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Kandidater til kommunalvalget 2021

Michael Stegger

Christian Haubuf

Nr. 1 på liste A

Nr. 2 på liste A

Jeg vil arbejde for følgende fem mærkesager som
borgmesterkandidat for vores parti:
● Kernevelfærd
Jeg vil arbejde for et godt serviceniveau i ældrepleje, skoler og daginstitutioner. Jeg vil også arbejde
for, at kommunens medarbejdere har ordentlige
forudsætninger for at udføre deres arbejde. Samtidig vil jeg have fokus på kultur, natur og det lokale
erhvervsliv, som jeg ser som en vital del af kernevelfærden.
- Det gode liv i hverdagen skal sikres ● Bæredygtighed
Jeg vil tage et nyt og mere ambitiøst skridt mod
flere resultater med udgangspunkt i Bæredygtighedsudvalgets arbejde i Syddjurs Kommune i 2019
og 2020. Vi har på dette område tidligere vist, at vi
er fremsynede i forhold til, hvad der er på den nationale dagsorden, og det er i samme bæredygtige
retning, jeg vil fortsætte.
● Økonomi
Jeg vil som socialdemokrat føre en ansvarlig økonomisk politik i Syddjurs Kommune. Efter en periode med en udfordret økonomi, er vi i dag lykkedes med at få økonomien tilbage på det politisk
vedtagne niveau. Den kurs vil jeg fastholde, da det
gavner os alle, at vi har en sund og god økonomi i
kommunen.
● Samarbejde
Jeg vil have fokus på det, vi er enige om og tage
udgangspunkt i de holdninger, vi er fælles om. Jeg
vil samarbejde tæt med borgere og virksomheder,
blandt andet via flere af de midlertidige §17, stk. 4udvalg, så vi får faglige ekspertise med til at bidrage
til fælles løsninger.

Lad os sammen arbejde på, at Socialdemokratiet
og dermed borgerne vinder valget den 16. november.
Kære socialdemokrater i Syddjurs
Fire år er gået siden sidste kommunevalg, og nu
skal vi til valg igen den 16. november. Et valg, hvor
du kan være med til at præge dine omgivelser, så
vi kan vinde kommunevalget.
Jeg vil gerne sige tak til jer, der har stemt mig ind
som nummer to til vores urafstemning. Jeg er både
stolt og ydmyg, da det er jer medlemmer, der har
stemt. Jeg vil gøre alt for at leve op til jeres forventninger.
Jeg synes, der er grund til optimisme
da vi har den rigtige politik, en enestående kreds
af aktive medlemmer og det bedste hold til kommunevalget.
Den dårlige kritik, der har været af vores økonomiske ledelse, viser sig tydeligere og tydeligere at
være ubegrundet.
Politik handler om værdier
Vi socialdemokrater arbejder altid ud fra mennesket først. Vi har visioner for Syddjurs Kommune,
vi vil skabe tryghed og er handlekraftige. Derfor er
det vigtigt, at vi vinder valget.
At vinde valget er hårdt arbejde for alle medlemmer. Det kommer ikke af sig selv. Det kræver, at
vi fortsat står sammen, og hver især bidrager med
det, vi magter.
Jeg er klar
Målet er klart: Vi skal vinde borgmesterposten igen
og fortsat være den største gruppe i byrådet.

● Dialog
Jeg vil have fokus på
dialog. Vi skal som
kommune blive bedre til at kommunikere
med borgerne. Jeg
vil flytte borgmesterkontoret rundt i kommunen og fortsætte
Ole Bollesens walk and
talk, da det er to initiativer, der bringer borgmesterkontor og borger
meget tættere på hinanden.
Kolind

Kandidater til kommunalvalget 2021
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Michael Aakjær

Anita Søholm

Nr. 3 på liste A

Nr. 4 på liste A

Jeg har været en del af byrådet i Syddjurs i gennem de sidste fire år. Mit primære fokus har været
omkring familie, social og institutionsområdet. Et
spændende og udfordrende arbejde, som jeg meget gerne vil fortsætte.
Privat har jeg siden 2004 arbejdet inden for socialområdet med udsatte borgere og deres skolegang.
Jeg har været leder i næsten alle årene og kender
derfor til udfordringerne med passende tilbud og
udfordrende strukturer i den offentlige service. Mit
private erhverv gør, at udsatte borgere og skolerne ligger mig nært. Og derfor ved jeg, hvor vigtig
god ledelse, organisering og økonomi er for at sikre
velfærden for alle.
Jeg ønsker en kommune med fællesskab og tilliden
til hinanden. Jeg ønsker en kommune, hvor børn,
unge og ældre har det godt sammen, og hvor der
er plads og tilbud til alle aldre. Jeg ønsker en kommune hvor kultur- og fritidslivet, med alle dets foreninger er synlige, kan være aktive og har gode
forhold. Jeg ønsker en kommune, der virkelig tør
satse på den offentlige velfærd.
Der skal være forskelligartede børnehaver, skoler
og fritidstilbud. Der skal være gode ældreboliger
og mulighed for, at der bliver passet på en i livets
otium.
Syddjurs er en attraktiv tilflytter kommune. Det
skal bevares i en harmonisk, bæredygtig og dynamisk udvikling med borgerinddragelse, og hvor
vores tilbud skal være gearet til at kunne rumme
tilflytningen.

Derfor vil jeg fortsat arbejde for:
●

●

●

●

●
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At økonomien på skole og dagtilbudsområdet
sikres, så kvaliteten bevares og udbygges
At der er tilbud til de udsatte i kommunen, og
økonomien og organiseringen er sammenhængende og tilstrækkelig
At ældreområdet
ikke mister økonomi, og servicen
bliver umenneskelig
At kulturlivet bliver
ved med at
blomstre
At der investeres i
forebyggende indsatser for børn og
unge.

Kære socialdemokrat
Igennem snart 4 år har jeg siddet i byrådet i Syddjurs
Kommune og arbejdet for de socialdemokratiske værdier
og sigtelinjer. Mit fokus har - sammen med mine partifæller - overordnet været at skabe de gode rammer for
et lykkeligt liv i kommunen. Det har for mig krævet, at
jeg både har haft visioner, mod og handlekraft for mit
politiske arbejde.
Det er især det lokalpolitiske arbejde med natur, klima,
bæredygtighed og miljø, der har ligget mit hjerte nært.
Det er derfor ikke tilfældigt, at det er i Natur, teknik og
miljøudvalget og i Bæredygtighedsudvalget, jeg har siddet. Vi har her opnået adskillige fremragende resultater
af vores politik med udmøntning af både Klimahandlingsplan, trafiksikkerhedsprojekter, sikring af drikkevandsinteresser, sammenhængende cykelstinet, træpolitik,
bæredygtighedsstrategi og biodiversitetsstrategi, samt
prioritering af flora og fauna, miljø og klima ved udarbejdelse af lokalplaner mv. Et arbejde vi kan være stolte af.
Jeg har stor lyst til og mod på at tage 4 år mere i Byrådet,
og derfor vil jeg fortsat arbejde for:
● At Syddjurs kommune er et godt sted at bo for alle
● Vi skal tage vare på de ældre, så de får et godt og trygt
liv
● Vi skal skabe rammen om det gode familieliv med fokus på kvalitet i institutioner, skoler og fritidsliv
● Vi skal udvikle landdistrikterne sammen, så vi får stærke fællesskaber og velfungerende kollektiv trafik
● Vi skal øge trafiksikkerheden og have flere sammenhængende cykelstier
● Vi skal passe på vores mangfoldige natur, og samtidig
sikre adgangen til den
● Vi skal tilbyde gode oplevelser for både børn og voksne i
naturen, i kulturhuse, idrætshaller og forsamlingssteder.
Nye veje til at lytte
● Vi skal sammen skabe øget velfærd, hvor jeres gode
ideer omsættes til de rigtige løsninger.
● Jeg tager gerne ud til jer lokalt og lytter aktivt til jeres
holdninger, som jeg vil arbejde videre med.
Nye veje til det grønne og bæredygtige Syddjurs
● Børn og unge skal lære om natur og bæredygtighed i
relation til De 17 Verdensmål
● Biodiversiteten skal fremmes, også gennem lokale
borgerprojekter
● Vi skal klimasikre vores veje og huse, så vi
undgår oversvømmelser
● Vi skal forbedre havmiljøet og badevandet, ved at rense spildevandet og reducere
mængden af næringsstoffer
● Vi skal sikre rent drikkevand, både nu og i
fremtiden
● Jeg vil arbejde for vedvarede og klimarigtige
energiløsninger.
Med grøn og bæredygtig
hilsen Anita Søholm

Kandidater til kommunalvalget 2021

Ole S. Hansen

Jan Fischer

Nr. 5 på liste A

Nr. 6 på liste A

Jeg er født og opvokset i Tarm i Vestjylland i et hjem,
hvor det politiske altid har fyldt meget. Min far var specialarbejder og gennem en årrække tillidsmand. I gymnasietiden tog jeg initiativ til at stifte en lokal DSU-afdeling i Skjern/Tarm.
Jeg vil karakterisere mig som en handlingsorienteret
person, der ikke er bange for at tage fat. Det er vigtigt
for mig, at økonomien hænger ordentlig sammen, og at
anvendelsen af de fælles kommunale midler sker med
påpasselighed. Traditionelle socialdemokratiske værdier,
som at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder, har en grundlæggende værdi for mig. Ligesom at
det danske samfund er et vigtigt fællesskab og ikke bare
en kulisse for den enkeltes personlige udfoldelse.
Som byrådsmedlem arbejder jeg for, at alle borgere –
unge som ældre – skal behandles lige og med respekt.
De mest udsatte borgere skal have ekstra opmærksomhed. Jeg har stor respekt for det danske demokrati og
er bevidst om det ansvar, der følger med, hvis jeg opnår
genvalg til Syddjurs Byråd.
Mine pejlemærker:
Syddjurs Kommune for alle – Syddjurs Kommune er en
kommune med mange lokalsamfund. Jeg arbejder for,
at hele kommunen bliver udviklet, så borgere i mindre
samfund også bliver tilgodeset.
Frivillighed – Borgernes frivillige engagement er helt
grundlæggende for, at man har et samfund med mange tilbud og stor sammenhængskraft. Kommunen skal
understøtte det frivillige foreningsarbejde – ikke blot
økonomisk.
Udvikling af folkeskolen – Der skal ikke nedlægges folkeskoler i Syddjurs Kommune. Skolerne skal derimod
udvikles og styrkes. Fagligheden og trivslen på skolerne
skal forbedres markant. Dette skal ske ved at inddrage
medarbejderne og gennemføre målrettede udviklingsforløb med udgangspunkt i lokale ressourcer og styrker.
Bosætning – Syddjurs skal i højere grad byde sig til som
bosætningsområde og iværksætte tiltag bl.a. i form af
attraktive byggegrunde og ved at skabe mulighed for
nye og bæredygtige bosætningsformer. Jeg arbejder for,
at kommunen bliver meget mere tydelig med alle dens
kvaliteter.
Blå bog – Ole Sønderskov Hansen
● 56 år, bosat i Mørke. Gift med Anette og har to voksne
børn. Har boet i kommunen i ca. 25 år.
● Medlem af Syddjurs Byråd i de seneste 4 år, hvor jeg har siddet i
Udvalget for plan, udvikling
og kultur. Jeg er byrådets
repræsentant i Maltfabrikkens bestyrelse og præsidiemedlem i Museum
Østjylland.
● Folkeskolelærer i
Aarhus Kommune.
● Har taget aktiv del i det
lokale foreningsliv gennem en årrække - medstifter af Mørke IF Floorball
og bestyrelsesmedlem i
Mørke Idrætscenter
gennem 10 år, bl.a.
som formand.

Kære Socialdemokrat
Jeg er i dag udvalgsformand for Sundhed – Ældre
& Socialområdet. Det er utrolig spændende, og alle
områder har naturligvis min bevågenhed.
Ud over arbejdet inden for sundhed, ældre- og socialområdet, har jeg i denne byrådsperiode været
med til at sikre, at Syddjurs har fået styr på kassebeholdningen, der har været et punkt, vi har været
100% enig om i byrådsgruppen.
Ja, ingen tvivl om, at vi har været og er udfordret,
men med det hold der stiller op til kommunevalget,
er jeg tryg, og med Michael Stegger ved bordenden
starter der et nyt kapitel for os alle.
Jeg vil meget gerne forsat være jeres repræsentant i Byrådet og er klar til de udfordringer, der
kommer.
Jeg vil i den kommende byrådsperiode arbejde for at:
● Ældreområdet styrkes, for vi mangler varme
hænder.
● Arbejdet med at reducere ensomhed og social
isolation fortsætter.
● Der ikke kommer besparelser på Ældreområdet.
● Sundheden i Syddjurs fremmes og der bliver
bedre træningsforhold, ikke mindst for ældre.
● Der kommer flere social- og sundhedsassistenter & sygeplejersker i Syddjurs.
● Socialområdet for voksne styrkes, og der tilføres
flere penge, for udgifterne stiger.
● Handicapområdet styrkes.
● Vi får flere boliger til os på 65+, seniorboliger
der er klimavenlige – her vil jeg gå forrest, for at
der sker noget.
● Projekt “Værdig Hjemmepleje” resulterer i mere
tid hos borgere, som har behov for hjælp. Jeg vil
gøre alt, hvad jeg kan, for at få det til at virke.
● Vi i Hornslet sammen får skabt vores eget fælles samlingssted i et kulturhus.
● Vi altid har udstykninger klar til nybyggeri
til tilflyttere, og at
arbejdet med byggetilladelser forbedres, så der max er en
ventetid på 6-8 uger.
Stem personligt på mig
Jeg står som nr.
6 på liste A
Kontakt mig på 20825521
Mail: jafi@syddjurs.dk

Kandidater til kommunalvalget 2021
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Linda Brask

Lene Straarup

Nr. 7 på liste A

Nr. 8 på liste A

Kort og godt
Den kommende borgmester skal fortsat være socialdemokrat, og vi skal som minimum have 8 kandidater
valgt.
Kan vi så det? Ja, det tror jeg, men det kræver, at vi
kandidater står sammen som en enhed. Det er en
holdsport at vinde, og at få så mange stemmer og
kandidater som muligt. Vi har lavet et rigtig fint valgprogram, og det vil selvfølgelig være fantastisk at
komme i mål med hele valgprogrammet. Når det er
sagt, er politik også at prioritere og lave besparelser
der ikke altid er populære.
Jeg er optaget af mange ting, som foregår rundt omkring i vores mangfoldige Syddjurs. Ingen kan som bekendt det hele, og derfor forholder jeg mig til nogle af
de temaer, som jeg vil arbejde for:

Sammenhæng og økonomi
Det er vigtigt at der er sammenhæng og kvalitet i
de ydelser vi leverer som kommune til borgerne. Det
være sig fra barn til voksen, og hvor borgerne har
brug for hjælp og støtte. At skabe sammenhæng og
kvalitet betyder også at der skal være tilstrækkelige
ressourcer til at løse de stigende udfordringer indenfor både børn/unge, social-, handicap- og ældreområdet.
Forebyggelse er en vigtig spiller, men det gælder også
om at bruge ressourcerne klogt, for at nå disse mål.

Beskæftigelse og den grønne omstilling
Der skal fortsat skabes jobs, og tænkes i grønne og
bæredygtige jobs. Det giver økonomisk vækst, til
gavn for Syddjurs som tilflytterkommune, og at vi kan
sikre et godt kommunalt serviceniveau.

Sundhed
Der skal være gennemsigtighed i samarbejdet mellem regionen og kommunen, og dette samarbejde
skal fortsat udbygges. Det skal sikres at borgerne i
Syddjurs kan få hurtig hjælp ved akut sygdom.

Borgerinddragelse
Jeg synes at demokratiet er det bedste vi har, og derfor er dialogen med borgerne i hele Syddjurs vigtig
- høre jeres ideer og tanker om fx nye tiltag og beslutninger der skal træffes.
Jeg håber på din stemme.
Jeg står som nr. 7 på liste A.
tlf. nr. 40 17 56 68 eller
på mail: linbra@live.dk.
Kontakt mig endelig.
Jeg kommer gerne ud til
stue/kaffemøder.
Du kan følge mig på:
Linda Brask@brask.
kommunalvalg2021
og på Twitter:
twitter@brasklinda.
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Efter 20 år bor jeg igen på Mols i Knebel Præstegård, nu i et 3-generations bofællesskab. Mit udgangspunkt er Mols og Helgenæs, og herfra vil jeg
arbejde for bosætning og liv i Syddjurs Kommune.
Hele mit arbejdsliv, som lærer på Molsskolen og
psykolog i Aarhus, har det gode børneliv været en
hjertesag for mig.
Børn og unge skal have det bedste, vi har at give:
Natur, trygge rammer i dagtilbud og skoler, fritidsaktiviteter, musik og teater, forældre der trives, kan
passe deres arbejde og er en del af de lokale fællesskaber, hvor de bor.
Kommunale indsatser på familieområdet, der på
værdig måde kan holde hånden under de svageste
og støtte dem, der indimellem mister pusten, fx ved
let adgang til forældretræning for småbørnsfamilier.
På skoleområdet skal vi finde balancen mellem inklusion og specialtilbud. I vuggestuen og børnehaven skal normeringen være i orden. Kulturskolen
for børn skal styrkes i landdistrikterne, både med
billedskole og med musik i et forpligtende samarbejde med skolerne.
Bosætning giver nyt liv til landsbyerne
Der er er plads til mange flere børnefamilier, som
vil bidrage både økonomisk og kulturelt til livet på
landet. Vi skal huske, at gode skoler og god pasning
til børnene er en afgørende betingelse for at vælge
at bosætte sig her.
Det skal være nemmere at få kommunens hjælp til
etablering af bolig og iværksætteri, og vi skal have
det bedste internet.
Mangfoldige kulturtilbud er også arbejdspladser
Spillesteder, oplevelsescentre, restauranter, gallerier,
festivaler mm. er en vigtig del af økonomien på landet. Hver eneste kop kaffe, koncertbillet eller softice,
der sælges, tæller med. Som tilflytter, turist eller indfødt er det vigtigt, at der er en variation af kulturelle
oplevelser. Jeg vil bakke op om lokale initiativer.
Når vi bliver gamle
Ældreplejen skal have et tiltrængt økonomisk løft.
Alle skal have den hjælp,
de behøver, for det giver
tryghed og livskvalitet.
Vores kommune skal
kendes på, at vi behandler vores svageste borgere godt, og
at det er attraktivt at
arbejde i Syddjurs ældrepleje.

Kandidater til kommunalvalget 2021

Sidse Graarup Vangsted

Erling Mikkelsen

Nr. 9 på liste A

Nr. 10 på liste A

Kære partifælle

Stem på mig den 16. november

Jeg hedder Sidse Graarup Vangsted. Jeg er 30 år
gammel, opvokset i Vendsyssel, flyttede som 18
årig til Pindstrup sammen med gymnasiekæresten
Rasmus, sammen har vi nu 4 børn på 10, 7, 5 og 2
år.

Nummer 10 på A holdet –
jeg har klare mål med nummer 10 på ryggen

Jeg er uddannet jordbrugsteknolog og har arbejdet
i hestebranchen langt det meste af mit arbejdsliv.

Syddjurs kommune skal være en attraktiv, proaktiv og
dynamisk kommune.
●

Grøn omstilling skal være i fokus. Det giver ingen mening, at medarbejderen f.eks. skal køre fra Aarhus helt
til Ebeltoft, hvis det kan undgås. Derfor skal der etableres en række arbejdsstationer i den vestlige del af
kommunen for kommunalt ansatte, som samtidig vil
give en større fastholdelsesprocent for de kommunalt
ansatte. Vi skal udnytte de muligheder, letbanen giver til dele af kommunen, og til den kørende trafik skal
der udarbejdes etableringsplan for ladestationer i hele
kommunen til gavn for miljøet, arbejdspladser, kunder
- turister.

●

De grønne områder skal der værnes om og vi skal fokusere på lokal borgerinddragelse. Vi skal sikre, at der
er boligformer nok, så kommunen både understøtter
de, der ønsker at flytte til kommunen, seniorer der ønsker mindre/anderledes boligformer og samtidig have
fokus på at understøtte mulighederne i Ugelbølle –
Feldballe & Thorsager.

●

Cykelstier skal fortsat udbygges. Der skal anlægges en
cykelsti fra Kolind til Rostved, og vi skal have en cykelsti fra Gl. Løgten strandkro og Følle sommerhusområde, der bliver bundet sammen med Nationalparken.

●

Vi har et unikt uddannelsesmiljø i Rønde, det skal plejes og styrkes på alle måder. Der skal etableres ungdomsboliger, selvkørende ungehus. Vi skal have en
moderne svømmehal, med varmtvands bassin som et
stort aktiv for hele skoleområdet, og som tiltrækningskraft for tilflyttere og turister.

Jeg er engageret i lokalsamfundet og værdsætter
fællesskabet.
Jeg er bestyrelsesformand i Dagli’Brugsen Pindstrup,
medlem af Pindstrup og Omegns Distriktsråd og
medlem af fodboldbestyrelsen i IF Midtdjurs.
Som person er jeg arbejdsom, løsningsorienteret
og viljefast.
Jeg er måske ikke den typiske politikertype - jeg
har begge ben solidt plantet på jorden, er veltilpas
med en skovl i hænderne og bryder mig ikke specielt meget om at høre mig selv, omvendt skal jeg
nok være klar med skarpe gloser, når det gælder.
Jeg ønsker, at Syddjurs Kommune skal være et
godt sted at være barn, ung, stifte familie, arbejde
og blive gammel. Vi skal blive bedre til at give plads
til hinanden og acceptere, samt drage nytte af vores forskelligheder - ung som gammel.
Vi skal have styr på økonomien således, at vi fremadrettet kan give til vores borgere i stedet for at
tage.
Jeg mener, det er almindelig sund fornuft at spare
op til dårligere tider og lade være med at bruge
penge, man ikke har.
Jeg mener, vi skal værne om de små lokalsamfund.
Her skal livet kunne leves helt fra det begynder og
til det slutter. Ikke alt er bedre, bare fordi det er
større.
Vi skal give frivillige bedre vilkår og i langt højere
grad værdsætte deres arbejde. Det skal være fedt
at være frivillig i Syddjurs Kommune.
Vi skal have de bedste daginstitutioner og skoler,
selvfølgelig med en høj faglighed, men for mig
vægter trivsel endnu højere.
Jeg vil arbejde for mere jordnær,
borgerinddragelse og borgerservice - lokalpolitikere og kommunen skal møde borgerne, der
hvor de er.
Har du spørgsmål eller andet
på hjerte, så tøv ikke med
at kontakte mig – jeg lytter
gerne.
Telefon:
30 32 06 93
ring/sms
E-mail:
sgvdressur@hotmail.com

Hvorfor stemme på mig: Jeg er sikker mand på holdet,
har et stort engagement og drive for at få tingene til at
ske. Stilstand er tilbagegang, og mit fokus er, at Syddjurs
kommune fortsat skal være i vækst og udvikling. Jeg har
haft 8 fantastiske år i Rønde Byråd for Socialdemokratiet,
og er klar til at blive en markant stemme for den enkelte
borger igen.
Du er meget velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen
Erling Mikkelsen
Rønde

mobil: 2191 0006
erling.mikkelsen.ronde@gmail.com
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Casper Grud Nielsen

Jan Bruno Jensen

Nr. 11 på liste A

Nr. 12 på liste A

Kære medlem
Først og fremmest vil jeg gerne benytte muligheden til at
sige tak. Både for tilliden ved urafstemningen tidligere på
året – og i det hele taget fordi, jeg har fået muligheden
for at være kandidat for vores skønne parti. Jeg kan love
jer alle, at jeg kæmper alt, hvad jeg kan her i valgkampen.
For der er i den grad brug for, at vi vinder valget og sikrer
et stærkt socialdemokratisk mandat i Syddjurs.
Som socialdemokrater skal vi nemlig skabe gode liv for
dem, det hele handler om: Borgerne. I alle livets faser.
Med stærke fællesskaber i både daginstitutioner, folkeskoler, fritid og foreningsliv. Nærhed til naturen. Liv i landsbyerne og et levende kultur- og fritidsliv til både ungdom og
alderdom. En kommune tæt på borgerne. Som viser ansvar for økonomi, miljø og mennesker.
Det skal vi som socialdemokrater være garanter for. Med
værdier som ansvarlighed, værdighed og menneskelighed
som rettesnor. Og med hårdt arbejde og holdånd som drivkraft. Derfor stiller jeg op til valget.
Jeg arbejder naturligvis for hele vort partis program.
Særligt vil jeg kæmpe for at skabe:
Et Syddjurs for børnene og familierne
• Ingen skolelukninger
• Ordentlige normeringer i vores dagtilbud
• Attraktive pasningsmuligheder i hele kommunen
• Trygge og sikre skoleveje
Et Syddjurs med liv og muligheder
• Stærke kultur-, sports- og fritidstilbud lokalt
• Frie rammer og støtte til at skabe liv i landsbyer og
landdistrikter
• Bedre borgerinddragelse og politisk indflydelse til distriktsrådene
• Kommunen tættere på borgerne
Et Syddjurs der benytter og beskytter naturen
• Bedre adgang til naturoplevelser for børn, unge og ældre
• Beskyttelse af vores kyst, hav og drikkevand
• Mere vild natur i kommunen
• Mere mod til ambitiøse klimamålsætninger
Et Syddjurs baseret på ordentlighed og ansvarlighed
• Styr på økonomien
• Værdighed og ansvarlighed går hånd-i-hånd
• Et bredt og ordentligt politisk samarbejde
• En kommune med plads til alle – også dem, der ikke
råber højest.

Stem personligt på en ung lokal kandidat

Mit navn er Casper Grud Nielsen, og jeg er 30 år gammel.
Jeg er opvokset på Djursland og har boet her størstedelen
af mit liv. I dag bor jeg i Ugelbølle med min kone Ida og min
søn Ebbe. Jeg arbejder til dagligt med en masse skønne unge
mennesker på Kalø Højskole og bruger gerne min fritid i vores fantastiske lokale natur.
Jeg håber, du vil hjælpe med at
sikre, at vi får en ny, ung, stærk
stemme i det kommende byråd
ved at stemme personligt på
mig den 16. november.
Kontakt mig endelig, hvis du
har spørgsmål eller lyst til at
hjælpe i valgkampen.
På forhånd tusind tak for tilliden.
Casper Grud Nielsen
Mail: caspergrudnielsen@gmail.com
Telefon: 28 68 48 12
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Jeg er 56 år. Jeg er gift på 18. år med Jeanette, og
i alt har jeg 4 børn, når man tæller dine- mine og
vores børn med. Vi er tilmed så heldige, at vi har
4 børnebørn. Vi bor i dag i Rønde, men har boet i
Thorsager inden da i 14 år.
I godt og vel 4 år var jeg medejer af Thors Bodega,
og i den tid var jeg også medstifter af Thors Venner
og dermed også Byens telt i Thorsager.
Jeg er uddannet mejerist, og var i flere år ansat på
det, der nu engang hed Vrinners Flødeost.
Jeg er i dag ansat i Syddjurs Kommune.
I min fritid er jeg bl.a. deltidsbrandmand og formand for socialdemokraterne i Syddjurs VEST.

Mit motto er, at skal der være plads
til alle i Syddjurs Kommune
I Syddjurs kommune skal man kunne mærke, at der
er styr på bl.a. økonomien, og de ældre skal have
nogle gode forhold. Vi kan ikke være den måde,
som de oplever tiden på nu, bekendt. Vi har været
ude i en stor sparerunde, som også har berørt de
ældre. Vi skal kunne være os selv bekendt og se
vores ældre medborgere direkte i øjnene med en
god fornemmelse.
Kultur skal vi bibeholde, vi skal værne om vores
kultur, bibliotekerne skal mere ud i de små byer, det
er en nødvendighed, at vores kulturliv som minimum skal forsætte med den kvalitet, vi ser nu.
Borgerinddragelse er et godt værktøj at bruge som
byråd, og vi har i socialdemokratiet gjort en del for
at få mere borgerinddragelse. Men der kan gøres
meget mere, bl.a. ved at holde byrådsmøder ude i
vores lokalområder.
Ja, jeg bor i Rønde, og selvfølgelig arbejder jeg
også for Røndeområdet, men mener, vi skal til at
tænke Syddjurs Kommune som en hel kommune.
Vi skal det bedste for Syddjurs Kommune og ikke
kun vores ”lokale område”, vi skal simpelthen tænke ud over vores egne behov og have tanke for
alles behov.
At være stabil, fleksibel,
positiv og loyal betragter jeg som helt naturligt over for dig, men
også overfor socialdemokraterne.
Du er altid velkommen
til at ringe til mig på:
Mobil 91 25 04 23
eller sende en mail på:
lilleranders25@gmail.com

Kandidater til kommunalvalget 2021

Verner Møller

Lars Breum

Nr. 13 på liste A

Nr. 14 på liste A

Jeg er 53 år, og jeg bor i Tåstrup. Til daglig arbejder
jeg ved DCC & Shell Aviation dk. Fritiden får jeg til at
går med motionstur på mountainbike, og renovering af gamle Opel GT biler.

“Der findes ingen problemer
– blot opgaver der skal løses“

Mærkesager
At man kan have et trygt, godt og meningsfyldt liv
i Syddjurs – hele livet igennem.
Dette vil jeg forsøge at opnå ved at fokusere på
følgende:

Jeg bor i Skader, en lille by i Landsbyklyngen “ Liv
i Ådalen”. Jeg er førtidspensionist – gift og har to
voksne børn – og to dejlige børnebørn.
Jeg har altid været aktiv og frivillig i området. I dag
er jeg aktiv i Hjemmeværnet, spejderleder, Natteravn, sidder i Distriktsrådet og er i styregruppen
for samlingsstedet for Landsbyklyngen, sidder i
borgerforeningen i Skader, og så deltager jeg i alle
de arrangementer, der kan være en inspiration til
at få mere liv i yderområderne, for om man bor i en
af småbyerne eller på landet, skal man have samme muligheder for at få uddannelse og dyrke sport
og få kulturelle oplevelser på lige fod med de større
byer her i kommunen.

●

Mulighed for at blive passet – og passet på, når
behovet er for det.

●

Fastholde og udvikle uddannelser og skole- muligheder i alle aldre.

●

Seniorboliger ligeligt fordelt i kommunen.

●

Der skal være fokus på et godt foreningsliv, herunder forsamling-beboerhuse, sport og andre
aktiviteter, som muliggør en aktiv fritid.

Miljø

Erhvervslivet skal have optimale muligheder for
vækst og udvikling.

Som ældre

●

●

Udvikling i de små landsbyer parallelt med
hovedbyerne ex. byggegrunde.

Vil gerne være med til at gøre Syddjurs mere grøn.

Man skal kunne blive gammel i sit lokalområde,
hvor man har sin vante gang og kender alle, og få
hjælp i sit eget hjem så længe som muligt.

Som ung

Sæt

✗ ved Verner M

Kunne tage sin uddannelse og stadig bo hjemme,
sørge for steder hvor de unge må være unge.
Skal have mulighed for at dyrke deres fritidsinteresser i lokalområdet.
Har du spørgsmål eller andet, er du velkommen til
at kontakte mig.

Mobil + SMS 42754897
larsbreum@live.dk

Kandidater til kommunalvalget 2021
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VALG TIL ÆLDRERÅDET
I SYDDJURS
AF MOLLY THOMSEN, TIDLIGERE FORMAND FOR ÆLDRERÅDET SYDDJURS

Den 16. november 2021 hvor der er kommunal- og regionsrådsvalg, er der også valg til
Ældrerådet.
Ældrerådet beder om hjælp til at få så mange som
muligt til at stemme til valget. Så fortæl alle, I møder, at der også er valg til Ældrerådet, og at det er
vigtigt, at de bruger deres stemmeret. Det er vigtigt
at få høj stemmeprocent, fordi det giver Ældrerådet
større lydhørhed og gennemslagskraft, også overfor
Byrådet, og det giver større respekt om høringssvar
og initiativer, når der er stor valgdeltagelse. Det ved
jeg som tidligere formand for Ældrerådet. Ved valget
i 2017 var stemmeprocenten 57,08. Den må gerne blive højere ved valget i november.

Vi laver næsten alt inhouse:
➥ T-shirt med tryk
➥ Jakker med broderi

Ønsker man at stille op til Ældrerådsvalget, kan kandidatliste hentes fra kommunens hjemmeside https://www.syddjurs.dk/sites/default/files/PDF/kandidatliste_2021_til_anmeldelse_af_kandidatur.pdf, eller
den kan hentes på Rådhuset. Man skal anmelde sit
kandidatur på Rådhuset i perioden 21/9-5/10 kl. 12.00.
Der skal vælges 11 medlemmer til Ældrerådet i Syddjurs og op til 4 suppleanter. Alle borgere på 60 år og
derover, som har folkeregisteradresse i kommunen,
kan stille op og stemme. Der er kun én liste. Den er
upolitisk, eller man kan måske sige, at den kun er
ældrepolitisk. Ældrerådet er partipolitisk neutral og
uafhængig af alle organisationer. Men Ældrerådet
samarbejder gerne om de bedst mulige løsninger for
ældre.
Det er Ældrerådets opgave at varetage ældres interesser over for kommunen i alle spørgsmål, tilbud
og kommunale beslutninger, som Ældrerådet mener,
kan have betydning for kommunens borgere på 60
år og derover, både dem der har behov for hjælp,
og dem der kan klare sig selv. F.eks. er Ældrerådet
på banen i forbindelse med byggeri af plejeboliger,
fastsættelse af kvalitetsstandarder inden for ældreområdet, træning og genoptræning, trafik, kost, aktiviteter, frivilligt arbejde og ikke mindst kommunale
budgetter.

Ældrerådet
•

rådgiver byrådet i alle ældrepolitiske spørgsmål.

•

skal høres i alle sager som vedrører ældre.

•

fungerer som kontaktorgan mellem borgere og
byråd.

•

holder sig orienteret om ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov.

•

behandler generelle spørgsmål.

•

må ikke behandle personsager, men kan tage generelle spørgsmål op, som udspringer af en personsag.

•

kan selvstændigt rejse spørgsmål over for byrådet i alle spørgsmål, der har betydning for de ældre i kommunen.

skriv på

•

sikrer at dialogen og samarbejdet mellem de ældre og byrådet fastholdes og udbygges.

- eller kig forbi vores nye lokaler

•

er partipolitisk neutral og uafhængig af alle organisationer.

•

har tavshedspligt om kommunens interne sager.

➥ Beachflag
➥ Skilte
➥ Bilreklame
➥ Flag
➥ Bannere
➥ Tryksager
➥ Hjemmesider
➥ Logodesign
➥ Alt i reklameartikler
Ring på

7022 7026
freka@freka.dk
Lerbakken 64, Rønde
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SIDEN SIDST I BYRÅDET

AF MICHAEL STEGGER JENSEN   ❘   GRUPPEFORMAND FOR SOCIALDEMOKRATIET     ❘     MEDLEM AF ØKONOMIUDVALGET

Kære Socialdemokrat

Jeg håber, du har haft en dejlig sommer og er klar til
et efterår, hvor vi skal i valgkamp frem mod kommunalvalget tirsdag den 16. november 2021.
Jeg er helt klar, og jeg glæder mig til at komme rundt
i Syddjurs Kommune og møde borgerne i forbindelse
med min valgkamp.
I det følgende vil jeg orientere om, hvad der er sket i
Byrådet hen over sommeren.

Solceller i Syddjurs Kommune

Vi skal have solceller i Syddjurs Kommune. Det har et
enigt Byråd besluttet i juni efter lange og seje forhandlinger, hvor det til sidst lykkedes at samle hele
Byrådets opbakning til en aftale, der sikrer, at vi som
kommune går forrest i den grønne omstilling.
Vi gør det naturligvis med stor respekt for naboer til
projekterne og med hensyn til naturen omkring. Derfor er nogle projekter også forkastet undervejs, mens
andre er skåret til, så de overholder de fokuspunkter,
vi i den socialdemokratiske gruppe har opsat. Udover
respekt for naboer og natur er det også sikring af
rent drikkevand, bevarelse af kulturmiljøer, indvirkningen på klimaet, samt udtagning af lavbundsjorde.
Det begyndte med otte solcelleprojekter, der var blevet sendt ind af lodsejere og energiselskaber. Tre af
projekterne blev forkastet, mens der arbejdes vide-

re med de andre fem. Derudover er der kommet et
nyt projekt til, mere om det senere. Processen er nu,
at der igangsættes lokalplaner for to projekter årligt,
hvor der endnu en gang vil være høring blandt de
berørte borgere og interesseorganisationer.
Sammen med Ole S. Hansen var jeg vores repræsentant i arbejdet med solceller. Vi har kørt rundt og set
alle projekter sammen, samt besøgt flere naboer. Vi
var efterfølgende enige om, hvilke projekter der skulle gå videre i processen, samt hvilke der skulle udgå.
På et tidspunkt sent i processen kom, som skrevet
ovenfor, endnu et projekt med. Eftersom en af idemændene bag det projekt er en af mine gode venner, kontaktede jeg vores kommunaldirektør for at
få afklaret en mulig inhabilitet. I den mellemliggende
periode afholdt jeg mig fra politisk behandling, og jeg
fik senere anbefalet at erklære mig inhabil, hvilket
jeg naturligvis har gjort.
Herefter løste Ole S. Hansen den resterende del af
arbejdet, og det gjorde han fremragende. Det er ikke
mindst Oles fortjeneste, at et samlet Byråd bakker
op om den endelige løsning. Oles seriøse oplæg var
nemlig det, der endte med at blive vedtaget. Et stort
skulderklap fra mig til Ole for hans flotte indsats.

Sommergruppemøde

Søndag den 8. august havde jeg indkaldt byrådsgruppen til vores årlige sommergruppemøde. Det gjorde
jeg af to årsager. Den ene årsag var det kommende
Budget 2022, som vi skal forhandle i september. Den
anden årsag var, at jeg vurderede, vi som gruppe
havde behov for at se hinanden i øjnene inden det
forestående kommunalvalg. Begge dele viste sig at
være korrekt vurderet.
Selve diskussionen om Budget 2022 foregik på den
måde, at hvert enkelt byrådsmedlem fremlagde sine
ønsker for det kommende budget. Der var mange (og
gode) forslag til en samlet værdi af over 50 mio. kr.
Det er nok
ikke realistisk, at alle forslag kommer med, derfor skal
vi nu i gang med at sortere i dem. Vi afventer også
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at se, om vi kan være heldige, at nogle af forslagene
allerede er med i direktionens budgetoplæg, som vi
modtager torsdag den 26. august.
Udover at fremlægge egne forslag, kunne der også
undervejs kommenteres på andres. Her var der i
gruppen et par ret heftige diskussioner, hvor der var
stor uenighed om nogle få punkter. Som nævnt tidligere mente jeg, vi havde behov for at mødes, og
det var netop for at få talt ud med hinanden. Der er
valg lige om lidt, og her vil der uundgåeligt komme
et fokus på at sikre genvalg hos hver enkelt. Det er
ganske naturligt, og det skal vi være ærlige omkring.
Den diskussion fik vi taget, og efter en god frokost og
opfølgende snak er vi en enig gruppe, der arbejder
videre.
Vi talte også om aktuelle sager, hvor især ældreområdet står for skud i medierne. Der er i øjeblikket fokus på nogle borgere og pårørende, der fortæller om
utilstrækkelig service. Vi har som borgmesterparti og
via formandsposten for ældreområdet et særligt ansvar for at sikre, at det fungerer. Og allervigtigst: at
anerkende hvis borgere og medarbejdere har en anden opfattelse. At tilføre ressourcer til ældreområdet
vil derfor være vores højeste prioritet i de kommende forhandlinger.
Vi talte også om gruppens faglige styrke, og at vi i de
kommende måneder skal udnytte hinandens kom-

petencer i forbindelse med læserbreve (til sparring)
og til faglig viden i valgkampen, hvor vi kan henvise
til hinanden.

Valgkamp

Jeg har nævnt det nogle gange, og her til slut vil jeg
gøre det igen. Valgkampen står for døren, og vi har
brug for din hjælp. Derfor håber jeg, du vil bakke op
om din lokale kandidat ved det lokale supermarked
med uddeling af flyers eller ved at udbrede kendskabet til vedkommende - og så håber jeg selvfølgelig
også, du vil fortælle vidt og bredt, at det er os i Socialdemokratiet, der har det bedste bud på borgmesterposten efter nytår, og at du vil bakke op om min
kampagne i Syddjurs Kommune.
For mit eget vedkommende er det på flere måder
en spændende tid, jeg går i møde. En måneds tid før
kommunalvalget skal jeg være far for første gang, og
både min kæreste og jeg glæder os utroligt meget.
Da der på det tidspunkt også er godt gang i valgkampen, har jeg taget orlov fra mit arbejde i Super Brugsen i Solbjerg i oktober og november måned. Derudover har jeg en del ferie, som jeg skal afvikle, så jeg
har foreløbigt sidste arbejdsdag den 8. september.
Jeg vil fokusere alle kræfter på at være far og blive
borgmester. Begge titler håber jeg at have i hus, når
jeg skriver disse linjer igen.
Hav det godt så længe.

Jeg vil arbejde for følgende fem mærkesager
som borgmesterkandidat for vores parti:
Kernevelfærd
Jeg vil arbejde for et godt serviceniveau i ældrepleje, skoler og daginstitutioner. Jeg vil også arbejde for, at
kommunens medarbejdere har ordentlige forudsætninger for at udføre deres arbejde. Samtidig vil jeg have
fokus på kultur, natur og det lokale erhvervsliv, som jeg ser som en vital del af kernevelfærden. Det gode liv
i hverdagen skal sikres.

Bæredygtighed
Jeg vil tage et nyt og mere ambitiøst skridt mod flere resultater med udgangspunkt i Bæredygtighedsudvalgets arbejde i Syddjurs Kommune i 2019 og 2020. Vi har på dette område tidligere vist, at vi er fremsynede i
forhold til, hvad der er på den nationale dagsorden, og det er i samme bæredygtige retning, jeg vil fortsætte.

Økonomi
Jeg vil som socialdemokrat føre en ansvarlig økonomisk politik i Syddjurs Kommune. Efter en periode med en
udfordret økonomi, er vi i dag lykkedes med at få økonomien tilbage på det politisk vedtagne niveau. Den
kurs vil jeg fastholde, da det gavner os alle, at vi har en sund og god økonomi i kommunen.

Samarbejde
Jeg vil have fokus på det, vi er enige om og tage udgangspunkt i de holdninger, vi er fælles om. Jeg vil samarbejde tæt med borgere og virksomheder, blandt andet via flere af de midlertidige §17, stk. 4- udvalg, så vi
får faglige ekspertise med til at bidrage til fælles løsninger.

Dialog
Jeg vil have fokus på dialog. Vi skal som kommune blive bedre til at kommunikere med vores borgere. Jeg vil
flytte borgmesterkontoret rundt i kommunen og fortsætte Ole Bollesens walk and talk, da det er to initiativer,
der bringer borgmesterkontor og borger meget tættere på hinanden.
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Interview
v/ Molly Thomsen, medlem af Bladudvalget

Interview med

Niels Gyldenlund Mikkelsen
medlem af Byrådet og
Udvalget for beskæftigelse og erhverv
Kandidat til regionsrådsvalget

Hvorfor stiller du op til regionsvalget,
er du træt af byrådsarbejdet?

Jeg er på ingen måde træt af byrådsarbejdet, men
er nødt til at give afkald på det, da ingen i Socialdemokratiet kan have dobbelt mandat. Desuden er min
kæreste snart færdig som lægestuderende, og det
giver os nogle muligheder for at kunne flytte rundt i
et større område, hvis hun bliver sendt langt væk fra
Syddjurs, hvor vi selvfølgelig foretrækker at blive.
Jeg er blevet opfordret til at være kandidat til regionsrådet.
Det har jeg også lyst til at prøve kræfter med, og
jeg mener, at Syddjurs kommune også bør være repræsenteret med en socialdemokrat i regionsrådet,
derfor har jeg sagt ja. Niels Erik Iversen har gjort det
glimrende til generalforsamlinger og fælles arrangementer, men det gør en forskel at være mere lokalt
repræsenteret.

Norddjurs stiller også op?

Ja, og jeg har et udmærket samarbejde med Else
Søjmark, som er kandidat i Norddjurs kommune. Det
skulle på Djursland være muligt at samle stemmer nok
til, at vi kan få to socialdemokrater valgt til regionsrådet (ved valget i 2017 fik Socialdemokratiet samlet
ca. 16.500 regionsrådsstemmer på Djursland, mens
et mandat ”koster” omkring 3.000), men det er ikke
noget, jeg forventer, jeg kommer sovende til.
Der skal virkelig gøres et stort arbejde, men det er
jeg parat til og venter med at søge arbejde indtil november, selvom jeg denne sommer fik afsluttet min
kandidatgrad i historie og samfundsfag.

Hvad er dine mærkesager?

Jeg har en ”tre-trins-raket”, hvor mit mål er, at midtjyderne de næste fire år skal hæve deres middellevetid
med ét år, hæve deres alder for plejebehov med to år
og andelen af mennesker med psykiske sygdomme
og lidelser mindskes med tre procent. Jeg har givet
den titlen ”1 år længere, 2 år sundere, 3 pct. gladere”. Jeg tror på, at målsætninger med et konkret tal
kan være godt til at sætte en politisk retning i et meget komplekst system, hvor alle afdelingerne kunne
bruge mange flere penge og hænder. Især psykiatrien har haltet håbløst bagefter, og det har større omkostninger for samfundet, end mange ville tro. Stress,

depression, spiseforstyrrelser, ensomhed og det misbrug, som det kan lede til, er gift for os alle - ikke bare
den enkelte, der bliver ramt først.
Derudover vil jeg kæmpe for, at Region Midtjylland
går forrest i kampen for en bæredygtig fremtid med
høje ambitioner for CO2-reduktioner, cirkulær økonomi og økologi. Jeg vil gøre mit til, at regionen holder
den gode økonomiske linje – en økonomi, der bør blive gjort fri af statens greb, da regionerne ikke selv
fastsætter sin skatteprocent – og at det bliver en god
arbejdsplads for de tusindvis af hårdtarbejdende
mennesker, der leverer så meget på et skelsættende
tidspunkt i andres liv.
Jeg håber på at blive valgt ved selvfølgelig selv at
knokle, men også at mine partikammerater, der stiller
op til kommunalvalget, vil anbefale mig i deres samtaler med borgerne i Syddjurs. Det er vigtigt at stemme
lokalt. Jeg kommer ikke ind uden fællesskabet, som
jeg har nydt at være en del af, siden jeg flyttede hjem
til Syddjurs i 2014.

Hvad med Infrastrukturen?

Mit speciale omhandlede trafik i det 21. århundrede,
hvor jeg så på, hvad de seks store (det syvende kom
en uge efter mit forsvar) trafikforlig har brugt pengene
på og min konklusion var klar: selvom der er brugt
mange penge på kollektiv trafik – især i Hovedstadsområdet og senest i Aarhus, Odense og Aalborg – så
har man samtidig gjort det næsten umuligt for folk at
vælge bilen fra ved at halvere prisen på nye biler og
holde brændstofpriser i bero, mens man har øget billetpriser med 30 %. Dertil har man skåret i antal ruter,
afgange og køreplanstimer, så der er nok at tage fat i
for sådan én som mig, der gerne vil gøre noget for det
kollektive system.
Jeg plejer at sige, at ”fremtidens brændstof er hverken el eller brint – men fællesskab”. Vi skal prioritere
hinanden og vores planet. Det gælder desuden både
folkeskole, det sociale ansvar i erhvervslivet og alle
andre aspekter af livet.

Har du erfaring med Regionspolitik?

Nej, jeg har erfaring med kommunalpolitik, men jeg
har mange erfaringer, som jeg mener er brugbare i et
samarbejde med politik i regionsråder. Den vigtigste
er måske, hvor meget arbejde der kræves for at følge en sag til dørs. Jeg er blevet skudt ned på nogle
gode ideer i min byrådsperiode, og det håber jeg at
gøre noget ved. Men min erfaring som medstifter af
Distrikt X, der er et nyt ungehus i Rønde, har givet mig
blod på tanden og vished om, at det godt kan lade
sig gøre – også for sådan én som mig.

Får du de 3000 stemmer, du behøver for
at blive valgt?

Jeg tror på sagen og mig selv, og hvis vælgerne
stemmer lokalt og giver mig deres stemme, lover jeg
at bruge al min energi og alle mine kræfter for at indfri
deres forventninger.

Jeg ønsker dig en god valgkamp og held og lykke.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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REGION MIDT - BUDGET 2022
AF REGIONSRÅDSMEDLEM NIELS ERIK IVERSEN

Aftalen for næste års budget giver et løft i
økonomien til driften af sundhedsområdet
med godt og vel 1 mia. kr. på landsplan - det
svarer til 256 mio. kr. til Region Midtjylland.
Historisk set er det en rimelig aftale, men
aftalen er stram og lægger op til nogle meget svære forhandlinger i Regionsrådet om
næste års budget for 2022.
Mange berettigede ønsker om flere midler
og nye tiltag vil ikke kunne opfyldes.
Det er dog meget positivt, at regeringen
betaler de ekstra udgifter, som Region
Midtjylland har til COVID-19 - i 2021. Samtidig rummer aftalen økonomi til at betale
det ekstra træk på sundhedsvæsenet, som
en stadig ældre befolkning medfører.
Vi kigger ikke ind i en stor spareplan i
Region Midtjylland, og det er positivt, men
aftalen dækker desværre langt fra alle regninger.
Når vi kun får tilført en del af de voksende udgifter til medicin, digitalisering og ny
teknologi, så er vi nødsaget til at træde på
bremsen, der hvor vi gerne ville imødekomme den berettigede efterspørgsel fra
borgerne - det gælder både drift og anlæg.
Der er færre midler til anlæg næste år i
forhold til niveauet for 2021 - Region Midtjylland får i 2022 et anlægsbudget på 724
mio. kroner.
Holdt op imod en anlægsplan, der forudsætter 756 mio. kroner, stiller det os i en
svær situation. Vi har hospitaler med stort
behov for et bygningsmæssigt løft. Firesengstuer er stadigvæk virkelighed flere
steder, ligesom behovet for midler til ny
teknologi og digitalisering er meget stor.
Der er ingen tvivl om, at tilgangen til budgetforhandlingerne i Region Midtjylland vil
være, at så mange midler som muligt, sendes ud på hospitalerne og sundhedshusene, så de har økonomien til at behandle
stadig flere patienter.
Udover midler til hospitalerne og sundhedshusene, så vil vi forsøge at få midler
til øget indsats på høreområdet og andre
områder i Region Midt.

Tal for hele Danmark - per den 23. august 2021:
4.372.404 har modtaget første vaccination - det svarer til 74,7 % af befolkningen - 4.032.000 er færdigvaccineret.
Så vi er nået langt med vaccinationen i Region Midt, men der er et stykke
vej tilbage - dog er vi godt med i Region Midt.
Her skal lyde en opfordring til de cirka 240.000 danskere, som endnu ikke
er blevet vaccineret, om at blive det hurtigst muligt.
Det er desværre de helt unge, som nu bliver ramt af Covid-19.

Strategi for Sundhedshuse og Psykiatrihuse
Regionsrådet har vedtaget strategi for Sundhedshuse og Psykiatrihuse.
Der er ingen tvivl - Regionsrådet er opsat på at få flere ting flyttet ud til
borgerne - en opgave, der skal lykkes.
Det skal være et nært og sammenhængende sundhedsvæsen, hvor kommunerne og Region Midtjylland har et tæt samarbejde.
Region Midtjylland ønsker med denne strategi at sætte en tydelig retning
for den videre udvikling og udbygning af regionens Sundheds- og Psykiatrihuse i et tæt samarbejde med kommuner, praksissektor og civilsamfund
til gavn for borgerne.
Dette sker med afsæt i Sundhedsaftalens visioner:
 Mere lighed i sundhed - socialt og geografisk - på borgerenes præmisser
 Sundhedsløsninger tæt på borgeren
 Mere sundhed for pengene.
Har du spørgsmål eller bemærkninger til Region Midtjylland, så er du meget velkommen til at kontakte Niels Erik Iversen - 40469480 - eller på
mail: niels.iversen@rr.rm.dk.

Bestyrelsen for Socialdemokratiet Ebeltoft og Omegn
Formand: Christian Haubuf
Næstformand: René Sørensen
Kasserer: Svend Erik K. Laursen
Sekretær: Lars Bakmann
Bestyrelsesmedlem: Kjeld Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Jens Erik Pedersen
Bestyrelsesmedlem: Linda Brask

Mail: christian.haubuf@mail.dk...............................
Mail: rene.soerensen@skanderborg.dk ..............
Mail: socsvenderik@gmail.com...............................
Mail: larsbakmann@gmail.com ..............................
Mail: kjeld.p@mail.dk....................................................
Mail: jhje@tdcadsl.dk ..................................................
Mail: linbra@live.dk.......................................................

Tlf. 21133415
Tlf. 21700090
Tlf. 21486130
Tlf. 40531723
Tlf. 21755685
Tlf. 24200119
Tlf. 20443214

Bestyrelsen for Socialdemokratiet Syddjurs-Vest
Formand: Jan Bruno Jensen
Næstformand: Anni P

Mail: Lilleranders25@gmail.com ............................ Tlf. 91250423
Mail: annimog@gmail.com ....................................... Tlf. 28354017

Der vil samtidig være fokus på at styrke
de enkelte sundhedshuse / psykiatrihuse i
regionen.

Kasserer: Søren Holmgaard
Medlemsansvarlig: Marianne F. Aakjær
Sekretær: Henning M Pedersen
Suppleant: Niels Gyldenlund Mikkelsen

Mail: holmemaj@gmail.com ....................................
Mail: familienaakjaer@jubii.dk ................................
Mail: henning.mondrup.pedersen@gmail.com .......
Mail: niels.gyldenlund@gmail.com .......................

Regionsrådet vedtager budget 2022 den
29. september 2021.

Bestyrelsen for Fællesledelsen

Status vedrørende vaccinationer
- på landsplan og i Region Midtjylland:
I Region Midtjylland er der den 23. august
2021 startet vaccination af cirka 1.011.800
borgere (svarende til 75,7 %), og cirka
920.000 borgere er færdigvaccinerende
(svarende til 68,8 %).
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Formand: Søren K. Lauridsen
Næstformand: Rene Sørensen
Søren Holmgaard
Christian Haubuf
Jan Bruno Jensen
Linda Brask
Ole S. Hansen

Mail: sklauridsen@gmail.com
Mail: rene.soerensen@skanderborg.dk .....
Mail: holmemaj@gmail.com ....................................
Mail: ch@syddjurs.dk ..................................................
Mail: jabj@syddjurs.dk ................................................
Mail: lin@live.dk ............................................................
Mail: olsh@syddjurs.dk ..............................................

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs

Tlf. 28968741
Tlf. 22244257
Tlf. 28495585
Tlf. 23723795

Tlf. 21700090
Tlf. 28968741
Tlf. 21133415
Tlf. 91250423
Tlf. 20443214
Tlf. 20735426

SOCIALDEMOKRATIET
NÅR DET ER BEDST
AF LEIF LAHN, MEDLEM AF FOLKETINGET
OG FORMAND FOR FOLKETINGSGRUPPEN

Den 12. august oplevede mange socialdemokrater inklusiv
mig selv, virkelig betydningen af at være socialdemokrat.
Det var dagen, hvor vi havde et vigtigt, men også et stort
jubilæum. Det var 150 år siden at Socialdemokratiet fik sit
første medlem.
Rigtig godt gået og tillykke til vores alles parti.
Det var dagen hvor fællesskabet, sammenholdet og ikke
mindst lysten til at være sammen med andre, betød noget
for os alle. Vi måtte igen synge i fællesskab, og vi måtte
igen trykke hånd til nogen, som vi virkelig havde savnet
at være sammen med. Til mødet i Rønde dykkede vi ned i
socialdemokratiets historie, godt hjulpet på vej af tidligere
borgmester Vilfred Friborg Hansen, og fik et godt indblik i
fremtidens socialdemokratiske politik i Syddjurs, af vores
forhåbentlige kommende borgmester Michael Stegger.
Socialdemokratiet har masser af historie og en god fremtid
foran sig.
Vi er partiet, som forstår danskernes problemer og bekymringer, som sætter ord på det og finder på brugbare løsninger. Vi lytter, og vi handler.
Se nu bare på den meget alvorlige rapport, der udkom i
denne uge omkring de menneskeskabte klimaforandringer, og som vil give betydelige forandringer på vores klode,
uanset, om vi gør noget eller ej. Vi socialdemokrater har set
alvoren i det. Vi ved, vi stadig kan gøre en forskel, og vi har
handlet. Med de aftaler, der allerede er indgået, vil CO2-udledningen være reduceret med 47 pct. i 2025 i forhold til
1990. Målet i klimaloven er 70 pct. i 2030. Danmark har
allerede verdens mest ambitiøse klimalov, og de politiske
aftaler, der er indgået, bringer allerede Danmark halvdelen

Socialdemokratiets 150-års jubilæum
Torsdag d. 12. september var det 150 år siden, man
for første gang kunne melde sig ind i det nye arbejderparti i Danmark, der gik under navnet “Den
Internationale Arbejderforeningen for Danmark”.
Det markerede vi i Syddjurs med taler af både tidligere, nuværende og forhåbentligt kommende
borgmestre, arbejdersange og pølser fra grillen.
Man kunne mærke, hvordan folk havde savnet at
se hinanden i den virkelige verden, og det var også
et kærkomment afbræk fra den travle tid, som de
sidste måneder frem mod kommunal- og regionsrådsvalg kan være.

af vejen mod 2030-målet. Det er aftaler som grønne biler,
udfasning af olie-og gasfyr, stop for udvinding i Nordsøen
og en grønnere affaldssektor m.m. Vi er langt fra færdige,
og der er meget mere, der skal gøres, men vi behøver ikke
sænke blikket, når nogen forsøger at beskylde os for ikke
at gøre noget, eller ikke være ambitiøse nok. I vil også opleve, at jeg vil foresætte denne dagsorden i min valgkamp,
at klimaet vil komme højt på min dagsorden, da det er et af
de vigtigste emner overhovedet.
Vi har også sikret et bedre sundhedssystem, bedre pensionsordninger og bedre velfærd via mere retfærdige udligninger - blot for at nævne nogle af de tiltag, vi har taget.
Og nej, vi er langt fra færdige, der er stadig meget velfærd,
der skal bygges op efter mange år med et borgerligt styre.
Til sidst kan jeg vel også nævne, at vi også har ført danskerne trygt og sikkert igennem en af de største kriser,
som har ramt Danmark i nyere tid.
Hvis man kigger på de tiltag og den politik, der er ført i
Syddjurs de sidste 4 år, er billedet det samme. Man har ikke
været i tvivl om, at venstrefløjen havde flertallet med en
socialdemokratisk borgmester ved roret.
Derfor fortjener borgerne i Syddjurs en socialdemokratisk
borgmester, og derfor fortjener danskerne en socialdemokratisk statsminister.
Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, sammen med alle jer gode
medlemmer for at sikre dette i fremtiden. Socialdemokratiet er det rette valg for Danmarks fremtid, det har historien
vist, og det vil fremtiden også vise.
Jeg glæder mig til at stå sammen med jer alle på gader og
stræder de kommende måneder.
Rigtig god sensommer til jer alle.
Mange Hilsner Leif Lahn.

Følg os på: facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs
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Det er os med overenskomster
og faglige fællesskaber

Løn, ferie og pension
kommer ikke af sig selv!
Formand: Torben Jakobsen

Kasserer: Bent Madsen

Torbenjakobsen@hotmail.com

K.falther@mail.tele.dk
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