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Gode skoler, fritidsliv 
og styrket turisme på 

Sydals

KOM TÆT PÅ ELLEN
 
VÆRDIGHED I ÆLDREPLEJEN

SIDE 6 SIDE 7 

Venstres borgmesterkandidat Ellen Trane Nørby 
har boet i Sønderborg Kommune i 17 år og kender 
hver en krog i kommunen fra sine mange møder 
og dialoger med mennesker, virksomheder og 
institutioner. Når hun trænger til ro, foregår det 
dog i kolonihaven.

Alle ældre i kommunen har ret til værdighed og 
tryghed i ældreplejen. Venstre ønsker færre, men 
velkendte medarbejdere om den ældre og mere 
frit valg i ældreplejen. For de ældre er gamle nok 
til at bestemme selv.

FIND DIN VENSTRE KANDIDAT

SIDE 4-5 

Uanset hvor i Sønderborg Kommune du bor, så 
har Venstre en lokal kandidat. Det er ikke kun 
geografien, hvor Venstre spænder vidt, men også 
kandidaternes baggrund, alder og job er vidt 
forskellige og repræsenterer bredt. På bagsiden 
kan du se, hvornår du kan møde vores kandidater 
i dit lokalområde.
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ET VIGTIGT VALG
Kommunalvalget er vigtigt. Mange af de beslutninger, der træffes i byrådet, handler om din hverdag. Derfor er 
din stemme afgørende. 

Med en stemme på Venstre kan du beskytte det frie valg af hjemmepleje og sikre værdighed og tryghed for 
vores ældre. Vi er garant for reduktion af bureaukrati, så vi har råd til at investere i vores skoler og mere tid til 
børnene. Og vi står for udvikling og vækst i hele kommunen. 

Vi skal nemlig have gjort hele Sønderborg Kommune til en attraktiv tilflytningskommune, hvor vi igen bliver flere 
og ikke færre indbyggere. Sønderborg Kommune har de sidste to valgperioder mistet 1500 indbyggere netto. 
Den fraflytning skal stoppes. Derudover skal flere bidrage og være en del af arbejdsfællesskabet. 

Det kræver en anden politisk ledelse og prioritering. Sønderborg skal være et endnu bedre sted at arbejde, drive 
virksomhed, bo og leve. Når du og andre i Sønderborg betaler skat, skal man vide sig sikker på, at pengene ikke 
bruges på unødvendigt bureaukrati og administration. Vores penge skal bruges på kernevelfærd: Vores børn, 
skoler, borgere med et handicap, vores ældre og på at skabe vækst og udvikling i hele kommunen.

Vi skal have råd til værdig ældrepleje. Råd til gode skoler med lokal frihed, faglighed og færre elever i klasserne. 
I Venstre siger vi maks. 22 elever i klasserne, så alle børn kan løftes fagligt og trives.

Vi skal sikre muligheder for alle i kommunen. Uanset om du bor i Kværs, Kegnæs eller Købingsmark, så skal 
du opleve en kommune i balance, og at kontakten til politikerne er tæt og lyttende. Det skal være slut med 
topstyring og beslutninger, der tvinges ned over hovedet på lokalsamfund.

Venstre ønsker et bredt politisk samarbejde, hvor vi fokuserer på vækst, investeringer og udvikling i hele 
kommunen - både i vores byer og i vores mindre lokalsamfund. 

Derfor er din støtte vigtig. Stem på fornyelse og for fremtiden. Stem på Venstre. Så lover jeg dig, at jeg vil bruge 
al min energi på, at vi sammen kan gøre hele Sønderborg Kommune stærkere.

Ellen Trane Nørby, Borgmesterkandidat, Venstre

FOLKESKOLEN SKAL GØRES MERE 

ATTRAKTIV
Venstre ønsker en stærk folkeskole med 

mere frihed, faglighed og færre elever i 

klasserne. Vi ønsker et bedre samarbejde 

og ligestilling mellem fri- og folkeskolerne. 

Både når det handler om adgang til 

naturskole og svømmehal eller at sikre, at 

buskøreplanerne passer med skolernes 

ringetider. Vores friskoler, tyske, private 

og internationale skoler er et aktiv for 

området og vigtigt for det frie skolevalg.

FLERE MED I ARBEJDSFÆLLESSKABET
I Sønderborg skal der være plads til alle. Men vi 

forventer til gengæld, at alle bidrager. Dygtige 

medarbejdere og højt kvalificeret international 

arbejdskraft er nødvendigt for områdets 

virksomheder. Men vi har desværre også mange, der 

ikke er en del af arbejdsfællesskabet og ikke bidrager. 

Sønderborg er i dag den kommune i Sydjylland, hvor 

færrest indvandrere med ikke-vestlig baggrund er i 

beskæftigelse. Det skal vi ændre. Og det handler om 

at stille krav og have forventninger. Forventninger om 

at alle bidrager, integrerer sig og lærer dansk. At man 

bliver selvforsørgende og finder et arbejde. Flere i 

arbejde er også en forudsætning for, at vi har råd til 

kernevelfærd.

UDVIKLING AF HELE KOMMUNEN

Sønderborg Kommune skal gøres til 

en attraktiv tilflytterkommune. Venstre 

ønsker at styrke hele kommunen, så 

både vores byer og landområder 

oplever vækst og udvikling. Vi skal 

have flere byggegrunde med udsigt 

over hele kommunen. Og skoler, 

dagplejer og kultur- og fritidstilbud 

skal skabe liv og aktivitet i hele 

kommunen.

GRØN KOMMUNE MED MERE VILD NATUR
Vi vil en grøn kommune, hvor der skabes, ikke 
tabes job. Vi skal nå nullet i 2029, men vi skal 
også nytænke ProjectZero. Vi skal understøtte 
vores grønne industrivirksomheder og udvikle 
”digital valley” mellem Odense-Sønderborg-
Flensborg, så samarbejdet mellem virksomheder 
og forsknings- og uddannelsesinstitutionerne på 
området styrkes. Det vil skabe mulighed for vækst 
i erhvervslivet, arbejdspladser og tiltrækning 
af flere erhvervsinvesteringer og kvalificeret 
arbejdskraft til området. Vores landbrug og 
fødevarearbejdspladser skal bevares, og vi skal 
samarbejde om bæredygtig vækst. For Venstre er 
vild natur ikke bare at lade tidslerne gro i rabatten. 
Vi har derfor foreslået en naturfond i Sønderborg 
Kommune, så vi reelt kan pleje og genskabe 
naturværdier til fordel for et rigt dyre- og planteliv 
og større biodiversitet, samt for at sikre mere 
sammenhængende natur, som vi alle kan få gavn af 
og nyde at bruge.
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Sydals er et naturskønt område at bo 
i - omgivet af både vand og skov. Her 
er plads til både familien og den store 
hobby og passion. Et aktivt foreningsliv 
kendetegner også området, og så 
er Sydals det største turistområde i 
Sønderborg Kommune. Det kræver 
dog investeringer i både turisme, 
erhvervsudvikling og bosætning at løfte 
hele Sydals. 
 
Uden gode lokale skoler - ingen 
bosætning. Derfor støtter Venstre op om 
tryg og lokal børnepasning, gode skoler 

og et aktivt fritids- og kulturliv til gavn for 
alle aldre. Vi ser friskolerne i Tandslet og 
på Kegnæs samt vores folkeskoler i Hørup 
og Lysabild som en styrke for området. 
Og vi oplever, at dagplejen og de private 
passere er vigtige for at sikre tryghed for 
vores mindste børn. Det skal vi bevare. 
 
HVERDAGEN SKAL HÆNGE 
SAMMEN
For at en hverdag kan hænge sammen 
for familier på Sydals, er det vigtigt, 
at vi får sikret en god infrastruktur og 
bedre busforbindelser. Det, mener vi i 
Venstre, er vigtigt for at skabe en mere 
sammenhængende kommune og gode 
forhold for ikke mindst de børn og unge i 
Sydals, der er afhængige af busserne for 
at nå til skole og uddannelse.
 
Vores vejnet skal både kunne klare den 
almindelige trafik, men også den tunge 
landbrugskørsel, og det stigende antal af 
turister, uden at det er til fare for cyklister 
på vej til skole eller fritidsaktiviteter. Derfor 
har vi sikret opbakning til en aflastningsvej 
fra sommerhusområdet i Mommark op 

mod Sarupvej. Vi mener dog, at der skal 
udarbejdes en prioriteret liste over behov 
for udvidelser af de mindre veje i området, 
og at vi politisk prioriterer sikre skoleveje 
på hele Sydals.
 
Venstre ønsker at understøtte udviklingen 
af lystbådehavnen i Høruphav og 
fortsætte udviklingen af Mommark 
Marina. Vi støtter udvidelse af begge 
havnes faciliteter og ser lystsejlerturismen 
og stærke havne som et aktiv. Det er 
også vigtigt, at vi hele tiden udvikler 
vores tilbud og sikrer formidling af 
vores historie som eksempelvis Vibæk 
Vandmølle, Torpedostationen i Hørup 
Klint, Grønmarksstenen på Kegnæs og alle 
de øvrige kulturtilbud, der møder os og 
turister på Gendarmstien, Alsstien og rundt 
i vores område.

Vi ønsker handling på afvandingsplanen 
for sommerhusområdet Skovmose, så 
der sker en reel klimasikring af området, 
så området kan fremtidssikres som 
sommerhus- og turistområde. Vi ser også 
gerne udvidelse af sommerhusområderne 

på Kegnæs, at cykelstierne udbygges, 
og at vandrestierne på Sydals 
synliggøres med bedre skiltning og 
kort over ruterne.
 
Venstre ønsker at udvikle Sydals 
med flere byggegrunde i byer som 
Hørup, Skovby, Tandslet og Lysabild, 
så bosætningen kan understøttes. Vi 
ønsker også, at der i landområderne 
bliver mere frihed til at kunne bygge 
anderledes, så området kan blive 
mere attraktivt for tilflyttere. Her 
gælder det om at have et alsidigt 
udvalg af byggegrunde, så der er 
plads til at både børnefamilier, singler 
og seniorer kan vælge Sydals til som 
lokalområde.

SYDALS
Det vil Venstre med
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J i m m y S i m o n S e n

H e l l e  W .  A n d e r S e n

A n n e  l o f  Ø S t e r g A A r d
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Venstre har et stærkt hold af dygtige og 
engagerede kandidater fordelt over hele 
Sønderborg Kommune. Til sammen udgør 
de en bredde og mangfoldighed, når det 
kommer til geografi, alder, baggrund, 
erhverv og politiske mærkesager. 

Dermed repræsenterer Venstres 
kandidater hele Sønderborg Kommune så 
bredt som muligt til kommunalvalget. Her 
kan du læse mere om deres mærkesager 
og vores kandidater, som du kan stemme 
personligt på den 16. november.

P e t e r  B r o d e r S e n

52 år, Sønderborg
Officer

• Højest mulige kvalitet for vores 
børn og unge – selvstæn-
dighed og profil for vores 
skoler og institutioner

• Trivslen og rammerne for 
vores ældre

• Øget tiltrækning af borgere til 
vores kommune

• Attraktive rammer for foren-
ingslivet.

39 år, Egernsund
Projektleder

• Vi skal investere i vores børn 
og unge

• Sikre skoleveje, mindre klasser 
og øget trivsel

• Offentlige legepladser samt 
moderne daginstitutioner og 
skoler

• De unge skal have gode 
idræts- og aktivitetstilbud med 
tidsvarende faciliteter samt 
aktive byrum.

50 år, Gråsten
Selvstændig

Jeg vil arbejde for en 
ordblindevenlig kommune 

for både vores børn i 
skolerne og for de voksne på 
arbejdsmarkedet. Jeg er selv 

ordblind og ved personligt, hvor 
udfordrende det kan være. Alle 
ordblinde skal kunne deltage på 

lige vilkår som alle andre.

66 år, Gråsten
Direktør

Jeg er en igangsætter, 
som glædes ved at skabe 

forandringer og oplevelser for 
andre. Jeg vil arbejde for, at vi 
får en yngre og politisk erfaren 

borgmester. Dernæst vil jeg 
arbejde for at tiltrække endnu 

flere borgere og arbejdspladser 
til kommunen.

70 år, Gråsten
Biavler

Lyst, energi og evner er krav, 
der er nødvendige for at være 

en del af det politiske landskab i 
kommunen. Jeg opfylder kravene 

og vil som liberal gøre min indsats 
for, at Sønderborg Kommune 

fremover skal være et bedre sted 
at leve – uanset alder og evner.

68 år, Broager
Konsulent

• Større fokus på sammenhæng-
skraft i hele kommunen og 
forsøge at inddrage borgerne 
i løsninger på lokale problem-
stillinger 

• Fremsynet politik, der skaber 
arbejdspladser, bosætning og 
udvikling

• Aktiv seniortilværelse og 
livskvalitet i ældreplejen med 
fokus på frit valg.

46 år, Broager
Fabrikant

Byrådet skal sørge for 
at kommunens dygtige 

medarbejdere kan forvalte med 
størst mulig hensyntagen til den 
enkelte borger. Mennesket skal 

komme før systemet. Det gælder 
pleje og omsorg, men også teknik, 
arbejdsmarked, kultur og erhverv.

51 år, Gråsten
Mediechef

Jeg vil have blik for den trygge 
ældrepleje, gode daginstitutioner 

og en folkeskole med kvalitet 
og kundskab. Vi skal genindføre 

morgensang, som kan være med 
til at styrke bevidstheden om 
vores kristne danske kultur.

60 år, Sønderborg
Elev-koordinator

Jeg er formand for løbeklubben 
Tempo og instruktør for et 
gymnastikhold. I fritiden 
går jeg ture, strikker mm. 

Mine mærkesager er 
ungdomsuddannelserne og 

udvidelse af cykel- og vandrestier. 
Og det frie valg i ældreplejen og 

daginstitutionerne. 

41 år, Nordborg
Forretningsfører

Jeg er født og opvokset på 
Nordals, men flyttede til 

Sønderborg under uddannelse 
og et kort smut til København, før 
jeg savnede Nordals for meget. 

Jeg troede på Nordals og startede 
udlejning af boliger, som jeg gør 

fuldtid.

m A d S  F r ii S

d A n i e l S t A u g A A r d

C H r i S t i A n  B o C k

in g r i d  J o H A n n S e n

r A S m u S  B A n k e

e r i k  k r o g H

k r iS t i A n  B o n e F e l d

C l A u S  k l A r iS

52 år, Sønderborg
Selvstændig

Jeg er indehaver af rejsebureauet 
Seadane Travel, projektleder for 

krydstogtskibe til Sønderborg 
og er dybt engageret indenfor 

håndbold, fodbold og kommunens 
kulturliv. Mine mærkesager 
er flere ressourcer til vores 

kerneområder (børn, unge og 
ældre) og mindre administration.

l A r S  r o m S Ø e  g r A n d t

k A r S t e n  S C H Ø n
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45 år, Sønderborg
Landmand

Jeg driver landbrug og boligud-
lejning ved Vester Sottrup. Jeg 
er gift med Maria og er far til 
Svend.

• Omhu med skatteydernes 
penge

• Velfærd mere målrettet de 
mest udsatte

• Fortsat udvikling af kommunen 
– også i Sundeved.
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m
A r i A F r o S t A n d r e S e n

e J l e r  S k J e r n in

g

V i V i  B r i t n i e l S e n

t H o m A S  W o r m  l A r S e n
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51 år, Sønderborg
Familiekonsulent

• En værdig pleje for ældre og 
syge

• Fokus på folkeskolen
• Skabe et bedre tværfagligt 

samarbejde mellem 
forvaltningerne, så 
borgerne oplever helhed i 
sagsbehandlingen

• Bedre vilkår for psykisk og 
kronisk syge

• Understøtte udvikling og vækst 
på Nordals.

81 år, Sydals
Pensionist

Jeg er uddannet landmand/
merkonom i grundfag, IT og 

nationaløkonomi samt har haft 
bestyrelsesposter i forskellige 

virksomheder.
• Omsorg for ældre medborgere 

og størst mulig valgfrihed
• Værdig behandling og støtte til 

medborgere med handicap
• Stor vægt på uddannelse og 

gode rammer for erhvervslivet.

46 år, Sønderborg
Økonom

Jeg er foreningsmenneske og 
går ind i foreningsarbejdet ud 
fra princippet om, at man skal 

yde, før man kan nyde. Jeg 
går til valg med fokus på det 
frie valg inden for børne- og 

ældreområdet. 

49 år, Sønderborg
Selvstændig

Jeg vil gerne huskes som ham, 
der satte handicappolitikken på 
dagsordenen i kommunen. Jeg 
ved personligt, at der er plads 

til store forbedringer. Vi har alle 
en forpligtigelse for at sikre, at 

alle kan drømme og leve.

43 år, Sydals
Halbestyrer

• Vores børn er vores fremtid
• Bosætning og attraktive 

områder – flere muligheder for 
den enkelte familie

• Et fritidsliv med aktiviteter spredt 
over hele Sønderborg Kommune

• Det gode seniorliv med samvær, 
nærvær, tryghed, kultur og natur.

68 år, Nordborg
Guldsmedemester

Jeg ønsker at fastholde 
udviklingen på Nordals med et 
særligt fokus på masterplanen 

for Nordals og Nordborg by. Jeg 
vil arbejde for bedre ældrepleje, 
bestyrelser på plejehjem og en 
sikker cykelsti fra Stevning til 

Nordborg.

50 år, Nordborg
Direktør

Familiefar til 4 børn. 
Sønderborg er kommunens 
hovedby, men Nordborg er 

min hovedby, og jeg vil være 
jeres stemme i byrådet. Jeg vil 

arbejde for frie valg på alle 
velfærdsområder, for ligestilling 

mellem vores skoler og for en 
erhvervsvenlig kommune.

54 år, Augustenborg
Ingeniør

Jeg vil arbejde for vækst og 
udvikling i hele kommunen. 
Vækst og beskæftigelse kan 
veksles til mere velfærd og 

bedre service. Jeg ønsker flere 
frie valg, mindre bureaukrati, 

og så skal miljøet og vores natur 
prioriteres højere.

68 år, Augustenborg
Selvstændig

• Augustenborg som 
fyrtårnsprojekt 

• Vi skal have et nyt sundhedshus, 
udvikle havneområdet, midtbyen 
og den gamle del af byen

• Bakke op om det frivillige 
foreningsliv, som har svære 
kår efter corona, vores erhverv, 
turismen og tilflyttere. 

J i m m y S i m o n S e n

SA r A H  m A r i A  g r Ø n B æ
k

P e t e r  t H o m S e n

66 år, Augustenborg
Landmand

Jeg brænder stadigvæk for 
at præge udviklingen i vores 
kommune med en ligeværdig 
balance imellem land og by. 
Sønderborg er det naturlige 

centrum, men liv i landdistrikterne 
er en forudsætning for vækst i 

hele kommunen.

m A d S  H A g e n

m i C H A e l H A u g A A r d

e B B e  F i n k - n i e l S e n

H e l l e  W .  A n d e r S e n

e l l e n  t r A n e  n Ø r By

41 år, Sønderborg
Borgmesterkandidat

Sønderborg er mit hjem. Her 
bor jeg med Ulrik og vores 
to børn Sofus og Vigga. Jeg 
ønsker at lægge alle mine 
kræfter og energi i, at vi 
sammen kan gøre vores 

kommune endnu stærkere.

tA g e  P e t e r S e n

C l A u S  k l A r iS

42 år, Sønderborg
Selvstændig

Min ambition er at gøre 
Sønderborg til Danmarks bedste 
børneby med skoler i top 10 og 
børnehaver i top 3. Udvikling 
af landets mest inspirerende 

legepladser og børne- og 
fritidsaktiviteter samt sikre 

cykelstier og skoleveje for alle 
børn. Det handler om vores børn, 

by og fremtiden.

k J e l d  S t æ r k

62 år, Sønderborg
Direktør

• Sønderborg skal være en 
tilflytningskommune

• Mere erhvervstænkning i 
byrådet

• Den grønne omstilling skal 
udnyttes til at skabe vækst

• Folkeskolen skal give næste 
generation et forspring 

• Valgfrihed i alderdommen
• Økonomisk ansvarlighed går 

aldrig af mode.

43 år, Sønderborg
Kulturmedarbejder

Jeg er født og opvokset i 
Augustenborg men bosiddende 
i Sønderborg med Martin og 
vores 3 piger. Jeg har arbejdet 
både i den private og offentlige 
sektor. Jeg vil arbejde for 
styrkelse af folkeskolen, mere 
lokal kunst i bybilledet og bedre 
integration.
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Her, hvor ét af danmarkshistoriens blodigste slag har 
fundet sted, vokser nu friske grøntsager og frugter. 
Det er her, Ellen Trane Nørby finder et pusterum fra 
en travl hverdag. 

Det lille kolonihavehus med gasblus og toilet i skuret 
er et åndehul langt fra mails, møder og langstrakte 
forhandlingsforløb. ”Her er ro til at tænke og helt 
konkret at se resultatet af arbejdet.  Her er plads til 
at overveje, hvordan vi bedst løser de problemer, vi 
har i vores samfund”, fortæller Ellen og smider lidt 
opsamlet ukrudt i kompostbunken. 

På spørgsmålet om kommunens største udfordring; 
”befolkningstilbagegang”, siger Ellen eftertænksomt. 
”Det er som en have, alt vokser ikke fra dag ét, 
og der er ingen lette løsninger. Men den største 
udfordring de kommende år bliver at få vendt den 
store fraflytning, og gøre Sønderborg Kommune til 
en attraktiv tilflytterkommune. Både for de unge, 
der søger os som studieby, men også for familier, 
der søger karrieremuligheder og en god opvækst 
for deres børn.” Alene de to seneste valgperioder er 
Sønderborg Kommune blevet 1500 indbyggere færre. 

”Hvis vi skal have råd til kernevelfærd for ung som 
gammel i kommunen, så er det nødvendigt, at vi 
bliver flere om at bidrage”.

Også den grønne omstilling er i fokus.
”Natur og klimaforandringerne er et af de vigtigste 

OM ELLEN
• OPVOKSET PÅ EN GÅRD I VESTJYLLAND 

• BOSAT I SØNDERBORG SIDEN 2004 

• FOLKETINGSMEDLEM SIDEN 2005

• TIDLIGERE UNDERVISNINGSMINISTER OG 
SUNDHEDSMINISTER

• CAND. MAG I KUNSTHISTORIE OG                  
   SAMFUNDSFAG

• MOR TIL SOFUS OG VIGGA

MED UDSIGT TIL DYBBØL 
MØLLE OG FLENSBORG 
FJORD SKÆRMER DE 
HISTORISKE SKANSER 
SØNDERBORGS MINDSTE 
KOLONIHAVEFORENING.

KOLONIHAVEN ER MIT FRISTED

områder globalt. Det er ikke længere et spørgsmål; 
om vi skal gøre noget, men hvad vi skal gøre. ”

”Sønderborg skal være en grøn kommune. Det 
kræver politisk handling – og det kræver en indsats 
fra os alle. Vi skal reducere vores energiforbrug, 
reducere madspild og sikre, at vi producerer mere 
grønt og bæredygtigt. Men vi skal også udvikle, så 
fokus ikke kun er på CO2, men også lokale fødevarer, 
natur, biodiversitet og bæredygtighed bredt set. 
Derfor skal ProjectZero også nytænkes”.

”Jeg har to skønne unger, som sammen med de 
kommende generationer skal have kloden overleveret 
i bedst mulig stand. Det er min generation, der har 
ansvaret”.

Ellen er opvokset på en slægtsgård i Nørre Nissum 
i Vestjylland. Kolonihaven købte hun kort tid efter, 
at hun i 2004 flyttede til Sønderborg. At blive 
fuldtidspolitiker var ikke det, krystalkuglen viste, mens 
Ellen i ungdomsårene lavede kunst, spillede fodbold 
og var ungdomstræner for miniputpigeholdet. 

”Jeg er opdraget til at tage ansvar. Ikke bare for mig 
selv, men for helheden. Hvis alle bare har nok i sig 
selv, så hænger vores fællesskab ikke sammen”.

”Mine børn synes heldigvis, ligesom jeg, at det er 
fantastisk at komme herud, grave i jorden og spise 
frugt og grønt, som lige er plukket”. Trampolinen 
vidner om, at haven ikke kun er et fristed for Ellen, 
men for hele familien.
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FIRE FORANDRINGER FOR FREMTIDEN

De ældre er gamle nok til at bestemme 
selv. Alle ældre har ret til værdighed og 
tryghed i hverdagen. God livskvalitet og 
hjælp til det, der betyder noget. Derfor 
skal ældreplejen tage udgangspunkt i 
den enkelte ældres ønsker og behov. 

For Venstre er det afgørende, at de 
ældre sammen med deres pårørende 
har friheden til at vælge, uanset om 
det handler om, hvem der skal komme 
i hjemmet, hvilken mad eller hvilket 
plejehjem, de ældre ønsker at bo på. 
Friheden til at vælge forudsætter, at der 
er noget at vælge imellem – hele livet 
igennem.

Derfor ønsker Venstre færre, men 
velkendte medarbejdere om den 

enkelte ældre. Vi ønsker selvstyrende 
medarbejderteams i ældreplejen. Vi 
ved, det også forbedrer arbejdsmiljøet 
og reducerer sygefraværet, fordi den 
enkelte medarbejder får mere ansvar 
og oplever et stærkt fagligt og kollegialt 
fællesskab.

Alle børn skal have gode og tryg-
ge rammer i vuggestuer, dagplejer, 
børnehaver og private pasningsord-
ninger. Børneområdet skal løftes, og vi 
skal bygge bedre og nye legepladser 
rundt i kommunen. For Venstre er det 
vigtigt, at der bliver brugt mere tid på 
børnene og mindre tid på unødvendigt 
bureaukrati.

I Venstre vil vi bevare de lokale dagple-
jere og støtte op om de private passere 
rundt i kommunen, så børn kan blive 
passet tæt på, hvor familierne bor. 

Vi ved, at børn er forskellige og har for-
skellige behov, og derfor skal der være 
forskelligartede tilbud. Og tilbuddene 
skal indrettes efter familiernes behov. 
Derfor ønsker vi mere fleksibel pasning 

og tilbud til de familier, der har skæve og 
skiftende arbejdstider. 

Derfor vil vi indføre kombinationstilbud og 
tilbud om modulpasning, hvor forældrene 
kun betaler for den tid, som deres barn er 
i dagtilbud. For uanset om man arbejder i 
produktionen på en af vores virksomheder, 
på vores sygehus eller er tjener på en af 

vores restauranter, 
så skal kommu-
nen sikre fleksible 
pasningsmuligheder 
for alle familier. Det 
er også en hjælp for 
vores virksomheder 
og arbejdspladser.

Vi skal genskabe en stærk Sønderborg 
Kommune. Vi skal turde at være 
visionære og handle, og vi skal investere 
i bedre kernevelfærd, et levende 
fritids- og kulturliv og bedre forhold for 
erhvervslivet.

Venstre vil give plads til mere lokal 
frihed og selvbestemmelse. Det 
kræver, at vi indretter kommunen efter 
virksomhederne, foreningerne og 
borgerne – ikke omvendt. Derfor vil 
Venstre reducere bureaukratiet, så vores 
skattepenge bliver brugt ansvarligt 
og fornuftigt, så vores børn, borgere 
med et handicap og vores ældre kan 
prioriteres.

Sønderborg Kommune skal gøres til en 
attraktiv tilflytterkommune, hvor flere 
får arbejde, tager en uddannelse og slår 
rødder som familie. Vi skal have vendt 
den negative befolkningsudvikling, 
hvor 1500 borgere netto er fraflyttet 
kommunen de sidste to valgperioder. 

Det kræver udvikling af hele kommunen, 
så både vores byer og landområder 
oplever vækst og udvikling, at der 
udstykkes byggegrunde, investeres i 
vores skoler og børnehaver samt lokale 
arbejdspladser. For vi skal sikre udvikling 
i hele kommunen, så alle oplever, at der 
sker noget, uanset hvor i kommunen 
man bor.

Venstre vil arbejde for en stærkere 
folkeskole, hvor der er mere 
frihed, faglighed og færre elever i 
klasserne. Alle børn er forskellige, 
og derfor er det også vigtigt, at 
børn med specielle behov bliver 
støttet med de rette tilbud. Vi skal 
have en folkeskole, der løfter hver 
enkelt elev. Det skal sikres gennem 
mindre klasser med maks. 22 elever 
og mere fokus på trivsel og høj 
faglighed.

For Venstre er vores private, tyske, 
internationale og frie skoler også 
en central del af det frie skolevalg. 
Derfor ønsker vi at styrke et 
større samarbejde mellem de frie 
grundskoler og en stærk folkeskole. 

For grundlæggende handler det om 
at skabe bedre skoler for alle børn i 
kommunen.

Vi ønsker en ligestilling mellem 
skolerne. Alle elever skal selvfølgelig 
have adgang til kommunens fælles 
skolearrangementer, naturtilbud og 
svømmehaller, og busruterne skal 
planlægges efter alle skolers ringetider 
og behov. 

FRIT VALG I ÆLDREPLEJEN

BEDRE BALANCE I 
KOMMUNEN

EN STÆRKERE FOLKESKOLE 
MED 22 ELEVER I KLASSEN

MERE FLEKSIBILITET I 
DAGTILBUD

 7



8

KOMMUNALVALGSQUIZ 
2021 

Dato   Tidspunkt  Sted
29. oktober  15.30-18.00  SuperBrugsen, Broager
30. oktober  09.00-14.00  Venstre er til stede i hele Sønderborg Kommune
31. oktober  08.00-10.00  Mød Venstre ved din lokale bager
2. november  15.30-18.00  Dagli'Brugsen, Nybøl
3. november  15.30-18.00  SuperBrugsen, Augustenborg
3. november  15.30-18.00  Ulsnæs Centeret, Gråsten
4. november  15.30-18.00  SuperBrugsen, Høruphav
5. november  15.30-18.00  Den Røde Plads, Nordborg
6. november  09.00-14.00  Venstre er til stede i hele Sønderborg Kommune
7. november  08.00-10.00  Mød Venstre ved din lokale bager
8. november  15.30-18.00  SuperBrugsen, Augustenborg
9. november  15.30-18.00  Rønhaveplads, Sønderborg
10. november 15.30-18.00  Dagli'Brugsen, Vester Sottrup
11. november  15.30-18.00  Ulsnæs Centeret, Gråsten
12. november 15.30-18.00  SuperBrugsen, Broager
13. november 09.00-14.00  Venstre er til stede i hele Sønderborg Kommune
14. november 08.00-10.00  Mød Venstre ved din lokale bager
15. november 15.30-18.00  Den Røde Plads, Nordborg
16. november 08.00-20.00  Valgdag

Så kig forbi til et af vores 
arrangementer tæt på dig til en kop 

kaffe og en snak om Venstres visioner 
for Sønderborg Kommune.
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Hvor mange år har 
Ellen Trane Nørby boet i 
Sønderborg Kommune?

Hvor mange kandidater 
fra Venstre stiller op til 
kommunalvalget 2021?

Hvad kalder Ellen Trane 
Nørby for sit fristed?

15 år 25 kandidater Kontoret

Bilen

Kolonihaven

16 år 26 kandidater

17 år 27 kandidater

Svar på de tre spørgsmål og send 
svarblanketten til formand for Venstre i 

Sønderborg: 

Karsten Schøn
Stenløkke 15

6400 Sønderborg 

eller på mail til ksc@pc.dk

Så er du med i konkurrencen om en 
frokost på Dyvig Badehotel med Ellen. 

Vinderen kontaktes direkte.

VIND EN FROKOST MED ELLEN TRANE NØRBY

KOMMUNALVALGSQUIZ 
2021 

Venstre deltager hvert år i 
høstmarkeder, byfester og torvedage, 

så vi er i løbende dialog om det, 
der rører sig i hele kommunen. 

Det er vi selvfølgelig også under 
kommunalvalgkampen, hvor du kan 
møde Venstres stærke kandidathold 
med Ellen Trane Nørby i spidsen til 

flere forskellige arrangementer i hele 
Sønderborg Kommune.
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