæm-

pe store solcelleparker der er planer om, er 

meget kommercielle og virker ødelæggen-

de på miljøet. Endvidere mister folk ejer-

skabet til denne energiform. 

Arne Erlund
Nr. 14 på listen.

Stem personligt på din A-kandidat
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Er 69 år og uddannet kleinsmed, socialpæ-

dagog og sagsbehandler.

Jeg har siden min tidlige ungdom, arbej-

det med mennesker og været aktiv i arbej-

derbevægelsen.

Først i Smedenes lærlingeklub (nu Metal 

ungdom) i Odense bestyrelse, samt som 

næstformand i Faglig Ungdom Odense.

Derefter har jeg arbejdet med børn og 

unge i Vollsmosen i over 20 år

Tilbage til smedefaget igen i 10 år på Hår-

slev Maskinfabrik, en del år som Fællestil-

lidsmand, siden har jeg atter arbejdet med 

børn og unge på Særslev-Hårslev skolen 

samt for Børn og unge i Nordfyns Kommu-

ne. Siden jeg blev pensionist har jeg arbej-

det som frivillig på Odense Glasværk, hvor 

jeg er formand for støtteforeningen.

Vi arbejder med at bevare et gammelt 

håndværk samt at få de lidt skæve og util-

passede unge med i fællesskabet i form af 

jobtræning, så de kan komme ud i et ordi-

nært job til gavn for dem selv og fællesska-

bet.

Politisk vil jeg arbejde for bedre vilkår for 

vores ældre borgere men også for perso-

nalet, der skal tage sig af vores ældre, de 

skal have ordentlige arbejdsforhold så de 

bliver i vor kommune.

Vi skal have vores virksomheder til at tage 

flere lærlinge så vi ikke står om nogle år og 

mangler faglærte til virksomhederne, at 

tage lærlinge er en form for sikkerhed i 

fremtiden, da vi ved, at der kommer til at 

mangle faglærte. 26% af vores unge får i 

dag ikke nogen form for uddannelse, det 

må og skal vi gøre op med.

Vi skal i de næste mange år plante træer i 

nye skovområder, som kan være med til at 

sikre vores drikkevand for vores efterkom-

mere, landmændene må afstå jord til det-

te.

Skolevejene skal sikres med ny cykelstier i 

de udsatte områder i Kommunen, vores 

børn skal kunne færdes sikret på vore veje, 

vi skal måske kikke på hastigheds nedsæt-

telse på visse strækninger i de byer med 

skoler.

Svenn Kopp Pedersen
Nr. 15 på listen.

Kandidaterne fra Socialdemokratiet

Forrest fra venstre: Anette Lykke Jensen, Sigridur Thorvaldsdottir, Helle Waagner, Jane Lydia Gulbæk, Heidi Valentin, Idrees  Haider.

Bagerst fra venstre: Kasper Solberg, Johnny Kristensen, Thomas Mrzglod, Svenn Kopp, Brian Lebæk, Bernt Nicolaysen, Gert Block Hættlein Rasmussen.

Arne Erlund og Dorte Schmidt var ikke til stede. Foto: Erling Jensen, Blæsbjerghus.
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— STEM PÅ KIM JOHANSEN  —

FOKUS PÅ DET KOMMUNALE SAMARBEJDE 

OMKRING MENTAL OG FYSISK SUNDHED 

Vi skal sørge for, at vi giver borgerne den 

bedste mulighed for nem adgang til at sik-

re sig mental sundhed, om man er ældre 

eller et ungt menneske, som skal have ad-

gang til psykolog hjælp eller  mentor  ord-

ninger  imod  job og uddannelse. 

De unge er vores fremtid. Lighed i sundhed 

uanset samfundslag er vores vigtigste op-

gave for at vi på sigt kan løse det stigende 

pres på vores sundhedssystem. Vores ung-

domsuddannelser eller  erhvervsuddan-

nelser skal flyttes ud til yderkommunerne, 

og vi skal sikre et  fortsat  gymnasialt  ud-

dannelsesudbud  i  provinsen  tættest på 

borgerne, og det kollektive trafik udbud 

fastholdes. 

Vi skal i samarbejde med kommunerne 

styrke den tværfaglige indsats målrettet 

unge ord-og tal blinde så tidligt som mu-

ligt også senere i imod ungdomsuddan-

nelserne. 

- STEM PÅ KIM JOHANSEN 

MINE VÆRDIER OG BAGGRUND 

Jeg har en baggrund fra den almene bolig-

sektor, hvor demokrati og medindflydelse 

er en vigtig faktor, sammen med 20 år in-

den for kommunalpolitik i Nordfyns Kom-

mune, 8 år som formand for teknik og mil-

jøudvalget og senest 8 år som formand 

arbejdsmarkedsudvalget. Igennem dette 

arbejde har jeg set vigtigheden af medind-

flydelse og medbestem-

melse og hvor vigtig en 

opgave som regionerne 

løser og de deraf afledte 

konsekvenser ude i kom-

munerne og hos borger-

ne.

Regionsarbejdet og med-

indflydelsen på borgenes ve 

og vel er overset og under-

vurderet, det vil jeg sætte fo-

kus og aftryk på i de kom-

mende år. De store skal passe 

på de små. Alle børn har ret til 

en tryg opvækst. 

De store skal passe på de små. 

Alle børn har ret til en tryg op-

vækst.

 

Sammen med klima, energi- og forsyningsminister Dan 

Jørgensen og statsminister Mette Frederiksen ved 

valgaktivitet.  

Kim Johansen

Kim Johansen har i år i forbindelse med fejringen af 

Bogenses Rådhus 100 års fødselsdag modtaget 

Ridderkorset. Ses her sammen med Gert Block Hættlein 

Rasmussen, som også modtog ridderkorset for de 24 år, 

som han har været med i kommunalpolitik. 

Ridderkorset er en hædring for at have påtaget sig et 

politisk ansvar i en tid, hvor færre ønsker at gå ind i 

politik. Dermed er det et skulderklap og en anerkendelse 

af de kræfter og den tid, som hvervet som folkevalgt 

kommunalpolitiker kræver. 

Kim Johansen (S) blev valgt ind i Bogense Byråd i 2001 og 

er nu i gang med sit 20. år som folkevalgt. Han var 

Socialdemokratiets nordfynske frontfigur i over 10 år. I 

denne valgperiode er han formand for Arbejdsmarkeds-

udvalget og medlem af Erhvervs- Kultur og fritidsudval-

get. Han er tidligere viceborgmester og stiller nu op til 

Regionsrådet.

KIM
JOHANSEN

STÆRK KOMMUNAL 

BAGGRUND

R E G I O N  S Y D D A N M A R K
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Niels Henrik Nielsen

Svinget 25
5450 Otterup
Telefon 61 79 27 16

Mail niel1741@gmail.com

Stem personligt på din A-kandidat
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Jeg havde ringet til Knud for at høre, om 

han ville medvirke i en artikel i vores valg-

blad, der skulle husstandsomdeles på 

Nordfyn. Han svarede, at det ville han lige 

tygge lidt på, men jeg kunne ringe om 

nogle dage. Da jeg så ringede, sagde han, 

at det ville han gerne, men han havde fun-

det en indfaldsvinkel, der var lidt anderle-

des end mit oplæg, der lagde op til at høre 

nærmere om hans 13 år som medlem af 

kommunalbestyrelsen. Herunder hans er-

faringer og måske lidt anekdoter. 

Jeg var derfor lidt spændt på, hvad Knud 

havde i tankerne, da jeg cyklede op til Ved 

Engen 17, hvor Knud, snart 81 år bor sam-

men med Jytte, som han sidste år kunne 

fejre guldbryllup med. Vi satte os ved spi-

sebordet, og Knud viste mig en kronik, 

som Per Paludan Hansen, formanden for 

Dansk Folkeoplysnings Samråd havde haft 

i Fyens Stiftstidende den 29. august. 

I kronikken blev det skrevet, at folkeoplys-

ningen er en kommunalpolitisk guldmine. 

Per Paludan Hansen sluttede sin kronik af 

med, at det er kommunalpolitikerne, der 

sætter den samlede retning for folkeoplys-

ningens lokale rammer og vilkår. Og det er 

et stort ansvar, der kræver, at man lytter til 

de folkeoplysende aktører. I sit andet bud-

skab skrev Per Paludan Hansen også: At 

det er kommunalpolitikerne, som priorite-

rer samarbejdet med den lokale folkeop-

lysning, lytter til de lokale samråd og lytter 

til de lokale ildsjæle. Besøger de lokale for-

eninger og skoler og spørger dem: Hvad 

kan I bidrage med i vores lokalsamfund? 

Har været aktiv i både folkeoplysnin-

gen og kommunalpolitikken

Knud fortalte, at baggrunden for, at han 

havde vist mig kronikken var, at han gen-

nem mange år havde arbejdet med folke-

oplysningen i Søndersø Kommune. Han 

kom i gang med arbejdet med arbejdet i 

halvfjerserne i daværende Søndersø 

sportsring og blev formand i 1988 og der-

med formand for fritidsnævnet i daværen-

de Søndersø kommune. Fritidsnævnet 

blev i 1991 til Folkeoplysningsudvalg og 

fortsatte som formand frem til januar 2007. 

Var altså formand i 18 år og gennem årene 

havde han i mange år dobbeltkasket på, 

idet han i 1994 for Socialdemokratiet blev 

valgt til kommunalbestyrelsen, hvad han 

var frem til og med 2007, hvor Nordfyns 

Kommune blev dannet. Han vurderede da, 

at det var tiden til at sætte sig selv politisk 

på pension efter 13 år i det kommunalpoli-

tiske arbejde. Sidste valgperiode blev på 

grund af dannelsen og dermed overgan-

gen til Nordfyns Kommune til en periode 

på fem år. 

Det var nyt for mig, at Knud havde været så 

meget engageret i folkeoplysningen. Nok 

vidste jeg, at han var kendt som en stor 

ildsjæl, der har været med til at danne 

Ka´Sællerne i Morud, der til næste år kan 

fejre 10 års jubilæum. Ka´Sællerne er en 

gruppe af pensionister, der hjælper med 

mange renoverings- og vedligeholdelses-

projekter ved Langesøhallen, både inden-

dørs og udendørs. Herved sparer Hallen og 

Morud Idrætsforening mange penge, men 

for Knud og de andre i gruppen giver det 

også en stor glæde, at de kan være med til 

at gøre en forskel. – Jeg er blevet for gam-

mel til at deltage så meget i de fysiske pro-

jekter, men får lov til at bestemme og koor-

dinere opgaverne, sagde Knud-p med et 

stort smil.

Var i kommunalbestyrelsen i 13 år

Spurgte så om det aldrig havde været et 

problem for ham at have dobbeltkasket på. 

Knud svarede, at det stort set altid var lyk-

kedes at adskille formandskasketten i Fol-

keoplysningsforbundet og kasketterne i 

kommunalbestyrelsen. Umiddelbar vurde-

rede han, at medvirkende var, at han var 

opdraget til at opføre sig ordentligt. At 

Knud-p var socialdemokrat skyldes ikke 

mindst opvæksten. Han er født på Rigsho-

spitalet og boede i en periode på 2 år på et 

børnehjem og kom som 2 årig i familieple-

je hos en god familie. Opvæksten var her-

med lidt turbulent, men Knud har altid haft 

en god vilje og energi, så han har fået det 

bedste ud af livet.

- Jeg har lært, at man skal opføre sig or-

dentligt, og at det altid er godt ikke at bru-

ge den sidste tjente krone. En indstilling 

som også har haft stor betydning ved de 

politiske forhandlinger. Her tænker jeg 

bl.a. på, at jeg som formand for Folkeoplys-

ningsudvalget i Søndersø Kommune skulle 

have en forhandling med formanden for 

Lyt til de lokale samråd, lyt til de lokale ildsjæle
For Knud-p i Morud er det væsentligt, at politikerne er opmærksomme på, at man skal spør-

ge de lokale ildsjæle, foreninger og skoler, hvad de kan bidrage med i lokalsamfundet.

Tekst og fotos: Erling Jensen, Blæsbjerghus.

Socialdemokratiet Nordfyns valgblad
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økonomiudvalget. Vi havde i Folkeoplys-

ningsudvalget kr. 400.000 ubrugte midler, 

og udvalget havde ikke håndsret over pen-

gene, men var bevidst om, at et haltag på 

Langesøhallen var utæt. Økonomiudvalget 

vedtog, at de 400.000 kr. blev inden for 

sportens verden, pengene blev frigivet til 

nyt tag på Langsøhallen. Herved viste vi, at 

vi var ansvarlige, og dermed blev det mu-

ligt at få lavet et samarbejde med kommu-

nen. 

I første valgperiode fra 1994-98 var Knud 

medlem af kulturudvalget og socialudval-

get. I perioden 98-02 var det igen kulturud-

valget, men også Tvangsfjernelseudvalget, 

som han blev formand for. Her var det en 

god baggrund, at han som dreng som 

nævnt havde boet på børnehjem, lød det 

funderende fra Knud. Han er glad for de 13 

år i kommunalpolitikken. Der var mange 

møder, men han har altid holdt af samar-

bejdet med de andre politikere, og det er 

dejligt at have været med til at sætte sit 

præg på udviklingen på Nordfyn. 

Da Søndersø Kommune i 2007 fusione-

rede med Bogense- og Otterup Kom-

mune og blev til Nordfyns Kommune 

udtalte Knud-p følgende: 

Kommer nærdemokratiet

i underskud…

At der kommer en reform ligger fast. Løbet 

er kørt. Hvordan den fremtidige kommu-

nale og amts- landkort kommer til at se ud, 

vil tiden vise. At Bogense, Otterup og Søn-

dersø sammenlægges til en kommune, lig-

ger lige for.

Jeg er blevet overbevist om, at en ændring 

af opgavefordelingen er nødvendig. Opga-

veløsningen hvad enten den er amts, kom-

munal eller statslig er kærnen i hele debat-

ten om et nyt kommunalt / regionalt 

landkort. Opgaverne i fremtiden bør kun 

løses et sted, og det kræver et højt specia-

liseret personale, som små kommuner 

økonomisk og fagligt har svært ved at løf-

te.

Jeg mener, at skal der ændres, skal vi have 

en gennemgribende reform, som er hold-

bar, langt ud i fremtiden. Hvilken model 

skal der så vælges? Som jeg ser det, vil 

kommunestørrelse på 25 – 35.000 indbyg-

gere være det optimale, med en skyldig 

hensyntagen til de tyndt befolkede områ-

der i landet, hvor andre løsninger vil være 

nødvendige. De 14 amter bør erstattes af 

5-7 regioner, som bør vælges ved direkte 

valg.

I Danmark har vi altid brystet af at have et 

fast forankret nærdemokrati, og det vil må-

ske en af minusserne ved en reform, der 

bliver længere mellem borger og politiker.

Det bliver en svær øvelse at få en Nord-

fynsk kommune sat på skinner, og det er 

givet, at der skal træffes svære og upopu-

lære beslutninger, hvor politikkerne må 

skære igennem. De sidste rester af sogne-

politikken på Nordfyn vil forsvinde, ander-

ledes kan det ikke være.

Her fjorten år eftersiger Knud-p:

Lyt til de lokale samråd, lyt til de lokale 

ildsjæle.

Sammen med Ka´Sællerne, som Knud var med til at danne og til næste år kan fejre 10 års jubilæum. En pause hvor der hygges foran Langesøhallen.

Stem personligt på din A-kandidat
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FÆLLES OM NORDFYN
Vi socialdemokrater vil et Nordfyn med høj 

livskvalitet og plads til alle. Et trygt fælles-

skab hvor vi tager os af hinanden. Et Nord-

fyn der skaber gode rammer for et lykkeligt 

liv.

Nordfyns Kommune skal være et attraktivt 

sted at bo kendetegnet ved tryghed og 

højt niveau på alle kernevelfærdsområder. 

Vi skal sikre et godt arbejdsmarked med in-

novation og vækst i arbejdspladser. Bære-

dygtighed skal tænkes ind i alle Nordfyns 

Kommunes aktiviteter, for der skal sættes 

turbo på den grønne omstilling.

Vi vil føre en ansvarlig økonomisk politik 

med fokus på at højne kernevelfærden.

Kvalitet i skoler og institutioner
Vi vil investere i, at vores børn og unge får en 
god start på livet.
 

•  Høj kvalitet i folkeskolerne på Nordfyn.

•  Gode daginstitutioner med mere uddan-

net personale.

•  Lokale ungdomsuddannelser tættere på.

•  Uddannelse til alle unge i Nordfyns Kom-

mune.

•  Pædagoger og lærere skal have mere tid 

til kerneopgaven.

•  En god kommune at være ordblind i.

•  Ungdomsskolens tilbud styrkes og udbre-

des.

•  Mere fokus på bæredygtige skoler og in-

stitutioner.

Det gode ældreliv
Alle har ret til et værdigt ældreliv.

•  Vi skal have trygge rammer for vores æl-

dre medborgere – både de hjemmebo-

ende og dem på plejecentrene.

•  Ansvar, tryghed, trivsel, selvbestemmelse 

og medindflydelse skal være kendeteg-

net for de kommunale tilbud.

•  Vi støtter tanken om seniorfælleskaber.

•  Bedre tilbud til vores demente medbor-

gere. 

•  Vi ønsker, at vores ældres ressourcer og 

kompetencer bevares og anvendes bedst 

muligt.

•  Velfærdsteknologi skal anvendes, når den 

er gavnlig i samspillet mellem borger og 

medarbejder.

•  Vi skal have mere uddannet plejeperso-

nale. 

•  SOSU-hjælpere og sOSU-assistenter skal 

have mere tid til kerneopgaven.

Familien
Hverdagen skal hænge sammen.

•  Vi vil arbejde for de bedste betingelser for, 

at børnefamilier kan have en hverdag 

med overskud. 

•  Alle børn i Nordfyns Kommune skal have 

et godt børneliv og en meningsfuld frem-

tid – uanset deres baggrund og forudsæt-

ninger.

•  Familieområdet i Nordfyns Kommune 

skal være kendetegnet af tidlig indsats, 

høj kvalitet og samarbejde igennem hele 

barnets liv, så der sikres bedst mulige be-

tingelser for barnets udvikling, læring og 

trivsel i samspil med andre.

•  Bedre støtte til småbørnsfamilier særligt i 

forbindelse med fødsel og de første tre 

leveår. 

•  Særligt fokus på støtte til forældre med 

handicappede samt fysisk og psykisk 

syge børn.

Flere arbejdspladser
Nordfyn skal være en attraktiv kommune for 
erhvervslivet.

•  Vi vil skabe et tæt samarbejde med lokale 

virksomheder, blandt andet for at styrke 

antal og kvaliteten af praktik- og elev-

pladser. 

•  Kommunens arbejdspladser skal være at-

traktive samt præget af et godt arbejds-

miljø og gode muligheder for kompeten-

ceudvikling for alle.

•  Vi ønsker sociale klausuler, der sikrer flere 

lokale arbejdspladser.

•  Vi vil arbejde for at integrere flest muligt 

på arbejdsmarkedet.

•  Vi vil tiltrække flere turister, hvilket skaber 

arbejdspladser. 

Turbo på den grønne omstilling
Der skal handling til - vi gør Nordfyn grønt

•  Vi vil gøre Nordfyn CO₂-neutralt inden 

2028.

Socialdemokratiet Nordfyn
Vi ønsker et bæredygtigt Nordfyn med frihed og fælleskab.

Kommunalvalg 2021 – Socialdemokratiet

Socialdemokratiet Nordfyns valgblad
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•  Vi arbejder for mere natur og bedre miljø.

•  Vi vil sikre rent naturligt drikkevand.

•  Vi vil støtte virksomheder og borgere 

med grønne initiativer herunder bære-

dygtige byggerier, nytænkende bofor-

mer og udfasning af sprøjtemidler i 

private haver.

•  Vores vision er, at erhverv, beskæftigelse, 

natur, miljø, grøn omstilling og bæredyg-

tighed ikke er modsætninger, men skal 

supplere hinanden. 

•  Vi vil fremme skovplantning og biodiver-

siteten på Nordfyn.

•  Landbruget skal bidrage meget mere til 

bedre klima og miljø.

•  Bæredygtighed skal tænkes ind i alle 

Nordfyns Kommunes aktiviteter inden for 

både de sociale, tekniske, miljø- og natur-

mæssige og sundhedsfaglige områder.

Stærke fællesskaber på Nordfyn
Gode rammer til fritids- og foreningslivet.

•  Vi arbejder for et mangfoldigt og aktivt 

kultur- og friluftsliv.

•  Trygge og gode fællesskaber i byerne og 

på landet.

•  Stærke lokalsamfund på Nordfyn med le-

vende bymidter og velfungerende land-

distrikter. 

•  Adgangen til naturen skal øges ved at 

fremme og styrke sammenhængende 

multifunktionelle stisystemer, parkerings-

pladser og faciliteter for hvile og overnat-

ning.

Sundhed 
Værdig støtte til syge. 

•  God genoptræning og rehabilitering ef-

ter sygdom.

•  Prioritering af psykiatriske medborgere.

 

•  Tæt samarbejde med frivillige, sociale og 

sundhedsfaglige råd, foreninger og orga-

nisationer.

•  Nordfyns Kommune skal arbejde endnu 

mere målrettet med KRAMS faktorerne: 

Kost, rygning, alkohol, motion og stress.

•  Sundhedsplejen skal agere tovholder og 

være ”den røde tråd” i det offentlige sund-

hedsarbejde for de 0-18 årige.

•  Borgernes livskvalitet styrkes gennem 

forebyggelse og fysisk, psykisk og social 

sundhed.

Danmark er foregangsland for udvikling af vindenergi. Foto: Mogens Jørgensen.

Stem personligt på din A-kandidat



Hos AOF glæder vi os over, at Corona er på 

retur, og at vi igen kan mødes i positive 

fællesskaber.

Vi har tilrettelagt et væld af aktiviteter i 

Nordfyns Kommune, både om kurser, fore-

drag og debatarrangementer. Vi forsøger 

at være til stede i alle kroge af kommunen, 

og glæder os til at mødes med jer omkring 

lærerige aktiviteter. 

Aftenskolen kan nemlig noget ganske sær-

ligt, når det gælder møder mellem menne-

sker, udvikling i gode fællesskaber og kom-

petente undervisere og foredragsholdere, 

der brænder for det emne, de underviser i 

og beretter om. Vi anbefaler et AOF-kursus, 

når du vil være god til noget - i fællesskab. 

Jeg vil fremhæve.

•  Foredrag med Simi Jan om verdens 

brændpunkter

•  Foredrag med Katrine Turner om biodi-

versitet

•  Besøg hos Lykkeslund Bioenergi 

•  Undervisning i engelsk, tysk og fransk 

•  Musikundervisning: klaver, saxofon, klari-

net, panfløjte, sang og kor

•  Kreative kurser: svampeworkshop, choko-

lade for begyndere, frisk på fisk, beklæd-

ningssyning, kunsten at male på sten

•  Krop og sjæl: yoga, rygtræning

Udover disse spændende aktiviteter tilby-

der vi gratis FVU-undervisning i dansk, ma-

tematik, IT og engelsk. Undervisningen kan 

foregå i din fritid, men også i arbejdstiden. 

Det er altid gratis, og virksomhederne kan 

hjemtage lønrefusion, så det er win win.

Ligesom Nordfyns Kommune har vi fokus 

på ordblindhed. Derfor tilbyder vi også 

gratis ordblindeundervisning. For AOF er 

det vigtigt, at alle har lige muligheder for 

at få ny viden, udvikling og deltage i gode 

fællesskaber.

Har du fået lyst til at vide mere om AOF, så 

er du meget velkommen til at kontakte os 

direkte enten på 69160600 eller send mig 

en mail på gitte@aofcenterodense.dk. 

Du kan selvfølgelig også gå på vores hjem-

meside og se meget mere https://aof.dk/

aftenskoler/aof-center-odense/

Kærlig hilsen

Gitte Overgaard, skoleleder.

En aften hvor Socialdemokratiets kandidater til Kommunevalget  
og Regionsvalget er til stede på Cafe Solo fra kl. 19.00 til 21.00.

Der er mulighed for at stille spørgsmål og drøfte forskellige emner som 
brænder på.

Der er mulighed for at bestille Valgflæsk – stegt flæsk og persillesovs for 
139,00 kr. hos Dorte på Cafe Solo.

Tilmelding til spisning er senest den 2. november på tlf. 2277 5364.

Spisning er fra kl. 17.30 til 18.30. Her er det først til mølle princippet.

Fuld damp på kedlerne

Valgflæsk 
– den 9. november på Cafe Solo i Bogense.


