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Jeg stiller op til kommunalvalget for at bevare det, der er værd at bevare, og lave det om, 

der kan blive bedre. Eller med andre ord min politiske tilgang er mere baseret på værdier 

end ideologier eller illusioner. Jeg er ny i politik og sammen med en pragmatisk tilgang til 

livet – vil jeg være god til at samarbejde på tværs af partier og andre skel. 

Jeg vil blandt andet lægge vægt på:

• At ældre ikke betragtes som en byrde. Der er en masse ressourcestærke ældre i 

kommunen, også blandt tilflyttere. Lad os få dem i spil. 

• At tage ansvar for de svageste. Uanset alder og udfordring. I disse Covid-19 tider er 

behovet ikke blevet mindre.

• En sund økonomi. Det kræver nogle svære og hårde valg. Et øget samarbejde med 

nabokommuner, hvor det giver mening, kan være en mulighed.

• Naturen. Den har mange nydt gennem tiderne. Den skal passes og plejes gennem 

udvikling, så der er plads til alle, både fastboende og turister, nu og i fremtiden.

• At være en attraktiv kommune at bo i både for de fastboende og tilflyttere. Vi skal stræbe 

efter at finde vores egen sjæl for det er svært at konkurrere med de store byer omkring 

uddannelser og arbejdspladser. Det er ikke nok at vi har et rigt foreningsliv. Der skal mere til 

for at få vores unge mennesker til at vende tilbage, når de har været ude i verden samt 

tiltrække nye tilflyttere. Et løft til skolerne, idræt, cykelstier, sundhed og støtte til 

iværksættere er nogle af disse elementer.

Lidt om mig selv. Jeg er 57 år og bor sammen med Jane der er socialrådgiver. Vi flyttede ”

hjem” til Odsherred for 3 år siden. Nærmere bestemt Nykøbing. Det har vi ikke fortrudt. Vi 

nyder den skønne natur og lyset samt ikke mindst de mange varme smil og 

imødekommenhed vi møder overalt i Odsherred, når der sættes sejl, rockes, vises film og 

meget andet. Jeg har en voksen søn der er fløjet fra reden for snart længe siden.

Jeg er oprindeligt født og opvokset i Nykøbing samt gået i gymnasiet i Asnæs inden jeg drog 

videre til København for at læse til Cand.Merc.-dat. Som ung kom jeg rundt i hele Odsherred 

i forbindelse med sport eller når jeg kørte varer ud for mine forældre, der havde en 

møbelpolstring og tæppeforretning i Brændergården i Nykøbing. I dag arbejder jeg med It-

sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger og pendler normalt til/fra København med 

tog og/eller bil.
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