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Skal du stemme til urafstemningen den 1.- 27. marts?
Urafstemningen foregår denne gang elektronisk,
og vi skal stemme ved hjælp af partikontorets afstemningssystem: s-afstemning.dk.
Har du brug for hjælp til at stemme, kan du kontakte din partiforening.
Læs nærmere side 5, og se kontaktoplysninger mv. på side 11

KV21

Karen Lagoni
Lundagervej 21, Stevnstrup
8870 Langå
Folkeskolelærer, 66 år

Lise-Lotte Leervad Larsen
Vester Boulevard 29, 8920 Randers NV
Ansat hos Dansk Center for
Undervisningsmiljø, 47 år

Marianne Carøe
Elektravej 6, Paderup,
8960 Randers SØ
Tidl. næstformand i FOA Randers, 76 år

• Næstformand i sundheds-, idræts- og kulturudv.,
medlem af miljø- og teknikudv. og af børne- og
familieudv.
• Medlem af Havnebestyrelsen
• Formand for Gudenåkomiteen

• Byrådsmedlem, børne- og skoleudvalgene
• Formand for Børn- og Unge-udvalget
• Skolebestyrelsesmedl. på Vestervangsskolen
• Best.medl./holdleder i Randers Freja Håndbold
• Ambass. for Kræftens Bekæmpelse, Røgfri ungdom

• Amts-/regionsrådsmedlem fra 2002-2021
• Erfaringer fra bl.a. hospitalsudvalget,
psykiatriudvalget, social- og handicapområdet
• Bestyrelsesarb. i Social- og Sundhedsskolen,
Randers Regnskov og Paderup Gymnasium

I mit arbejde i byrådet lægger jeg stor vægt på ærlighed, et godt arbejdsklima og den politiske samtale. Jeg ønsker at skabe balancerede politiske
løsninger, både når det gælder sundhed, idræt og kultur, et rent miljø og
gode forhold for vores børn og vores ældre i kommunen, både i Randers og
de mindre byer omkring. Det er vigtigt, at vi passer godt på vores miljø, så
vi efterlader en klode, vi kan være bekendt, til vores efterkommere. Planter
og dyr er vigtige for mig. Derfor skal vi passe på miljøet omkring os og se
på løsninger, der kan give mere biodiversitet og plads til stor natur. Jeg vil
vægte, at alle har lige muligheder for at forme deres eget liv uanset social
baggrund, køn, etnicitet eller økonomisk formåen. Jeg vil altid arbejde for,
at alle børn skal have mulighed for at blive en del af vores fællesskab.
Jeg bor sammen med Jørn i Stevnstrup og er bestyrelsesmedlem i den
lokale brugs, medlem af menighedsrådet og aktiv i foreningen Norden.

Jeg er gift med Malte og sammen har vi 5 børn, bonussøn og to børnebørn.
Som mor til 5 har jeg mange erfaringer med den nære velfærd i Randers,
hvad enten vi taler børnehave, sundhedscenter eller folkeskole.
Jeg ved, hvor vigtigt det er, at børnenes tid i folkeskolen er god og tryg, og
at der er plads og tid til alle. Folkeskolen binder vores samfund sammen.
Det er her fundamentet til det gode voksenliv dannes, uanset om vejen går
gennem en faglig eller boglig uddannelse.
Jeg ved, hvilken betydning foreningslivets sunde og dannende rammer har
for vores børn, og at alle har lige adgang til et sundt fritidsliv.
Som borger mærker vi hurtigt konsekvensen af byrådets beslutninger. Vi
skal derfor inddrage og lytte til borgerne, også børnene.
Jeg er energisk, vedholdende, arbejdsom og lyttende. Jeg tror på dialog,
stærke fællesskaber og samarbejde både internt og eksternt.

Martin Vedstesen
Mariagervej 60A, 1.tv., 8900 Randers C
Pædagog hos Fonden Bakkegården
Udd. cand.pæd.soc., 29 år

Per Blicher
Magnolialunden 1, 8960 Randers SØ
Tidl. formand for automekanikerne,
Selvstændig, skuemester, 73 år

Peter Hansen
H.C. Andersens Vej 4
8920 Randers NV
Omsorgsmedarbejder, 50 år

• Bestyrelsesmedlem i
Socialdemokratiet Kronjylland
• Kasserer Socialdemokratiet Randers Sydkreds
• Medlem af redaktionsudvalget for
Socialdemokraten Randers

• Formand for Socialdemokratiet Randers Nord
• Repræsentantskabsmedlem i NORLYS
• Repræsentantskabsmedlem i TV2 Østjylland
• Formand for Grundejerforening Christianelund, Romalt

• Organisatorisk næstformand i Fællesledelsen
• Medlem af menighedsrådet ved Over Hornbæk kirke
• Tidligere leder i biblioteksvæsnet
• Gift med Liselotte og far til 5

Jeg stiller op til det kommende kommunalvalg, fordi jeg mener, at der er
plads til forbedringer i forhold til samarbejdet i byrådet. En kommunalbestyrelse, der formår at samarbejde og lytte til hinanden på trods af uenigheder,
er grundstenen, når udviklingen skal skabes i Randers Kommune.
Med udgangspunkt i min stærke pædagogiske faglighed vil jeg gå forrest
i arbejdet for et styrket samarbejde i byrådet. Som byrådspolitiker vil jeg
favne bredt og inddrage kommunens borgere i skabelse af en heltidspolitik,
som bygger på den enkeltes faglighed, kompetencer og vigtigst af alt, en
helhedspolitik, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov.
Mine mærkesager: Styrke det politiske samarbejde i byrådet, børne-, ungeog uddannelsespolitik samt bevaring af handlen i midtbyen.
I fællesskab skal Randers Kommune udvikles.

Som kandidat har jeg et ønske om at få indflydelse på udviklingen i Randers Kommune. Bliver jeg valgt til byrådet, vil jeg gerne arbejde med nogle
af følgende opgaver: Udvikling af vores infrastruktur, Byen til Vandet, Ringboulevarden, en østbro. Sikring af gode skoleveje, cykelstier, hastighedsdæmpende foranstaltninger i bynære områder, begrænsninger af tung
trafik i byerne.
Jeg vil gerne arbejde med ældre og omsorg og sikre et godt og værdigt liv
for dem, som har opbygget vores velfærdssamfund.
Som skuemester/censor ved tekniske skoler i Danmark er jeg også meget
interesseret i skole og uddannelse. Vi skal sikre børn og unge de bedste
muligheder for udvikling til fremtidens uddannelser og arbejdsmarked.
Klimaet er vigtigt for os og kommende generationer. Vi skal sikre rent vand,
ren luft og en ren natur og nå i mål med mange af FNs verdensmål.

Jeg vil stille mit mandat til rådighed til kommunevalget, da jeg gerne vil
være med til at føre den udvikling videre, vores kommune er godt i gang
med. Desuden vil jeg bruge den erfaring jeg har fået gennem mange år
på sundheds-, psykiatri- og omsorgsområdet. Jeg har også indsigt i den
kollektive trafik, som binder kommunens landsbyer og områder sammen.
Infrastruktur betyder fremkommelighed i dagligdagen.
Vi skal også passe på vores natur, være med til at sikre rent drikkevand og
undgå sprøjtegifte i haverne. Genbruge og sortere vores affald.
Der er fire vigtige områder, som sikrer, at en kommune kan fungere:
personalepolitik/arbejdsmiljø, uddannelsespolitik, god ledelse og økonomisk ansvarlighed. Jeg vil arbejde for hele Randers kommune.
Politik handler om mennesker. Det handler om udvikling. Det handler om
os, dig og mig. Nemlig om vores RANDERS Kommune.

Kan man arbejde, til man er 70 år? Rigtig mange Randersborgere har et
fysisk hårdt arbejde. Arbejderklassen eksisterer og udgør den største befolkningsgruppe i Randers! De er håndværkere, medarbejdere inden for
omsorg, dagplejere og pædagoger. De varetager mange kerneopgaver;
henter vores affald, gør rent på arbejdspladsen, tager sig af vores børn,
unge og gamle, holder gader og stræder rene eller står i produktionen m.v..
Indsatsen for deres vilkår og økonomi skal rykkes op på dagsordenen. Det
er arbejderklassen, og det er dem, jeg vil arbejde for - også når de mister
deres arbejde, bliver presset af en for kort dagpengeperiode, bliver nedslidte og syge, går på pension og bliver ældre. Vi skal prioritere VÆRDIGHED
og VELFÆRD for almindelige mennesker.
Det billede, vi skal have af Randers, handler om fællesskab, med fortsat
og fornyet styrke.

Peter Nellemann
Fornæsvej 4
8940 Randers SV
Skoleleder, 59 år

Pia Moldt
Lindevej 72, 8981 Spentrup
Leder af pædagoguddannelsen i
Randers på VIA, 58 år

Rafael Raducu Andrasescu
Husarvej 11, 2.tv.
8930 Randers NØ
Faglig konsulent i 3F, 33 år

• Uddannet lærer
• Skoleleder de sidste 25 år på Søndermarkskolen og på Østervangsskolen
• Gift og far til to voksne piger

• Medlem af sundheds- idræts- og kulturudv.,
skole- og uddannelsesudv.
• Medlem af bestyrelsen for Vandmiljø Randers,
Folkeoplysningsudv. og Elitekoordineringsudv.
• Medlem af lokalrådet i Spentrup-området

• Mine helt store fritidsinteresser er aktivt
fodboldspil og en rolig fisketur

Mit sigte med at gå ind i lokalpolitik er at skabe de bedste rammer for et
godt liv for alle borgere i Randers Kommune, uanset om man er ung eller
gammel, om man bor på landet eller i byen, eller om man har brug for hjælp
til at klare hverdagen.
Vi skal være en attraktiv bosætningskommune. Derfor skal vi fastholde en
mangfoldighed af spændende jobs, have en infrastruktur med gode dagtilbud og skoler samt moderne faciliteter til idræts- og fritidslivet. Og vi skal
værne om kulturlivet, så vi både støtter de etablerede tilbud og giver mulighed for, at nye lokale initiativer kan udvikles. Jeg holder meget af vores
kommunes unikke natur, som vi skal tage vare på, og vores kronjyske hovedstad skal udvikles med nænsom hånd og i balance mellem gammelt og
nyt. Vi skal overalt tænke bæredygtighed ind. Ønsker I en ordentlig, seriøs
og dedikeret indsats for Randers Kommune, så stem mig ind i byrådet.

Jeg vil fortsat arbejde for, at Randers Kommune skal være en god kommune at bo og arbejde i.
Forebyggelse og lighed i sundhed er vigtigt. Minimumsnormeringer i dagtilbud, gode skoler, hvor børn lærer noget og trives, veluddannet personale i
sociale institutioner og på vores plejecentre.
Jeg vil arbejde for en god balance mellem land og by. For lokalområderne
er bl.a. idrætsforeninger, hallerne, dagtilbud, skoler, ældrecenter sammen
med de lokale indkøbssteder livsnerven.
Også miljø og bæredygtighed er vigtigt - så vi sikrer vores børnebørn natur
og rent vand. Vi skal have styr på økonomien, skabe nye arbejdspladser og
lærepladser til de unge.
Det brede samarbejde i byrådet, en ordentlig tone og ansvarlighed for gode
politiske beslutninger til gavn for borgerne er meget vigtigt for mig.

Steen Bundgaard
Hasselvænget 14, 8990 Fårup
Lærer gennem 42 år på Fårup skole
66 år

Stine Eiby Boeriis
Søren Møllersgade 30C
8900 Randers C
Lærerstuderende, 24 år

• Formand for skole- og uddannelsesudv. og
medlem af økonomiudv. og udviklingsudv.
• Bestyrelsesmedlem i Randers Teater
• Fmd. for menighedsrådet i Fårup Sogn og
medlem af provstiudvalget

• Nuværende 1. suppleant til byrådet
• Forretningsudvalgsmedlem i DSU
• Formand for DSU Midtjylland
• Hovedbestyrelsesmedlem i
Socialdemokratiet i Midtjylland

Jeg bor i Fårup med min kone Helle, der er sygeplejerske på regionshospitalet i Randers.
Jeg mener, det handler om åbenhed, nærvær og kvalitet. Derfor vil jeg meget gerne fortsætte arbejdet med at udvikle Randers Kommune til et endnu
bedre sted at bo og arbejde. Dette er mine socialdemokratiske pejlemærker
til næste periode: At der sikres et folkeskoletilbud med kvalitet, så folkeskolen bliver førstevalg. At der sikres gode tilbud til børn/unge med særlige
behov. At der sikres gode pasningsmuligheder i nærmiljøet.
At de ældre får den nødvendige pleje og omsorg.
At det frivillige foreningsliv til stadighed bliver styrket.
At Randers skal være en attraktiv kommune at bosætte sig i.
At den kollektive trafik på landet og i byen styrkes.
Politik er at ville.

Som den yngste kandidat i flokken er det min ambition at skabe en mere
lige og retfærdigt kommune.
Det skal ikke være din baggrund, bopæl eller alder, der skal forhindre dig
i at leve det liv, du ønsker. Vi skal løfte den socialdemokratiske arv til nye
højder, og den kamp står jeg klar til at kæmpe!
Jeg var ikke ret gammel, da jeg første gang oplevede, at verden er fyldt
med kampe. Kampe, der er værd at kæmpe. Forældre, der måtte skrabe
på kistebunden for at finde penge til børnenes fritidsaktiviteter. Børn, der
først bliver udredt alt for sent, så barndommen næsten er et overstået kapitel. Ensomme unge, der overlades til sig selv, når de har allermest brug
for hjælp.
Jeg kæmper for en mere retfærdig kommune, og jeg håber, at DU vil hjælpe
mig på vej!

Jeg vil arbejde for bedre muligheder for social integration af nydanske børn
og unge.
Det ligger mig meget på sinde at være med til at bygge bro mellem de
unge mennesker for at give dem en bedre mulighed for et socialt netværk.
Dette skal blandt andet sikres gennem ungdomstilbud i form af aktiviteter/
ungdomsklubber.
Som herboende randrusianer er jeg vidende om de store parkeringsproblemer hos mange borgere i byen. Det vil jeg gerne være med til at løse.
Jeg vil arbejde også for, at der bliver større fokus på langsigtede og brugbare løsninger i de svært belastede boligområder.

Stoil Zaylov
Fåborgvej 12, 8940 Vorup
Automatiktekniker, Maintenance
Engineer Elopak Århus, 38 år
• Best.medl. i Socialdemokratiet Kronjylland
og Randers Sydkredsen
• Suppleant i Randers Daghøjskole
• Fodboldtræner Vorup FB U5, U6
• Medlem af sponsorgruppen Vorup FB
Jeg har boet i Randers i mange år og er bosiddende i Vorup sammen med
min kone og vores to børn, som begge er født på Randers Sygehus og går
i børnehave i Vorup. Jeg er tidligere næstformand i forældrebestyrelsen for
den kommunale dagpleje i Randers 2017-20.
Jeg stiller op til byrådet, fordi jjeg gerne vil bidrage med den store viden, jeg
har erhvervet mig gennem min uddannelse som automatiktekniker og mit
arbejde som Maintenance-ingeniør (robotstyring) i mange år. Min viden og
erfaring kan jeg bruge til at hjælpe unge mennesker i uddannelse eller beskæftigelse ved at sikre flere uddannelses- og praktikpladser. Da jeg også
er far, ønsker jeg bedre muligheder for vores børn i Randers Kommune.
Børn er vores fremtid, og jeg vil helt konkret arbejde for, at der sikres børnetilbud, som bygger på kvalitet, faglighed og samarbejde. Det skal være
børnetilbud, hvor der er personale nok til at varetage børnenes behov.

