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Hvordan skal rækkefølgen se ud på liste A?
KV21

Tirsdag den 16. november skal vælgerne i Randers Kommune sammensætte det nye byråd.
24 socialdemokratiske kandidater
har meldt sig klar til at gøre Torben
Hansen selskab på liste A.
Som borgmesterkandidat er Torben Hansen nummer 1 på listen,
men rækkefølgen af de øvrige kandidater afgøres ved en urafstem-

ning blandt partiets medlemmer.
Urafstemningen foregår fra den 1.
til den 27. marts. Resultatet offentliggøres den 28. marts.
Torben Hansens 24 socialdemokratiske medkandidater kommer fra
hele kommunen. De engagerede og
valgkampsberedte socialdemokrater tæller både kendte, nuværende
byrådsmedlemmer og nye navne,

der ønsker at byde ind med interesse og ildhu til det ansvarsfulde hverv
som kommunalpolitiker.
Her præsenterer de 24 kandidater
sig selv - i alfabetisk rækkefølge
efter fornavn.

Anker Boje
Vandbækvej 12, Uggelhuse
8960 Randers SØ
Driftsleder, 48 år

Anne Hjortshøj
Østerbro 12C, 8970 Havndal
Udd. i Offentlig administration (HR,
Innovation og Entreprenurship), 29 år

• Byrådsmedlem Randers Kommune
• Medlem af miljø- og teknikudvalget
• Medlem af beskæftigelsesudvalget
• Medlem af landdistriktsudvalget

• Næstformand for børn-og familieudv. og for
landdistriktsudv. samt medlem af økonomiudv.
• Formand for Havndal-Udbyneder IF
• Medlem af menighedsrådet i Kastbjerg-Udbyneder sogn og kontaktperson for de ansatte

Jeg har været bosat i Uggelhuse ved Assentoft siden 1998, er gift og far til to.
Har altid været aktiv og interesseret i at få fællesskaber til at fungere godt.
Dette har resulteret i flere bestyrelsesposter bl.a. i Uggelhuse Borgerforening, Randers Vandråd samt formandsposten for Uggelhuse Vandværk.
Somw tidligere konstabel i Forsvaret, hvor jeg har været udsendt til ExJugoslavien, har jeg prøvet lidt af hvert.
Jeg er uddannet blikkenslager og vvs-montør, men har siden 2011 arbejdet
som driftsleder på Assentoft Vandværk.
Mine største interesseområder ligger inden for de udvalgposter, som jeg
bestrider i byrådet i dag. Jeg brænder for at skabe udviklingsmuligheder for
de mindre bysamfund rundt omkring Randers by - samt skabe bedre dialog
mellem borgerne og kommunen.

Jeg stiller op til byrådsvalget, fordi jeg vil kæmpe for en Randers Kommune
i Bedre Balance. Uanset hvor vi bor, og hvem vi er, skal vi have lige adgang
til vores fælles velfærd.
Velfærd er frihed. Velfærd er rammerne om vores hverdag og liv.
Vi skal turde sætte spørgsmålstegn ved, om større altid er bedre? Hvad
er prisen for en kommune i ubalance? Ønsker vi en kommune, hvor det er
geografien, der er afgørende for adgangen til vores fælles velfærd?
Jeg vil fortsat kæmpe for en sammenhængende kommune, en kommune i
Bedre Balance mellem by og land, hvor vi får nærheden tilbage.
Jeg vil insistere på, at vi sammen kan gøre en forskel. Politikere, foreninger, ildsjæle, borgere og erhvervsliv.
Sammen kan vi sikre VÆKST, MULIGHEDER og BEDRE BALANCE i hele
Randers Kommune ved at gå nye veje, have nye visioner og løsninger.

Christian Engelbrecht Pedersen
Wahlsvej 3, 8870 Langå
Politiassistent (oprindeligt uddannet maskinarbejder), 43 år

Jeg bor i Langå sammen med min kone, Majken, som er folkeskolelærer,
og vores to børn, som går i den lokale folkeskole.
Jeg brænder både for det helt lokale og for det, der vedrører hele kommunen.
Jeg elsker naturen og vil bl.a. kæmpe for mere skov og natur i hele kommunen. Jeg er balkanveteran og brænder naturligt for veteransagen.
Desuden vil jeg kæmpe for sikre skoleveje, styrkelse af skoler og daginstitutioner, øget borgerinddragelse og ikke mindst bevarelse af Langå Station
som trafik- og kulturknudepunkt.
Og så vil jeg gerne være med til at genetablere den gode politiske samtale
- og den gode tone i byrådssalen.

Claus Ørsted
Kirkegade 18, 4.th., 8900 Randers C
Cykelsmed, gallerist, bogudgiver,
foredragsholder og visesanger, 78 år

Ellen Petersen
Fredensgade 14A, 8900 Randers C
Udvalgsformand
Tidl. formand i 3F Industri, 66 år

Hans Christian Mortensen
Møllevej 47, Neder Hornbæk,
8920 Randers NV
Tidl. kriminalassistent, 57 år

• Bestyrelsesmedlem i Historisk Samfund og i
Støtteforeningen for Bifrost
• 50 års lederarbejde i og æresmedlem af
Dronningborg Boldklub
• Randers Ambassadør

• Formand for beskæftigelsesudvalget
• Medlem af økonomiudvalget og socialudvalget
• Medlem af Forum for Erhverv, Vækst og
Arbejdsmarked (EVA)
• Medlem af valgbestyrelsen

• Formand for Danmarks Veteraner Kronjylland
• Bestyrelsesmedlem i veteranprojektet S/Y BIA
• Tidl. underviser på bl.a. AOF Daghøjskolen
• Tilknyttet Randers FC Jobakademi

Efter 19 år i kommunalpolitik synes jeg stadig, at det er spændende og
udfordrende at være med i politisk arbejde og stiller derfor mit mandat til
rådighed igen.
En aktiv erhvervs- og arbejdsmarkedspolitik er grundlaget for høj beskæftigelse og stærk økonomi. Herved skabes rammerne for, at borgerne får
trygge levevilkår og god kommunal service.
Jeg er optaget af og vil arbejde for:
• En helhedspolitik med udgangspunkt i Socialdemokratiets kommunalpolitiske program. • At alle borgere i Randers Kommune oplever at være
en vigtig del af kommunen, uanset hvor vi bor. • Et mangfoldigt kultur- og
fritidsliv. • At ældre borgere, med behov, sikres den nødvendige pleje og
omsorg. Det er Socialdemokratiet, der skal sætte den politiske dagsorden.
Jeg er stolt af igen at være med på liste A.

Jeg stiller op til kommunalvalget 2021, fordi jeg gerne vil bidrage til at udvikle Randers Kommune.
Jeg vil arbejde for at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser til Randers.
Som tidligere politimand har jeg set mange børn og unge, som har haft
store udfordringer i deres opvækst. De fortjener bedre! Dem skal vi passe
godt på.
Det er vigtigt, at vi sikrer en tryg kommune, gode forhold for vores børn og
ældre og har et stærkt fokus på folkeskolen.
Jeg har som politimand været udsendt to gange. Derfor står veteransagen
mit hjerte nær, og jeg er aktiv i veterancafeen Randers.
Min fritid går med bl.a. maratonløb, og indtil videre har jeg løbet 18 helmaraton i både ud- og indland.

Jeg har været en del af idrætsverdenen og kulturlivet i Randers i snart
mange år, både som udøver, bruger, leder og formidler.
Det vil stadig være kerneområder for mig, ligesom jeg gerne vil være med til
at præge udviklingen af vores by såvel arkitektonisk som æstetisk, kort sagt
gøre den gode by Randers til en endnu bedre by at bo – og leve i.
Jeg anbefaler mig med godt humør og sund fornuft.
Anerkendelser:
Æresnåle fra Jydsk Boldspil Union og Dansk Boldspil Union
Randers Kulturpris 2006
Randers Æresnisse 2011
Årets Randersborger 2017

Henriette Malland
Horsensvej 1
8940 Randers SV
Selvstændig, 48 år

Henrik Leth
Skytten 118, 8920 Randers NV
Pensionist, fiskeguide mv., 69 år

Ib Møller Pedersen
Hobrovej 46, 4. tv., 8900 Randers C
66 år

• Skolerådsformand i Randers Skoleråd
• Forældrerep. i skolebest. på Søndermarkskolen
• Næstformand i skolebest. på Randers
Specialskole
• Medstifter af Titusindstemmer Randers

• Medlem af omsorgsudv., landdistriktsudv. og
beskæftigelsesudvalget
• Medlem af repræsentantskabet i NORLYS
• Bestyrelsesarb. i bl.a. AOF, Randers Regnskov
og Den Hørniske Stiftelse (formand)

• Medlem af SAM-foreningens bestyrelse
• Frivillig inden for udsatte- og ældreområdet
• Aktiv gennem en årrække i dels partiforening
Randers Nord, dels i udgivelsen af Socialdemokraten Randers

Jeg bor i Vorup med min mand og vores to drenge.
Jeg vil arbejde for, at HELE Randers Kommune er et godt, grønt og attraktivt sted at bo for ALLE borgere, uanset vilkår. For mig er det vigtigt, at vi
giver de bedste vilkår for BØRN, ÆLDRE, SKOLE, BESKÆFTIGELSE og
tager vare på de SVAGESTE.
At vi sikrer velfærden ved at skabe et godt arbejdsmiljø for kommunens ansatte, hvor de får lov til at bruge deres faglighed, OG at vi sætter borgeren
og KERNEVELFÆRDEN i højsædet.
At vi udvikler en kommune, hvor der er plads til at tænke stort og tænke nyt.
Hvor vi tænker i udvikling og er stolte af vores dejlige kommune. Et sted,
folk flytter til, et sted, der tiltrækker virksomheder, uddannelsesinstitutioner,
liv og udvikling. Hvor samarbejdet i byrådet er respektfuldt. Hvor vi tager
ansvar for vores natur, klima og fremtid.

Det har været fantastisk lærerigt at være med til at påvirke udvikling i byerne og på landet i Randers Kommune. Faktisk har det været så spændende,
at jeg er klar til 4 år mere!
Du kan være sikker på, at såfremt jeg bliver valgt for en ny periode, vil jeg
fortsat yde en stor indsats for vores fælleskab og kommune. Kort sagt vil
jeg gøre en forskel! Som byrådsmedlem byder jeg ind med mange erfaringer fra et liv med fagligt og politisk arbejde, bl.a. som formand for Dansk
Metal i Randers.
Faktisk brænder jeg for at bidrage med gode beslutninger, der kan gavne
vores byer og borgere i kommunen. Beskæftigelsen, muligheden for livslang uddannelse og et godt job, kærlig omsorg for vores ældre og ikke
mindst vores fælles miljø hører til mine mærkesager.
Læs meget mere på www.brakvand.dk om mine mærkesager og mit liv.

Mine mærkesager er bæredygtighed, både natur-og miljømæssigt samt socialt. Vi har en helt unik natur i Randers kommune, og den skal vi passe på.
Vi skal også have en bedre balance imellem landdistrikterne omkring Randers og selve byen. En styrkelse af den kollektive trafik er her en
nødvendighed, og jeg ser gerne en kraftig reduktion i priserne.
En anden mærkesag er udsatteområdet. Et samfund bliver vurderet på den
måde, som vi behandlet de udsatte, svage, de handicappede og ældre
borgere på, og her skal vi være bedre. Vi skal have alle med. Det er jo også
det, som Socialdemokratiet i sin grundvold står for.
Kulturen ligger mig også på sinde. Vi har mange kulturtilbud, men jeg vil
gerne, at vi simpelthen bliver kendt som Danmarks Kulturkommune nummer 1. Der er sket flere gode ting i de sidste tre år i Randers Kommune,
men meget kan blive bedre. Det vil jeg gøre en stor indsats for!

Jesper Gade
Granstien 10, Øster Tørslev
8983 Gjerlev J
Souschef i dagligvarebutik, 44 år

Johan Seider
Bofferhøjen 1, Sønderbæk
8920 Randers NV
Tekniker hos TDC, 46 år

Jørgen Mogensen,
Steen Blichers Gade 21B,
8900 Randers C
Tidl. ansat i telebranchen, 69 år

• Medlem af Sparekassen Kronjyllands
repræsentantskab
• Næstformand i partiforening Nørhald-Havndal
• Tidligere halinspektør gennem 10 år
• Tidligere salgskonsulent

• Uddannet datamatiker

• Bestyrelsesmedlem i partiforening Randers Nord
• Tillidsposter i FIC Østjylland, AOF Midt og
EU-Studiekreds
• Tidl. frivillig på et bosted i Colombia, Sydamerika
• Motion og korsang i Vocamanda

Jeg er gift med Helle og har tre børn. Fritiden bruges med vores fælles interesse for sport og vores dyr. Det frivillige idrætsliv altid har haft min store
interesse. Jeg har siden teeageårene været frivillig i den lokale forening
med poster som bl.a. fodboldformand og træner.
Da jeg altid har været politisk interesseret, var det ikke svært at tage beslutningen om at stille op til byrådet.
Jeg stiller op for at arbejde for:
• Udvikling af landdistrikterne
• Forbedrede forhold for foreningslivet
• Bedre indeklima i vores folkeskoler
• At de ældre skal have en tryg alderdom
• Og nok det mest vigtige: Jeg vil gøre mit til, at samarbejdet i byrådet skal
blive bedre. Det giver mulighed for en bedre Randers Kommune.

Blandt mine mærkesager er landbruget, der fortjener hjælp og støtte i stedet for konstant skældud.
Af andre mærkesager kan jeg nævne:
Vores infrastruktur har brug for et løft. Der mangler cykelstier, og der er
vejanlæg, der trænger til ordentlige løsninger.
Jeg vil også arbejde for, at Gudenåen bliver bedre for fisk, fiskeri, afvanding
og brug - uden dynd og tilsiltning helt ud i fjorden.
De socialt svage, der vil hjælpes, skal hjælpes, ikke piskes.
Og ikke mindst vil jeg være den mand, som den meninge borger kan komme til med sin sag.
Jeg vil forsøge at være med til ære fornuften, også når det drejer sig om at
støtte unge i deres kamp for at blive hørt.

Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg gerne vil bidrage til, at Randers By og
Randers Kommune bliver et endnu bedre sted at bo, arbejde, studere og
have egen virksomhed i. Med et endnu stærkere Socialdemokrati i Randers, kan vi skabe spændende og utraditionelle løsninger til fordel for os
alle. Jeg har en masse energi, som jeg gerne vil bruge på udvikling i hele
kommunen: • Etablering af studiemiljø i midtbyen og flere studier til Randers. • Samarbejde mellem virksomheder og uddannelsesstederne. • Udbygning af den kollektive trafik og tung trafik ud af midtbyen. • Etablering
af Klimabro og Øst-forbindelse. • Fortsat udbygning af cykelsti-nettet og
naturoplevelser som cykel- og gangstier. • Udbygning med sommerhusområde omkring Udbyhøj, små spisesteder og indkøbsmuligheder for turister
og sejlere i området. * Udbygning af tilbud til børn og unge med psykiske
udfordringer og diagnoser.

