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Mennesker først, samfundet skal ikke have flere regler end
nødvendigt og det gode liv er frit. Som udgangspunkt er borgerne
selv, f.eks. som familie de bedste til at definere det gode liv. Byrådet
bør understøtte det frie valg livet igennem.
Kommunen er til for borgerne ikke omvendt. Det skal være let at
komme i kontakt med relevante beslutningstagere. Når borgere
og erhvervsliv møder den kommunale forvaltning, bør det være et
serviceminded, relevant og effektivt møde.
1. God kvalitet i kernevelfærden, ordentlighed og værdighed skal
kendetegne vores grundlæggende tilbud om pasning, uddannelse og
pleje. Høj individuel valgfrihed er for mig også kernevelfærd.
2. Tiltrække erhvervsuddannelser til kommunen, til gavn for både
bosætning og erhvervsliv.
3. Vi skal være en erhvervsvenlig kommune, der er lydhør og fleksibel.
Struer skal både være et godt sted at bo og et godt sted at arbejde.
4. Limfjordsturisme er noget af det, vi skal leve af i fremtiden.
Vi skal satse på et bredere og bedre samarbejde med andre
limfjordskommuner om at promovere vores rolige vande. Hvis vi
gør det rigtigt, kan det blive til gavn og glæde for både erhvervslivet,
naturen og de herboende.
5. Vi skal planlægge nye cykelstier sammen med skolebestyrelser,
borgerforeninger og limfjordsturismens interessenter.
6. Økonomisk ansvarlig drift. Vi skal have mådehold med de offentlige
udgifter, så vi ikke skubber en unødvendig stor gæld foran os. Kan
der skabes økonomisk råderum, ønsker jeg at prioritere både lavere
skatter og bedre kernevelfærd.
7. Indføre åben spørgetid om alt for alle efter hvert byrådsmøde.
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PERSONLIGE OPLYSNINGER:
Jeg 37 år og bosat i Bremdal. Jeg er godt gift med Randi, og sammen har vi fire dejlige børn.
Jeg har en blandet erhvervsbaggrund, inden jeg blev finansøkonom og ansat i Skattestyrelsen,
hvor jeg også er tillidsrepræsentant og under uddannelse til skatterevisor. I fritiden deltager
jeg i foreningslivet og spiller discgolf – især på hjemmebanen i Lystanlægget.
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