Jeg vil gerne i kommunalpolitik fordi:
Det er måske et fortærsket udtryk, men jeg vil gerne være med til, at gøre en forskel for Vejle som by og
borgerne i Vejle. Jeg bliver til tider udfordret af at sidde med avisen eller andre medier og tænke, det
kan jeg gøre bedre eller har konkrete løsningsforslag, som jeg ikke kan arbejde for uden for byrådet.
Jeg går ind i politik for at være med til, at Vejle bliver en attraktiv erhvervskommune, at man tager Vejle
som førsteprioritet når man skal finde et sted at bo, uddannede sig og arbejde. Og ikke mindst at
ungdommen kan trives i by og på land med attraktive tilbud og mulighed for, at have en god base
uanset om de vælger en uddannelse i eller udenfor Vejle. Jeg vil gerne være med til, at sætte mit præg
på energi- og miljøpolitikken, så Vejle på alle fronter forbliver en forgangskommune.
Jeg vil gerne arbejde for at:


Kommunen forbliver og bliver en aktiv partner til erhvervslivet, hvor erhvervsliv går hånd i hånd
med vores grønne kommune



Vejle bliver et attraktivt valg, uanset om borgerne uddanner sig eller arbejder i eller udenfor
kommunen, og at infrastrukturelle problemer løses konstruktivt og med både borgerne og
naturen i fokus



Søge at skabe fundament for kommunen som energiby, så Vejle kommune skaber fundamentet
for at imødegå fremtidige grønne krav uden derved at kompromitere borgernes livskvalitet eller
naturen

Personen bag politikeren:
Sammen med Hans Henrik, som er selvstændig, og Philippa (7 år), Constantin (4 år) og Alexandra (4
mdr.) bor jeg i Nr. Vilstrup. Mine to bonusbørn, Frederik (23 år) og Simone (21 år) bor ikke hjemme
længere, men begge stadig i Vejle.
Jeg er uddannet cand.jur og har læst en Ph.d. I 2020 færdiggjorde jeg min Advokatuddannelse og har
speciale i selskabsret, miljøret og energiret. Tidligere har jeg arbejdet i landbrugsrådgivningsselskaber
med fokus på mine specialeområder.
Jeg arbejder i øjeblikket som videnskabelig assistent (forsker) på Syddansk Universitet, Odense, hvorfra
jeg dog pt er på barsel.
I fritiden bruger jeg naturen i og omkring Vejle, hvor jeg helårsbader (Tirsbæk) og træner cardio og
funktionel i et træningsfællesskab, primært på stadion men også andre steder i Vejle. Jeg har løbet i
mange år og holder stadig meget af, at få luft til de små grå celler på en løbetur.

