VEJLE SIKKERT VIDERE
med den cyklende sundhedsformand
Peder Hummelmose

JEG VIL KÆMPE FOR:
ØKONOMIEN: stadig i top, med skattestop.
BORGEREN I CENTRUM FØR SYSTEMET: Bedre seniorpleje med oprettelse af bestyrelser på plejehjemmene, mere synlig ledelse og flere ”varme hænder”. Mere magt til skolebestyrelserne, så forældrene får mere
medbestemmelse på deres børns læring og trivsel: Luk skolerne fri.
INFRASTRUKTUR: Ringvej vest om Vejle, for at aflaste Vejle Midtby.
Havnetunnel etableres nu, både for at binde havnens udvikling sammen
med byen, men også for at undgå trafikkaos i Vejle by.

”Hvis du vil ha´ mere end bare en rød rose,
så stem på Peder Hummelmose”
FRIHED OG FÆLLESSKAB VENSTRE

Hele mit liv er rundet af en tidlig jordomrejse på
tommelfingeren sammen med Bodil på 1,5 år.
På den tur lærte jeg at se muligheder, fremfor
begrænsninger. Erhvervsaktiv med opstart af flere
virksomheder med succes: Dansk Landbrugs Edb
(DLE), Jysk Frilandshytter, Pig Improvement Company (PIC). Stort udendørs prod. Opvokset her i
området med skolegang i Gårslev, Gauerslund
og Fredericia Gymnasium. Aftjent værnepligt ved
Den Kongelige Livgarde.
FRITIDSINTERESSER: mest løb og cykling. Har
gennemført 16 maraton. Er med på Team Rynkebys hold 2021 med det formål at samle penge til
børnecancerfonden.
KONTAKT:
Mail: pehum@vejle.dk · tlf: 40210286
Adr: Bygballevej 103, 7080 Børkop

PEDER HUMMELMOSE

Jeg bor i Gårslev ved Børkop sammen
med Bodil, som er advokatsekretær,
sammen har vi 3 piger. Til daglig er jeg
økologisk planteavler og politiker.
Jeg er formand for sundheds-og
forebyggelsesudvalget.

”Hvis du vil ha´
mere end bare en
rød rose, så stem på
Peder Hummelmose”

X VED PEDER FORDI:

VI SÆTTER

“Jeg stemmer personligt på
Peder, da han er troværdig og
har stor lokal kendskab bl.a. med
øje for sikker trafik, specielt omkring vores skoler. Desuden vil
han kæmpe for renovering
af Børkop Vandmølle”
ANE KRONGBORG
MADSEN
Sygeplejerske

“Jeg stemmer personligt på
Peder Hummelmose fordi han
går forrest når det gælder sundhed,
ved bl.a. at cykle til Paris med Team
Rynkeby. Desuden har han meget
stor lokal kendskab og vil derigen- FLEMMING
SCHOU
nem bl.a. kæmpe for bevarelse af
BREUM
Lo
gistik direktør, Ør
“Den Grønne Kile” og udvikle
sted
Børkop Midtby”

MAIKEN BANG
MADSEN
Bankfilialdirektør

“Det er skønt at se vores sundhedsformand vise vejen, når jeg
bl.a. ser ham løbe i skoven.
Desuden er han vores lokale
talerør i Vejle, med gode politiske holdninger, derfor opfordrer
jeg alle til at stemme på
Peder Hummelmose”

