Thyge Havgaard Bjerring, Byrådsmedlem og nummer 5 på Venstres liste.
51 år, uddannet indenfor salg, hvor jeg startede ved Jydsk Telefon i Vejle, i 1991 og arbejder stadig i TDC
Group, TDC Erhverv i Vejle, som Account Executive med det samlede kundeansvar for få større danske
erhvervskunder.
Det er vigtigt for mig at arbejde fuld tid ved siden af mit politiske arbejde i Vejle Byråd, da jeg mener at
lokal politik aldrig må blive en levevej og skal være en seriøs sund interesse.
Bor med min familie i Mejsling, 7100 Vejle.
I min fritid nyder jeg det frivillige arbejde og foreningsliv, hvor jeg blandt andet er formand i den lokale
idrætsforening, samtidig deltager jeg aktivt med min familie og støtter hvor jeg kan, ved at give en hånd
med, for at få ting til at lykkedes.
Fællesskabet er en stor værdi for mig, hvor alle bidrager det man kan, når man kan og på den måde som er
bedst for en selv og for fællesskabet. Ligesom ærlighed, at jeg er ærlig overfor mig selv og andre, fører til
tro og handling.
Et godt fritidsliv hvor der er plads til alle, og hvor foreningerne får de bedst mulige forhold for at udvikle
sig til gavn for kommunens borgere er vigtigt for mig.
Jeg brænder for at kunne være med til at arbejde med en frivillighedsstrategi og jeg har en masse
stærke kompetencer at byde ind med her. Jeg vil arbejde for at Vejle Kommune fortsat er et attraktivt
sted at bo, at vores kommune vælges til på grund af blandt andet en god og tryg folkeskole med højt
fagligt niveau.
Vi skal være en kommune hvor sammenhængskraften imellem, skole, erhvervsliv, foreningsliv og
lokalsamfund er stærk
Af natur er jeg ambitiøs, loyal, troværdig og vedholdende, jeg sætter en ære i at udføre et godt stykke
arbejde og jeg gør aldrig noget halvt. Derfor kan du regne med at når jeg har valgt igen at blive
byrådskandidat for Venstre – så er det fordi jeg vil det og fordi alle borgere i vores kommune kan regne
med at jeg vil gøre en forskel.

Så stem personligt og lokalt – Invester din stemme på mig!
Venlig hilsen
Thyge Havgaard Bjerring
Byrådskandidat
Ps.: Er du på Facebook, kan du følge mig og min indsats på:
https://www.facebook.com/Thygeivejlebyraad/

