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Jeg stiller op fordi:
Jeg genopstiller og er klar til fortsat at tage ansvar i byrådet. Jeg vil lægge mig i selen for en fortsat positiv
udvikling af vores fantastiske kommune. Der er brug for kandidater med overblik, udsyn og visioner i
byrådet. Jeg tilbyder en bred erhvervs- og livserfaring som en grundsten for mit politiske arbejde.
Til daglig er jeg Chefkonsulent på KHL i Kolding, hvor jeg arbejder med miljørådgivning. Privat har jeg
adresse på en landejendom i Øster Starup ved Egtved. Jeg er gift og vi har to drenge undervejs i
uddannelsessystemet.
Mine mærkesager ligger særligt inden for natur, klima og miljø og bæredygtig udvikling. Vejle Kommune er
kendetegnet med levende dynamiske land- og bysamfund med Vejle By i spidsen, som den centrale og
kulturelle livsnerve. Kommunen er kendetegnet ved vores fantastiske naturområder, som er væsentlig
årsag til at kommunen er en attraktiv bosætningskommune. Derfor skal vi passe godt på vores natur og
rekreative områder. Vejle Fjord er udfordret af årtiers udledning af spildevand og næringsstoffer fra det
åbne land. Vi skal have fjorden bragt på ret køl igen. Det gør vi ved at fortsat at prioritere marine indsatser
gennem Sund Vejle Fjord.
Jeg er optaget af at vi har kvalitet og bæredygtighed i højsædet, når vi udvikler vores byer og landdistrikter.
Stor tilflytning til kommunen forpligter. Vi skal byudvikle klogt, sikre adgang til rekreative grønne områder
og understøtte levende bymidter i Vejle by og i centerbyerne. Vi skal sikre at infrastrukturen kan følge med.
Landdistrikterne og vores landsbyer skal mærke en aktiv opmærksomhed fra kommunen. Vejle Kommune
skaber rammerne for det gode liv.
Som sidste mærkesager vil jeg pege på at vi vedvarende skal stille krav til at vores børn tilbydes gode skoler
og institutioner med vægt på trivsel og faglighed. Når det gælder vores ældre medborgere er der behov for
at øge fokus på kvaliteten i ældreplejen, Vi skal sikre et trygt og godt ældreliv.
Stem på en kandidat med udsyn, indsigt og omtanke. Stem på Lars!

