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Så nærmer tiden sig - 
endnu en gang til valg 

Til november skal det vise sig, om 
vores hårde arbejde har givet 
pote, og om Socialdemokratiet 
kan stå distancen og bevare by-
rådsmandaterne. Forhåbentligt kan 
vi endda få endnu flere ind. Og kan 
vi det? JA! Jeg er overbevist om, at de 
beslutninger og den politiske linje vi har 
fulgt, vil vise sig til valget den 21. novem-
ber.

Ole Bollesen har vi samlet valgt som  partiets 
spidskandidat. Jeg er sikker på, at dette valg vil skin-
ne igennem, når borgmestertaburetten skal vælges. Ole 
formår hver eneste dag at være byrådets mest loyale og 
 velansete politiker. Herudover har han en unik politisk snil-
de samt en utrolig nærhed med borgerne, han løbende 
er i kontakt med. Ole er folkets borgmester, og han vil gå 
længere end de fleste, for at repræsentere os alle bedst 
muligt. Derfor skal vi i fællesskab hjælpe ham med at få 
borgmesterkæden tilbage til socialdemokraterne. 

Vores valgkampagne skal være så god, at vi vil vinde flere 
stemmer end nogensinde før. Dette kan blive en udfor-
dring, da vi de seneste valg har opnået flotte resultater, 
men vi vil endnu højere op i stemmeantal. Her er mit bud 
på, hvordan vi bedst muligt løser denne opgave.

Borgerinddragelse:  Som socialdemokrat er det vigtigt for 
mig at få inddraget borgere, interessenter og foreninger. 
For Socialdemokratiet Syddjurs er det herudover vigtigt 
med en markant borgerinddragelse, og vi vil til hver en 
tid høre alle borgernes meninger og herigennem inddra-
ge dem i beslutninger. Til dette er der oprettet et borger-
inddragelsesudvalg. Jeg har store forventninger hertil, da 
der herigennem skabes en bro mellem borgerne, der er de 
sande eksperter i lokalområderne, og politikerne, så be-
slutningerne skabes i fællesskab.

Et paradis for børnefamilierne:  Indbyggertallet er i  Syddjurs 
Kommune i en længere periode kun gået en vej, og det er 
op! Det er desværre ikke en garanti for flere børn i dagple-
je, dagsinstitutioner og skoler, da børneantallet i Syddjurs 
Kommune i længere tid har været faldende. Det er først 
for nyligt begyndt at bevæge sig i den rigtige retning. Vi 
skal i kommunen blive ved med at tilbyde den varmeste og 
nærværende dagpleje, skabe gode institutioner med en 
høj normering og have rummende skoler, hvor der er plads 
til alle Syddjurs’ børn. Inklusion skal ikke være en størrelse, 
der opmåles i procenter, og som skal være et mål i sig selv. 
I stedet skal inklusion bruges der, hvor det giver mening 
og hvor ressourcerne er til det. Endelig skal inklusion altid 
være en individuel vurdering hver eneste gang. Det kan 
derfor siges meget præcist; Syddjurs Kommune skal være 
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stedet, hvor børnefamilier vil flytte til, da 
vi skal kunne tilbyde et paradis for bør-

nefamilierne.

Værn om de ældre:    I Syddjurs Kom-
mune har vi en høj andel af ældre 
borgere. De har arbejdet og slidt 
og slæbt for at skabe det gode 
samfund, vi lever i. Vores pleje-

hjem skal lave mad i køkkenet, det 
skal dufte og skabe appetit, hvor de 

ældre bor. Vi skal sikre ordentlig gen-
optræning og kvalitet i de hjemmebe-

søg, sygeplejerskerne laver. De ældre skal 
have en værdig alderdom med alt den ple-

je, som er dem mere end velundt. 

Kernevelfærd eller skattenedsættelse?  Skal 
skatten sænkes eller skal vi holde fast i vores flotte vel-
færdsniveau? Jeg er ikke i tvivl! Skatten skal der ikke røres 
ved. Vi skal bruge pengene, hvor der er behov. En skatte-
nedsættelse vil betyde besparelser på vores serviceydel-
ser, det falder ikke i god tråd med høj normering i instituti-
onerne, samt højt serviceniveau for vores ældrepleje. Jeg 
kan - og vil ikke være med til at skære hos vores ældre, 
vores børn og unge eller hos de af vores borgere, som har 
brug for en hjælpende hånd fra kommunen.

Turisme og kultur:  Syddjurs Kommunes turisme er stigen-
de vokset. Vi har allerede nu nogle meget besøgte ste-
der som Mols Bjerge og Det Gamle Rådhus i Ebeltoft. Det 
er derfor vigtigt, at vi holder fast og støtter vores gamle, 
 seværdige attraktioner. Herudover skal vi ligeledes hjælpe 
og støtte med viden og økonomi til nye og kommende til-
tag. Dette har vi tidligere gjort med eksempelvis skaterba-
nen til de unge mennesker i Kolind og Den Nye Maltfabrik. 
Disse  eksempler viser, hvor langt ma n kan komme med 
hjælpen fra vores lokale ildsjæle i Syddjurs. 

Alle disse punkter er som røde roser plantet i min social-
demokratiske have. De skal have tid til at blomstre og med 
den rette hjælp og pleje, vil de alle vise deres sande natur 
og gøde jorden til den bedste fremtid for os alle i Syddjurs 
Kommune.

Socialdemokraterne vil, hvis vælgerne giver os lov.

Min telefon er åben alle tider i døgnet, så I er til hver en 
tid velkomne til at give den et kald eller en besked med 
spørgsmål og andre hilsner. Det glæder mig hver eneste 
gang.

De bedste hilsner

Anders Peter Arthur Rasmussen
Byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Syddjurs Kommune

Tlf.: 51 22 08 42
Mail: apra@syddjurs.dk

Kandidat nr. 4

AF ANDERS PETER ARTHUR RASMUSSEN
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DEN ENESTE VEJ FREM
ER SAMMEN!

AF NIELS GYLDENLUND MIKKELSEN

Kandidat nr. 5

Kære partikammerat!
Nu skal slaget om Syddjurs stå. Det-
te efterår kommer til at vise, om vi 
skal ud i endnu fire med en skrø-
belig og blåsort V-SF-ledelse; 
eller om vi kan få kommunen 
tilbage på kyndige, socialde-
mokratiske hænder med Ole 
Bollesen i spidsen.

De sidste par valg har været hårde 
for os. For det første er vi gået fra 11 
til 7 mandater. For det andet har vi nu 
”kun” seks medlemmer i byrådet, hvil-
ket går ud over partikassen. Og for det 
tredje er vores medlemsbase gradvist svundet ind 
og gennemsnitsalderen steget. Derfor er det ikke 
blot vigtigt for kommunen, men også vores parti-
foreninger og socialdemokratismen i Syddjurs, at vi 
får et godt valg til november.

Det er her DU kommer ind i billedet.
Selvom jeg er kommunalvalgskandidat og har mine 
egen politiske mærkesager, er jeg internt i partiet 
først og fremmest organisationens mand og har 
som næstformand i Fællesledelsen og stifter af og 
formand for DSU Syddjurs kæmpet for, at vores for-
ening skal være bedre til at tale sammen og hive 
folk med. I mine øjne er der ikke grund til at opfinde 
den dybe tallerken, når det vigtigste er at komme 
ud blandt folket og med hinanden. Sådan er det 
især også til kommunalvalg.

På den socialdemokratiske liste finder man i år 12 
kandidater. 12 mennesker kan ikke dække en hel 
kommune alene og slet ikke skabe den fortælling 
om en kommune med et stærkt sammenhold og 
tæt netværk, som hvis baglandet er med. Derfor vil 
jeg på det kraftigste opfordre dig til at blive Frivillig 
for Ole.

Når valget nærmer sig, vil vi fra kam-
pagneholdets side skrive ud med en 

række opgaver, som er overskueli-
ge i både tid og arbejdsopgaver. 

Det kunne være at invitere en 
håndfuld naboer til stuemøde 
med en kandidat eller banke 

på 20 døre på din vej og give 
dem en Ole-folder og en snak 

om vores parti. Det kunne være 
at dele roser ud foran Kvickly i Ebel-

toft eller stille kritiske spørgsmål til 
en debat i dit nærområde. Alt sammen 

overstået på nogle få timer eller mindre 
og alt sammen har det stor værdi, at det kommer 
netop fra dig.

Jeg håber at se dig til valgkampen – og jeg håber 
endnu mere at se dig fremover efter valgkampen 
til en ny og rød fremtid i Syddjurs kommune.

Mine største ønsker – skulle jeg blive valgt ind 
– er at skabe, hvad jeg kalder ”Familiernes, for-
eningernes og fremtidens Syddjurs”. En stærk 
offentlig sektor med dygtigt fagpersonale for fa-
milierne; et godt kulturliv og billig, lettilgængelig 
offentlig transport til foreningerne og en velud-
dannet, tryg og overskudsrig befolkning til at ska-
be værdierne på arbejdsmarkedet. Jeg har selv 
erfaring som lærervikar fra Ådalsskolen i Skørring 
og medhjælper i ungdomsskolerne i Mørke, Horn-
slet og Skørring. 

Jeg arbejder i dag som svejser på Perstrup Beton 
Industri A/S, hvor jeg hver dag personligt oplever, 
hvordan LO-familier leverer varen på jobbet og 
derfor fortjener, at der er en kommune – eller re-
gion eller stat for den sags skyld – der lytter til 
dem, hvis de bliver syge, skadede, nedslidte eller 
arbejdsløse.

Stem personligt på mig
jeg står som nr. 5 på liste A
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Kandidat nr. 6
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SYDDJURS SKAL UDVIKLES
 - både på landet og i byen

 
Kandidat nr. 12

Jeg er født og opvokset i Tarm i Vest-
jylland i et hjem, hvor det politiske 
altid har fyldt meget. Min far var 
 specialarbejder og gennem en år-
række tillidsmand.

I gymnasietiden tog jeg ini-
tiativ til at etablere en lokal 
 DSU-afdeling i Skjern/Tarm. Den 
lå ikke lige til højrebenet i Schlüters 
80’ere, hvor KU stod stærkt i et om-
råde, der traditionelt er domineret af 
partiet Venstre.

Jeg er ny på den socialdemokratiske liste 
til kommunalvalget og vil karakterisere mig som en 
handlingsorienteret person, der ikke er bange for at 
tage fat. Det er vigtigt for mig, at økonomien hænger 
ordentligt 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 betydning for mig. Ligesom at 
det danske samfund er et vigtigt fællesskab og ikke 
bare en kulisse for den enkeltes personlige udfoldel-
se.

Jeg har stor respekt for det danske demokrati og er 
bevidst om det ansvar, der følger med, hvis jeg opnår 
valg til Syddjurs Byråd.

AF OLE S. HANSEN

Nedenfor står lidt om, hvad jeg især vil 
have fokus på:

Lighed for alle - Alle borgere – 
unge som ældre – skal behandles 

lige og med respekt. De mest 
udsatte borgere skal have eks-
tra opmærksomhed.

Lokalsamfundene – Syddjurs 
Kommune er en kommune med 

mange lokalsamfund. Jeg vil arbej-
de for, at fokus ikke kun er på enkel-

te større byer, men at borgere i mindre 
samfund også bliver tilgodeset.

Frivillighed skal have gode vilkår – Borgernes frivil-
lige engagement er helt grundlæggende for, at man 
har et samfund med mange tilbud og stor sammen-
hængskraft. Kommunen skal understøtte det frivil-
lige foreningsarbejde – ikke blot økonomisk, men 
også i form af konsulentbistand. 

Folkeskolen skal udvikles – Der skal ikke nedlægges 
folkeskoler i Syddjurs Kommune. Skolerne skal deri-
mod udvikles og styrkes. Karaktergennemsnittet og 
trivslen på skolerne skal forbedres markant. Dette 
skal ske ved at inddrage medarbejderne og gennem-
føre målrettede udviklingsforløb med udgangspunkt 
i lokale ressourcer og styrker. 

Bosætning – Syddjurs skal i højere grad byde sig til 
som bosætningsområde og iværksætte attraktive 
tiltag bl.a. i form af billige byggegrunde og ved at 
skabe mulighed for nye bosætningsformer. Jeg vil 
arbejde for, at kommunen bliver meget mere tydelig 
med alle dens kvaliteter.

Stem personligt på mig,
jeg står som nr. 12 på liste A

Blå bog – Ole Sønderskov Hansen
 52 år, bosat i Mørke. Har boet i kommunen i ca. 20 år.

 Folkeskolelærer i Aarhus Kommune.

 Har taget aktiv del i det lokale foreningsliv gennem alle årene – bl.a. som medarrangør i 
en årrække af sommerfesten i Mørke, medstifter af og stadig aktivt bestyrelsesmedlem i 
Mørke IF Floorball og bestyrelsesmedlem i Mørke Idrætscenter gennem de seneste 10 år, 
senest som formand. 

Kontaktinfo:

 Tlf. 20 73 54 26     -     Mail: Ole.hansen7@skolekom.dk
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Forberedende Voksenundervisning (FVU) 
Dansk og matematik

Ordblindeundervisning (OBU)

Vil du være bedre til at læse eller stave, bedre til 
matematik eller har du mistanke om, at du er ordblind?

Så kontakt os.
· Vi tilbyder individuel undervisning ud fra dit personlige niveau

· Opstart når det passer dig
· Undervisning både om dagen og om aftenen

· Også specielt tilrettelagte kurser til virksomheder
Husk: Ingen deltagerbetaling på FVU og OBU undervisning.

For yderligere oplysninger om FVU og OBU undervisningssteder 
og tider i din kommune, kontakt AOF Randers på 86430000.

Er du ved at falde ud af dagpengesystemet?
- eller har du brug for råd og vejledning, så kontakt 

Niels Erik Iversen på 40469480 og hør nærmere om 
de muligheder vi kan tilbyde dig på Djursland.

AOF Randers Djursland er din aftenskole.
Her finder du de mange spændende kurser og

foredrag - både i dag- og aftentimerne.
Få inspiration og lyst til at være med...

Klik ind på vores hjemmeside eller
brug vores 2D-kode - vi har helt sikkert

også noget at tilbyde dig.
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AOF Randers
Odinsgade 4· 8900 Randers C
Tlf.: 86 43 00 00
kursus@aof.dk
www.aof-randers.dk 
www.djursland.aof.dk
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oplysning og oplevelser
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