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Den 16. november er en vigtig dag.
Den dag udøver vi det demokra-
ti, som vort samfund er bygget op 
omkring. Den dag er du beslut-
ningstager for sammensætningen 
af det, der ikke bare skal admin-
istrere Rebild Kommune de kom-
mende 4 år, men også fastlægge 
udviklingsrammerne flere år frem. 
Til stor betydning både for vore 
nuværende- og kommende børn, 
undervisningen, foreningslivet og 
ældreomsorgen, samt den fysis-

ke udvikling af Rebild kommune. 
Samme dag vælger du også med-
lemmerne til det kommende re-
gionsråd i Nordjylland.
Den 16. november er en af de-
mokratiets højtider.
Brug den til at afgive din stemme 
på den kandidat du synes skal 
repræsentere dine synspunkter.
Venstre har, udover borgmester-
kandidaten Jesper Greth, en række 
højt kvalificerede kandidater i dit 
område, der enten er byrådsmed-
lemmer eller ønsker at blive det.
Husk stem VENSTRE og stem per-
sonligt.

Godt valg.
Venstre Støvring og omegn
Thorkild Bækkelund,
Formand.

LEDER

Der bliver flere ældre i Rebild Kom-
mune de kommende år, og nøgle-
ordene for Venstre er livskvalitet og 
værdighed. Rebild Kommune skal 
sikre botilbud for ældre, der af-
stemmes efter behov og sikrer de 
ældre og deres pårørende tryghed 
både i eget hjem og på plejecenter. 
Der skal være forskellige bolig-
former for ældre, eksempelvis sen-
iorbofællesskaber og fri plejehjem. 
Venstre vil også sikre bedre forhold 
for ældre i det offentlige rum – det 
skal være sikkert at færdes ude på 
stier og fortove, og detaljer, såsom 
mulighed for at holde hvil underve-

js, skal tænkes ind i løsningen. Der 
skal tilbydes ældre- og plejeboliger 
af høj kvali tet, men først og frem-
mest skal vi være klar med hjælp 
og forebyggelse, så borgeren kan 
forblive i egen bolig så længe som 
borger og pårørende ønsker det.
Der skal sikres optimale rammer for 
det sunde liv i form af forebyggelse, 
aktivitetstilbud og vej ledning. Ven-
stre vil sikre fortsat opbakning til 
det frivillige arbej de både i foren-
ingslivet og omkring plejecentre - 
og sikre ældre borgere i eget hjem 
et mangfoldigt udvalg af både fy-
siske og sociale aktiviteter.

SENIORTILVÆRELSE
MED LIVSKVALITET

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil sikre høj kvalitet i tilbud og aktiviteter til de  ældre 

borgere, som skal have mulighed for at forblive i egen  bolig så 
længe som ønsket. Der skal være tilstrækkeligt  med plejeboliger, 

som  skal danne en tryg  
ramme for seniorernes  

hverdag.

NIELS NØRØXE
VED NR. 13X

FAKTA
Niels Peter Nørøxe bor i Støvring sammen med min kone Laila. Vi har tilsam-
men 6 voksne børn og 10 børnebørn.
Jeg bor på otteogtyvende år i Støvring og jeg har dermed oplevet den 
rivende udvikling byen er inde i, både på er hvervssiden, foreningssiden, 
politisk og kulturelt.
Jeg er ejendomsmægler i Arden.
Tidligere var jeg indehaver af Nybolig Støvring og før da var jeg bankmand.
Jeg er foreningsvant og sidder i dag i bestyrelserne Støvring Folkedansere, 
Venstre i Støvring og Omegn ligesom jeg er formand for Arden Handel og 
Håndværk.
Jeg har arbejdet med politik i rigtig mange år og har nu et ønske om at ar-
bejde med politik i byrådet i Rebild kommune.
Jeg er liberal. I mit DNA skal den enkelte borger have så frie valgmuligheder 
som muligt – under ansvar.
niels@noroxe.dk – facebook.com/nielsnoroxe

Hvorfor er en personlig stemme vigtig?
Venstres kandidater er sideordnet opstillet. Hvilket betyder at placeringen 
på stemmesedlen ikke påvirker muligheden for at blive valgt. Det er kun 
de personlige stemmer som afgør valget.
Matematikken i valget er således at stemmerne i første omgang registres 
på listerne. Herefter fordeles antal byrådspladser til de forskellige lister.
Hos Venstre og flere andre partier registreres herefter de personlige stem-
mer og får listen f.eks. 9 mandater i det kommende byråd er det de 9 per-
soner højeste personlige stemmer som er valgt.
Derfor har den sidst placeret på listen lige så stor chance for valg som den 
først placeret.
Derfor - bak op om den kandidat som præsenterer den retning du mener 
Rebild kommune skal bevæge sig i de kommende år!

- for fremtidens Rebild



JESPER GRETH
VED NR. 1X

VENSTRES BORGMESTERKANDIDAT

Værdier
Hvad er mine værdier? Den politiske dagsorden skal være karakteriseret 
af grundighed, ordentlighed og saglighed. Borgerne skal føle sig inddra-
get, inkluderet og hørt.

Visioner
Hvad er mine visioner? I vil opleve, jeg kæmper for et Rebild på forkant. 
Rebild skal ikke fortsætte med blot at tilpasse sig til konsekvenserne, vi 
skal komme konsekvenserne i forkøbet og undgå dyre og forringende lap-
peløsninger. Jeg tør arbejde for et Rebild i vækst, og ser et stort potentiale 
for god sund vækst, som fortsat tiltrækker børnefamilier og erhvervslivet 
som vækstdynamo. Vi er en lille kommune med et stort potentiale.

Familien
Hvad er mit vigtigste fokuspunkt? Som medlem af Børne- og Familieud-
valget, og i særdeleshed som familiefar, er det vigtigt for mig, at både 
mine egne og alle børn i Rebild Kommune oplever gode rammer for et 
godt børne og familieliv. Børn og unge skal vokse op i gode læringsmil-
jøer, som er karakteriseret af høj kvalitet. Som følge af den store vækst 
i kommunen er det vigtigt, at daginstitutioner og folkeskolerne fokuser-
er på kvaliteten og møder børnene i børnehøjde. Børn skal understøttes 
og stimuleres i dagligdagen, da god trivsel er forudsætningen for en god 
hverdag.

FAKTA
ALDER: 51 år
FAMILIE: Gift med Mette, som er praktiserende læge, og de har sammen to 
børn på 16 & 14 år
BOPÆL: Støvring
STILLING: Afdelingsleder ved Energinet
FRITIDSINTERESSER: Natur, jagt- og flugtskydning og selvfølgelig politik
POLITISK ERFARING: Har siddet i byrådet siden 2017 (Børne- og familie-
udvalget, økonomiudvalget, gruppeformand, Rebild Ung domsskole)
bjegr@rebild.dk – facebook.com/jespergreth.venstre

VENSTRES HOLDNING:
Venstre ønsker at forenkle systemer og procedurer,  

så vi hele tiden driver en effektiv kommune og  
bruger ressourcerne, så de gavner borgerne bedst muligt.

Læs Venstres valgprogram
www.rebild.venstre.dk

FRIHED OG
FÆLLESSKAB

Foto: Palle Riis

REBILD I FRONT
DIG I CENTRUM



STEFAN BERG
VED NR. 11X

GERT FISCHER
VED NR. 14X

Kulturlivet
Kultur og kulturlivet i Rebild Kommune er vigtigt for alle aldersgrupper. 
Venstre vil arbejde for at sætte fokus på udviklingen af kulturcentrene 
omkring Kulturstationen, Stubhuset og Kig ind samt understøtte de lokale 
forsamlingssteder i alle kommunens byer. Kulturlivets udbredelse bygger 
på de frivilliges indsats og kommunens rolle er at understøtte den ind-
sats. Venstre vil forsat understøtte større kulturbegivenheder, events og 
stævner i samarbejde med andre institutioner og private aktører. Det pro-
filerer Rebild Kommunes unikke natur, de frivilliges kreativitet og tiltrækker 
publikum fra et større geografisk område.

FAKTA
Gert Fischer er gift med Lisbeth, og bor midt i den skønneste natur i Sønderup Ådal.
Jeg brænder simpelthen for HELE Rebild Kommune – og arbejder på alle felter for 
god balance mellem landsbyer, centerbyer og Hovedbyen.
I kommunalpolitik går jeg ikke meget op i: rød eller blå blok. Det er vel kun ca. 10% 
af beslutninger, der afgøres på partipolitik. Derimod er det et absolut must for 
mig, at indgåede aftaler overholdes.
Jeg er i denne periode formand for Kultur og Fritid – og sammen med gode kol-
legaer er det virkelig lykkedes, at få afsat midler, og herved fået utrolig mange 
projekter og positive ting ”ud over rampen”. Kun for at nævne enkelte: Stubhuset, 
Kulturstationen, Skørping, Kig Ind, Nørager, Kulturskole, samt arbejder med Hav-
erslev hallen, Minihal i Årestrup, Ø. Hornum Hallen m.fl.
Naturen fylder meget i vor familie – og nej, vi er ikke veganere – tværtimod, men 
er ydmyg, og sætter utrolig stor pris på, hvad naturen giver os i hverdagen. Det er 
også her, at min gode løbeven og jeg ofte tager 
løbeskoene på, og motionerer næsten 1.000 km. 
om året.
bgefi@rebild.dk – facebook.com/gert.fischer

FAKTA
• Stefan Berg, 36 år
• Boet i Støvring siden 2013
•  Tre børn på 5, 8 og 10 år – som går i børnehave og skole på Bavnebakken.
• Har egen virksomhed i Støvring
• Spiller fodbold, træner fodbold, cykler MTB
Jeg stiller op til kommunalvalget for, at der kommer flere Støvring øjne på 
de udfordringer, der er i Rebild kommune.
Der er en del kapacitetsproblemer i Støvring, og der skal simpelthen mere 
fokus på at være på forkant. Børnehaver har tidligere været udfordret, 
og nu er turen igen kommet til skolekapaciteten. Der går ikke længe før 
pladsen i de frivillige foreninger - på fodboldbaner, hallerne og svømme-
hallerne bliver udfordret. Vi skal sikre gode forhold, så kommunen fortsat er 
et attraktivt bosætningssted.
Med alle de nye borgere, skal der ligeledes være et attraktivt erhvervsliv, 
så vi fastholder og tiltrækker arbejdspladser. Der skal være tilstrækkelig 
erhvervsgrunde at få, der skal være minimal bureaukrati, og så skal der 
være gode transportvilkår – alt sammen for at skabe gode vilkår for såvel 
iværksættere og etablerede virksomheder.
stefanbergjacobsen@hotmail.com – facebook.com/stefanbergvenstre

Erhvervslivet
Erhvervslivets vækst er betinget af, at der kan skaffe kvalificeret arbejds-
kraft. Venstre vil have fokus på et fleksibelt arbejdsmarked, understøtte at 
ledige uddanner sig og deltager aktivt i opkvalificeringen af kompetencer, 
så alle kan bidrage på arbejdsmarkedet. Venstre arbejder med bæredyg-
tighed ved at satse på den cirkulære økonomi. Ikke alene for at skabe 
innovation, vækst og jobs, men også for at der kan hentes gevinster i form 
af mindre affald og bæredygtigt byggeri, hvor der kan spares på energi.

- for fremtidens Rebild



ANNA OOSTERHOF
VED NR. 2X

FAKTA
ALDER: 47 år
FAMILIE:  Bor sammen med Jan og sammen har vi tre børn på 19, 17 og 14 år.
BOPÆL: Guldbæk
STILLING: Arbejder som Erhvervs- og Turistchef hos Jammerbugt Kommune 
og har tidligere arbejdet i Vesthimmerlands- og Hjørring kommuner.
Den røde tråd i mit arbejdsliv har altid været centreret omkring udvikling 
og salg.
Har tidligere arbejdet med turisme i forskellige lederstillinger i det private 
erhvervsliv.
Er medlem af bestyrelsen i Nordjyllands Trafikselskab og blev i januar 2021 
valgt ind i bestyrelsen for I/S Reno-Nord.
Jeg er en ægte liberal og mener at vi trives bedst i frihed under ansvar.
banoo@rebild.dk – facebook.com/anna.oosterhof

Penge skal tjenes, før de kan bruges
Vækst og velstand er en forudsætning for velfærd. Derfor skal det være let-
tere at drive virksomhed i Rebild Kommune. Med Venstre i spidsen sikres et 
stærkt lokalt erhvervsliv. Det er vigtigt med levende bysamfund, og derfor 
skal vi sikre de bedste rammevilkår for detailhandlen, så Rebild Kommunes 
borgere har mulighed for at bruge deres penge i lokale butikker. Vi vil arbe-
jde for, at de rigtige rammer for erhvervslivet er til stede og sam tidig sikre et 
højt serviceniveau gennem dialog og samarbejde.

En moderne offentlig sektor
En effektiv og serviceorienteret offentlig sektor er afgørende for en velfun-
gerende kommune. Den offentlige sektor er til for borgernes skyld – og ikke 
omvendt. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at tænke i nye baner. Vi ønsker at 
sende flere offentlige opgaver i udbud.
For at tilgodese lokale arbejdspladser, vil vi arbejde for en fravigelse af den 
sikkerhedsstillelse, som især de mindre virksomheder oplever som en barri-
ere, når de byder på de opgaver Rebild Kommune sender i udbud. Konkret 
drejer det sig om mindre udbud på maks. 500.000 kr.   
Vi sætter spot på at fremme udlicitering og offentlig-private partnerskaber 
som eksempelvis det nye Sundhedshus i Støvring Ådale og den nye skole der 
er på vej i Støvring. På denne måde sikrer vi, at skatteydernes penge bruges 
bedst muligt.

VENSTRES HOLDNING:
Venstre vil skabe de bedste rammer for erhvervslivet, så Rebild 

bliver en attraktiv kommune for både nye og eksisterende virksom-
heder. Det skal være lettere at drive virksomhed i Rebild, derfor er 
det nødvendigt med tæt dialog og samarbejde med erhvervslivet.

Læs Venstres valgprogram
www.rebild.venstre.dk

Rebild i balance
Støvring har gennem mange år været Nordjyllands absolutte vækstmagnet 
for bosætning.
Dén position skal vi gøre alt for at fastholde. Vi skal sikre, at der udover 
Støvring, er attraktive muligheder for bosætning i de mange andre byer rundt 
i kommunen. Når vi udvikler byer og landsbyer lytter vi til de ønsker og visioner 
byerne har for deres eget lokalområde. Byggegrunde med kort transporttid 
til Aalborg rives væk fra hylderne og derfor har vi udstykket nye boliggrunde 
i Øster Hornum, Sørup og Støvring – senest med igangsætning af den sidste 
etape ved det populære Høje Støvring.

God infrastruktur er vejen til vækst
Rebild Kommune ligger centralt placeret i Himmerland tæt på E45. Derfor 
videreudvikler kommunen sig i stor hast som pendlerkommune, og den ud-
vikling skal vi understøtte med fokus på at skabe en god infrastruktur. Et meget 
aktuelt eksempel er Ny Nibevej, som er blevet udskudt igen og igen.
I Venstre mener vi, at Ny Nibevej skal realiseres, da det vil gavne både borgerne 
og virksomhederne. Gode rammebetingelser ser vi bredt: Det er ikke kun hur-
tig sagsbehandling og attraktive erhvervsgrunde. Det er også gode børne-
pasningsmuligheder, gode skoler til medarbejdernes børn, idrætstilbud osv.
I takt med den positive befolkningstilvækst med mange nye børnefamilier, er 
der kommet mere opmærksomhed på at øge trafiksikkerheden for de bløde 
trafikanter. Venstre vil arbejde for gode og trygge skoleveje. Når trafiksikker-
heden omkring skolerne er i orden, motiveres flere børn til at gå og cykle. 
Med Venstre i spidsen har vi de seneste fire år etableret nye cykelstier i hele 
kommunen. I 2022 etableres der en ny lysregulering ved Hobrovej og Bud-
erupholm – for at sikre skolebørnene kommer sikkert over Hobrovej.
Vi binder Støvring Ådale bedre sammen med resten af byen via den nye 
Klepholmbro og tre helt nye stiforbindelser, der er med til at sikre en nem vej 
til og fra skole og fritidsaktiviteter mellem bydelen øst og vest for banen. I 
Skørping har vi gennemført forbedringer på rundkørslen ved Skørping Skole 
og i Guldbæk er der etableret et nyt fortov samt afsat en halv million til trafik-
sikkerhed.



THOMAS SIMONI
 THOMSEN

VED NR. 9X

BRIAN WINTHER
VED NR. 6X

- for fremtidens Rebild

Bedre udviklingsmuligheder for landbruget
Landbruget er en vigtig hjørnesten i Rebild Kommune og er med til at skabe 
vækst og jobs i vores landdistrikter. Fra Venstres side ønsker vi at understøtte 
landbruget bedre ved at sikre en hurtigere og smidigere sagsbehandling. 
Derudover ønsker vi en tættere formaliseret dialog med landbrugserh-
vervet, ligesom vi i forvejen praktiserer med andre dele af erhvervslivet. 
Dette skal bidrage til, at vi på konstruktiv vis forsat kan udvikle landbruget 
i fornuftigt samspil med naturen og det omkringliggende miljø.

Rebild kommunes skoler
Rebild Kommunes skoler skal være blandt landets bedste målt på resul-
tater, faglighed, elevtrivsel og forældretilfredshed. Ambitionerne for sko-
lerne skal være krystalklare, og vi vil prioritere børne- og skoleområdet 
højt. Undervisningen skal tage udgangspunkt i det enkelte barn og have 
fokus på stadigt bedre faglige resultater og personlig udvikling. Venstre 
ønsker, at hvert enkelt barn får mulighed for at blive den bedste version 
af sig selv, og vi vil arbejde for, at der kommer mere fokus på de elever, 
som har talent og særlige evner. Livsduelighed skal være en integreret del 
af skolegangen, og i den forbindelse vil vi initiere et styrket forældresam-
arbejde med skolerne.
Venstre hilser private skoler velkommen, og det skal være en klar målsæt-
ning, at alle elever kommer videre til en ungdom.

FAKTA
Jeg hedder Thomas Simoni Thomsen, er 59 år bor sammen med Marzena.
Vi bor på den gård, som jeg overtog efter mine forældre. Gården er gen-
nem 30 år blevet rammen for et ekspansivt kvægbrug. Fra den første skole-
dreng blev ansat, til i dag hvor der er syv ansatte. Respekt for værdierne, 
dagligt ansvar for hinanden, planter og dyr.
Jeg sidder i arbejdsmarkedsudvalget og sundhedsudvalget.
Jeg er medlem af bestyrelsen for den nye institution FGU Himmerland. FGU 
er hovedvejen for unge under 25 år, som ikke går direkte ind i et uddan-
nelsesforløb. 
Bevidst om at alt ikke er en selvfølge, når internationale markeder og vejrlig 
påvirker dagligdagen som selvstændig.
Rebild i balance er meget vigtig, der skal fortsat investeres, forbedres og 
udvides i alle byer og landområder mens Støvring eksploderer.
btsth@rebild.dk – facebook.com/thomas.simoni.thomsen

FAKTA
Jeg er 42 år og bor i Øster Hornum, er gift med Betina, og har 4 børn mellem 14-21 år.
Til daglig er jeg indehaver af Tranten smede- og maskinværksted.
Ud over at drive egen virksomhed involverer jeg mig meget i vores lokalsamfund. Jeg 
sidder bl.a. i bestyrelsen for Øster Hornum Børneunivers og har gjort det siden 2009.
Jeg sidder i bestyrelsen for “Vi spiser sammen” - et fællesskab, hvor vi inviterer byens 
borgere til spisning i forsamlingshuset.
Derudover sidder jeg i bestyrelsen for Venstre i Støvring og omegn. Tidligere har jeg 
været medlem af bestyrelsen i den lokale FDF afdeling.
I min virksomhed har jeg ofte haft lokale unge mennesker i praktik, og for dermed at 
kunne give dem et indblik i dagligdagen hos et smede- og maskinværksted.
I mine mange år i bestyrelsen for Øster Hornum Børneunivers har mit fokus altid 
været at forbedre skolesystemet, så vores børn kommer ud på den anden side som 
livsduelig unge mennesker. Jeg ser desværre, at vi taber for mange unge, der har 
haft det svært eller som blot er skoletrætte. Jeg har set, hvordan muligheden for 
individuelle løsninger på skolerne, kan få børn til at blomstre.
Frihed til forskellige løsninger på skolerne er en af mine mærkesager.
Jeg stiller op til kommunalvalget 2021, da jeg vil gøre en forskel for vores kommune 
og gøre noget ved de udfordringer, som kommunen står overfor
betinarye@yahoo.dk – facebook.com/brian.winther.pedersen



FLEMMING 
MIKKELSEN

VED NR. 5X

HENRIETTE FRØLUND 
LYNGBERG

VED NR. 12X

Styr på vækst og infrastruktur
Den store vækst i hele Rebild Kommune betyder et stigende behov for både 
at udvikle ny infrastruktur og samtidig forbedre den nuværende.
Et meget aktuelt eksempel er Ny Nibevej, som er blevet udskudt igen og igen.
I Venstre mener vi, at det projekt skal færdiggøres og ikke skubbes yderlig-
ere. I takt med udviklingen i Rebild Kommune de seneste år er der kommet 
mere opmærksomhed på at øge trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

FAKTA
Jeg er 41 år gammel og bosiddende i Suldrup på 21. år. Jeg er gift med Ole 
og vi har 2 dejlige børn - Søren på 15 år og Frida på 11 år.
Jeg har i flere år været medlem af Lokalrådet for Suldrup og omegn, hvor vi 
arbejder for et bedre og stærkere lokalområde.
Derudover har jeg i mange år været aktiv inden for foreningslivet - både 
som udøver men også som frivillig, hvor jeg pt. blandt andet sidder som 
formand for motionscentret samt medlem af bestyrelsen i Rebild Sports-
rideklub. Jeg har altid værnet om det nære, hvilket mine mærkesager også 
afspejler:

Mine mærkesager:

1.  Som lokalpolitiker vil jeg naturligvis have fokus på mit nærområde - 
herunder Suldrup, men også landsbyerne Sønderup, Hjedsbæk og Aare-
strup - og sikre udvikling frem for afvikling. Suldrup skal være en attraktiv 
by både som bosætnings by men også for erhvervsudvikling.

2.  Vi skal værne om skolen samt dagplejere, vuggestue, børnehave og SFO, 
så vi sikrer os at vores børn får en sikker og tryg opvækst i nærmiljøet.

3.  Foreningslivet skal styrkes, da det bidrager til venskaber, sociale fæl-
lesskaber, fælles sundhed og trivsel for os alle. De frivilliges arbejde skal 
anerkendes og værdsættes.

Jeg har altid levet efter mantraet - vil man gøre en forskel, må man yde en 
indsats - og det er derfor jeg stiller op til KV21.

henriettelyngberg@gmail.com – facebook.com/HenrietteFroelundLyngberg

FAKTA
Jeg er 53 år og er bosat på nedlagt landejendom mellem Byrsted og Øster Hornum 
sammen med Henriette og hendes 3 børn. Har 2 voksne døtre og 4 børnebørn.
Driftschef i nordjysk virksomhed med ca. 40 ansatte.
Jeg nyder at engagere mig i lokalsamfundet, og det har indtil nu givet sig til udtryk 
i form af bestyrelsesposter i Øster Hornum Fitness, Øster Hornum Brugs samt 
Hedens Vandværk. Jeg er desuden medarrangør af Julefrokost i Øster Hornum 
Forsamlingshus, hvor 120 lokale beboere mødes og hygger sammen.
Vi bor i en særdeles driftig kommune, og i byrådet vil jeg fortsætte det gode ar-
bejde med at sikre gode bosætningsforhold for både borgere og virksomheder.
I relation til det, skal vi også holde fokus på infrastrukturen i kommunen.
Forholdene for vores børn og unge mennesker skal vi også have fokus på. De er 
fremtidens skatteborgere, og med den igangværende debat om manglende ar-
bejdskraft, er det vigtig at vi kigger på hvilke investeringer der skal til, for at de 
unge mennesker får de bedste betingelser.
Når alt dette er sagt, så ved vi alle godt at der ikke er uanede mængder af penge 
i en kommunekasse, så med ordentlighed og hæderlighed, vil jeg arbejde for at 
vores skattepenge bruges på mest fornuftig vis.
flemming.k.mikkelsen@gmail.com – facebook.com/flemming.mikkelsen.12
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FAKTA
•  Alder: 52 år
•  Gift med Per Henrik, har 2 voksne sønner på 28 

og 30 år og 5 børnebørn.
•  Flyttede til Støvring i 2002 og har været aktiv i 

byens fritidsaktiviteter i årene, hvor drengene 
gik til henholdsvis fodbold, håndbold, svømning 
og følger nu med i børnebørnenes aktiviteter.

•  Arbejder som administrationschef hos SAWO og 
har været ansat siden marts 1995.

•  Formand for grundejerforeningen Rådyret.

FAKTA
•  Jeg er bosat i Støvring sammen med min mand 

Kaj Kragelund.
•  Vi har tre voksne børn, to svigerbørn og fem 

børnebørn.
•  De to familier er bosat i Støvring sammen med 

deres 5 børn. Det giver os samvær og indblik i 
en hverdag med vuggestue, børnehave, skole, 
gymnasium, fritids- og sundhedstilbud.

•  Jeg har været i kommunalpolitik i 24 år, heraf  
16 år som borgmester.

•  De sidste 8 år har jeg været valgt til Regions-
rådet – jeg er 70 år.

•  32 år i kommunal- og regionspolitik har givet 
mig stor indsigt i sundhedsområdet.

Flere gode leveår til Nordjyderne - er mit politiske mål, som jeg ihærdigt vil arbejde for:

Patientperspektivet
Som borger og patient er 
det vigtigt at være tæt på sin 
læge, at få stillet en diag-
nose når man syg, og hur-
tigst mulig komme i behan-
dling. Derfor er ventetid og 
ventelister én af de ting, jeg 
som politiker har stor fokus 
på. Det skal være muligt at 
komme i kontakt med egen 
læge enten telefonisk eller 

digitalt, når der er behov. Be-
handlingsgaranti inden for 30 
dage giver patienten frihed til 
selv at vælge behandlingsst-
ed og tid, her har vi en vig-
tig rådgivningsforpligtelse. 
Vi skal sikre speciallæger og 
hospitalslæger i Nordjylland. 
Sundhedsfællesskaber er én 
af løsningerne og det nye hø-
jtspecialiserede Universitets-
hospital sammen med læ-

geuddannelsen i Nord jylland, 
skal sikre, at mange læger får 
lyst til at arbejde og bosætte 
sig i landsdelen. Ventetiden 
til psykologer er helt uaccep-
tabelt, vi er en landsdel med 
mange unge, der har angst 
og depression og allerflest 
stressramte voksne. Det kan 
vi ikke stiltiende se på.

Nærhed og sammenhæng 
i patientforløbet
Nærhed af afgørende for 
mange patienter, når man 
skal til den praktiserende 
læge, til speciallæge f.eks. 
øjen- og ørelæge, på skade-
stuen eller indlægges på 
sygehuset. Som politiker ar-
bejder jeg for at sundhedstil-
buddene er decentralt place-
ret. Det gælder ikke mindst, 
akut beredskabet, ambu-
lancerne, akutbilerne, akut-
lægebiler og akut helikopter. 
Mange patienter oplever alt 
for lang ventetid i akutmod-
tagelsen på hospitalet. Der 
skal skabe endnu mere sam-
menhæng i sundhedsvæsen-
et, både når patienten skal 
indlægges på hospitalet og 
ved udskrivning. Det er al-
lervigtigst for ældre og pa-
tienter med psykisk sygdom. 
Patienten er ikke nødven-
digvis rask ved udskrivelsen, 
selvom behandling på hospi-
talet er afsluttet. Politisk skal 

vi sikre samarbejdet mellem 
den kommune patienten skal 
udskrives til, hospital og egen 
læge. Et samarbejde der skal 
videreudvikles, ikke mindst 
i en tid hvor vores levealder 
stiger, og mange patienter 
skal leve med flere kroniske 
sygdomme.

Forebyggelse og lighed 
i sundhed
Som borgere har vi vidt for-
skellige forudsætninger, både 
for at søge læge, men også 
for at forstå hvad lægen si-
ger. Det er en vigtig politisk 
forpligtelse, at sikre lige ad-
gang til sundhedstilbud-
dene særlig for de svageste 
borgere. Det gælder enlige, 
ældre, borgere med lang-
varig psykisk sygdom, ud-
satte gravide samt forældre 
og pårørende der ikke føler 
sig hørt. Forebyggelse er af-
gørende og kræver politisk 
beslutningskraft. Rygning 
og misbrug, står øverst på 
min liste, da det forårsa ger 
mange sygdomme. Simple 
undersøgelser kan forebygge 
sygdomme og skader. Med 
den rette træning kan opera-
tioner undgås. Børn og unge 
med udviklingsforstyrrelser, 
skal have den bedste hjælp 
for at forebygge yderligere 
mistrivsel, der kan udvikle sig 
til psykisk sygdom.

Genoptræningsplaner skal 
udleveres efter operation, ef-
ter langvarig inaktivitet og til 
patienter med muskel-skelet 
sygdomme, for at forebygge 
belastningsskader og smer-
ter.

Klima og Verdensmål
FN’s Verdensmål skal indgå 
som en naturlig del i Region 
Nordjyllands opgaver og 
strategier. Det handler i høj 

grad om politisk prioritering, 
når det gælder klima, plan-
lægning, mobilitet og anlæg. 
Samtidigt skal vi sikre et sundt 
liv for alle, fremme trivsel og 
robuste fællesskaber. Forsk-
ning skal medvirke til tekno-
logisk og medicinsk udvikling 
og nye behandlingsmetoder. 
Uddannelse på alle niveauer 
og kompetenceudvikling ikke 
mindst indenfor hele sund-
hedssektoren.
 

Mærkesager
Flere praktiserende læger
Når du er syg, skal hjælpen 
være nær, og du skal have 
krav på, at have en læge 
der kender dig. Har selv 
været igennem flere syg-
domsforløb, hvor jeg skulle 

genfortælle mit forløb til 
nye læger, det er både ud-
mattende og frustrerende 
og ved at lægen kender pa-
tientens sygdomsforløb, vil 
det skabe en større tryghed 
for patienten at komme til 

lægen. Derfor er det vigtigt 
at vi får flere praktiserende 
læger, således, at bopæl ikke 
er afgørende for kvaliteten 
og at ældre og sårbare, som 
har mest brug for hjælp, kan 
få den i deres nærområde.

Slut med Danmarks længste 
ventelister på operationer
Bringe ventelisterne ned på 
landsgennemsnittet. Nord-
jyderne skal eksempelvis 
vente omkring 30% længere 
tid på at blive opereret end 
borgerne i Midtjylland. Det 
hverken kan eller skal vi se os 
tilfreds med og derfor er det 
på tide, at vi ser på, hvordan 
vi sammen kan skabe et 
sundhedsvæsen med færre 
regler, mere tillid og øge 
fokus på det frie valg samt 
lave et serviceeftersyn af  
arbejdsgangen og prio-
ritere mere sundheds- 
personale i stedet for 
centraladministration.

Mere fokus på 
erhvervsuddannelserne
i har mere end nogensinde 
brug for, at der investeres i 
regionens erhvervsuddan-
nelser og gøre det mere 
attraktivt, at flere unge 
vælger en erhvervsuddan-
nelse. Det er nødvendigt, at 
der er bedre muligheder og 
adgang for at tage en erh-
vervsuddannelse, hvis vi skal 
kunne følge med virksom-
hedernes behov for flere 
faglærte. Erhvervsuddan-
nelserne er for unge men-
nesker, som kan bruge både 
hoved og hænder – Vi skal 
have ændret holdning om, 
at boglige færdigheder er 
vigtigere end praktiske fær-
digheder.


