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Mine mærkesager er:
•

•

•

•

•

Bedre mobilitet.
Der skal investeres i infrastruktur såvel veje som cykelstier, så fremkommeligheden sikres på den
bedste måde. Der skal sættes ekstra fokus på sikre skoleveje, så vores børn kan færdes sikker.
Der skal udarbejdes en grøn mobilitetsplan som bl.a. skal belyse nye muligheder for at styrke
kollektiv trafik også uden for Vejle.
Kvalitet i vækst
Det skal være attraktivt at bo og leve i Vejle kommune. Mødet med det kommunale skal være en
god oplevelse, så vi sammen skaber de gode rammer for hverdagen, i fritiden og med det nære
fællesskab som det centrale.
Udvikling - Levende lokalsamfund
I samarbejdet med erhvervs- og handelsstandsforeninger skal vi sikre rammer for det gode liv i
lokalsamfundene.
Den kommunale sagsbehandlingstid skal forbedres og byggesags gebyrerne skal sænkes.
Opsøge og tiltrække nye investorer og virksomheder.
Klima og natur
Mange har fået fokus på naturen og har interesse i at komme i naturen. Vi skal sikre at naturen
behandles og bevares med respekt.
Klimaaftrykket skal være synlig i alle opgaver hvor det giver mening. Alle de handlinger der har
indflydelse på klimaet, skal tilpasses så den negative påvirkning minimeres.
Velfærd
Vi skal skabe de bedste løsninger sammen med borgerne ved at tage udgangspunkt i den enkeltes
ønsker og behov.
Vi vil tage ansvar for livskvaliteten. Har en borger været syg, skal borgeren hurtigt kunne vende
retur til normal hverdag.

Lidt om mig:
Jeg er født og opvokset i Give, hvor jeg stadig bor sammen med min familie. Arbejdstiden foregår i den
kollektive trafik som driftschef hos Arriva.
Fritiden er i mange år brugt på frivillig foreningsarbejde.
Som medlem af Vejle Byråd er jeg formand for Tekniske Udvalg samt med i Arbejdsmarkedsudvalget og
Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati. Jeg har også været privilegeret og fået mulighed for at være
en del af Give Egnens Museum i denne periode

