Socialdemokratiet i Middelfart Kommune
Præsentation af kandidater til urafstemning marts 2017

Johannes Lundsfryd Jensen, Middelfart
42 år, Hessgade 4
Jeg har været aktiv i arbejderbevægelsen i mange år. Først i DSU og siden på Esbjerg
Højskole. Medlem af byrådet i 10 år, hvor jeg mest har beskæftiget mig med natur, skoler og
økonomi. Siden 2009 formand for den socialdemokratiske byrådsgruppe.
Har egen virksomhed, hvor jeg rådgiver om politik, kommunikation og udvikling.
Opvokset på Nordfyn og i Sletterød ved Ejby og bor nu i Middelfart by. Løber, sejler og spiller
fodbold i min fritid. Far til 3 børn, der alle går i skole.

Ulla Sørensen, Middelfart
52 år, Behrendtsvej 27, 2 tv
Ansat ved Job- og Vækstcenter Middelfart som mentorkoordinator.
Uddannelse: Bachelor erhvervsøkonomi ( HA-a ), socialrådgiver m.m.
Jeg voksede op i Vejen, med gode socialdemokratiske værdier, min far var kasserer i den
lokale SiD afdeling. De sidste 11 år har jeg boet og arbejdet i Middelfart.
Gennem de sidste 29 år, har jeg arbejdet med politik, demokrati, undervisning, psykiatri,
misbrug, flygtninge og de sidste 11 år med mentorskaber, såsom virksomhedsmentorer og
frivillige mentorer i jobcenterregi.
Jeg har gennem hele mit liv, været en person med tillidsposter. Jeg har været medlem af et
menighedsråd, været tillidsmand, sikkerhedsrepræsentant, jeg har sågar, i en periode,
samtidigt siddet i forældrerådet i børnehaven, gymnasiets forældrestøttegruppe, samt
skolebestyrelse.
Jeg er mor til 3 børn, 16 - 30 år. Jeg er kærester med Ebbe, som bor i Ejby.

John Kruse, Ejby
63 år, Brenderup
Jeg er gift med Dina, sammen har vi 2 store børn. Arbejder som økonomisk ansvarlig ved 3F
Vestfyn.
Er i dag medlem af byrådet, hvor jeg er medlem af social-, sundhedsog økonomiudvalget. Jeg har været medlem af byrådet i 2 perioder.
Jeg er formand for AOF Assens-Middelfart og bruger en del af min fritid på frivilligt
foreningsarbejde, hvor jeg er med i bestyrelsen for Brenderup Aktivitetscenter, og så er jeg
formand for Foreningen Brenderup Forsamlingshus. Jeg er stadig aktiv inden for håndbold.

Kaj Johansen, Nr. Aaby

Allan Buch, Strib
55 år, Røjlemosevej 61
Efter fire perioder i Middelfart Byråd er jeg klar til at tage en periode mere.
Mit politiske arbejde har jeg primært udført i kommunens tekniske udvalg og som formand
for Middelfart Spildevand.
Gennem mit arbejde som formand for Bælternes Fiskeriforening, som er en del af Danmarks
Fiskeriforening og formand for Middelfart Sparekasse har jeg opnået stor færdighed i at
skabe resultater gennem komplekse forhandlinger. Når tiden tillader det deltager jeg i mit
Bundgarnsfiskeri på Skrillinge Strand.
Desuden er der også lidt foreningsarbejde bl.a. i Strib Bådehavn.

Jens Backer Mogensen, Middelfart
52 år, Hessgade 2
Sognepræst ved Middelfart kirke siden 1995. Gift og far til tre voksne drenge.
Sad i byrådet 2002-2006, og igen fra 2013-.
Arbejdsområder i denne periode: Næstformand i Beskæftigelses- og
Arbejdsmarkedsudvalget. Bestyrelsesmedlem CLAY og Middelfart Museum.
Middelfart Kommune er og skal være et godt sted at leve og bo. Det forudsætter
arbejdspladser og gode livsvilkår for alle aldersgrupper. At områdets natur og dens skønhed
bevares, og at der er et rigt kultur- og fritidsliv. At vi ser os som en del af et fællesskab, og at
vi som politikere tjener dette fællesskab.

Lars Vigsø, Ejby
54 år
Gift med Jane. Vi er forældre til 3 børn som bor i København.
Jeg har været medlem af byrådet i 8 år. Jeg arbejder i fagforeningen 3F Byg.
De sidste 4 år har jeg været formand for Børn- Kultur- og Fritidsudvalget og medlem af
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget.
Jeg vil meget gerne være med til at fortsætte den positive udvikling i hele kommunen. Sikre
den socialdemokratiske ånd.
Jeg ved at jeg kan bidrage til et godt samarbejde i gruppen.
Det er vigtigt at der er repræsentanter fra så stort et område af kommunen som muligt.

Peter Storm, Middelfart
Vi har en god kommune. Den skal vi passe godt på og stadig udvikle, så den følger med
tiden. Derfor er der hos mig ingen tvivl om, at vi også efter valget har brug for en
socialdemokratisk ledet kommune.
Efter en periode i byrådet er jeg endnu mere klar over, at vi socialdemokrater er afgørende
for en menneskelig retning, et godt samarbejde og stærke resultater.
Jeg vil gerne bidrage til at styrke Socialdemokratiet og bakke op om vores gode kommune.
Lad os hjælpe hinanden med at holde vore socialdemokratiske værdier levende overalt i
vores fælles kommune.

Esben Erichsen, Nørre Aaby
46 år
Selvstændig. Gift med Malene. Far til Frederik 7, Laura 12 og Kristine 14.
Jeg er formand for Vestfyns Kultur- og Idrætscenter, hvor vi arbejder meget på at ændre den
traditionelle idrætshal til at være et samlingssted for alle.
Derudover sidder jeg i bestyrelsen for Nørre Aaby Håndboldklub, hvor jeg også træner
klubbens U5/6 hold og U14 piger.
Jeg vil arbejde på at forbedre en i forvejen god folkeskole, hvor jeg mener, der skal være
plads til alle. Men at det ikke er alle, der har samme behov.
Jeg vil også arbejde for at gøre det nemmere at være frivillig i foreningslivet.

Anja Reilev, Middelfart
Jeg flyttede til Middelfart i 2009 og er stadig forelsket i byen og vores skønne omgivelser.
Jeg har to drenge på Lillebæltskolen og er gift med Søren, der er sygeplejerske. Jeg har
været engageret i bestyrelsesarbejde i drengenes børnehaver og været aktiv i
forældrerådsarbejde.
Jeg er uddannet cand.scient.pol. Fx har jeg været ansat i Psykiatrien i Region Syddanmark og
har bl.a. været leder af et projekt, der skulle sikre psykiatriske patienter hurtig udredning og
behandling.
Bliver jeg valgt til kommunalbestyrelsen vil jeg arbejde for den fortsatte udvikling af vores
skoler og skabe optimale rammer for læring og udvikling for elevere, lærere og pædagoger.

Lars Holmberg Frandsen, Strib
50 år, H. C. Lumbyesvej 49
Vejformand i Middelfart Kommune. Gift og far til 4 i alderen 9 år til 24 år
Med et hjerte som brænder for at udvikle Middelfart Kommune til en endnu bedre
kommune at leve i for alle, stiller jeg mig til tjeneste for at være med til at udvikle på alle
kommunens kerneområder.
Jeg er barnefødt i Middelfart og elsker min by og omegn inderligt. Her skal være plads til alle
samfundslag og især dem som har brug for en ekstra håndsrækning skal vi stå parat til at
hjælpe. Middelfart skal fortsat være top attraktiv for erhvervslivet, som det reelle
fundament under systemet, og sammen skal vi videreudvikle og tiltrække rigtige lønsomme
arbejdspladser, såvel faglærte som ufaglærte jobs så vi kan rumme så mange som muligt og
skabe bredde.

Finn Ole Christiansen, Middelfart
58 år, Elmegade 23
Faglig sekretær. Gift med Susanne Alexandersen, har to drenge og 3 børnebørn.
Fundamentet burde være i orden til en byrådsperiode mere. Har tre gange været valgt
til byrådet i dels Munkebo og Middelfart kommuner.
Igennem mit faglige arbejde i tidligere SiD og nu 3F Vestfyn møder jeg hver dag
mennesker der af mange årsager er skubbet ud over kanten. Når ledige og syge
medborgere bliver udråbt til dovne fordi det liberale Danmark vil spare i skat, så givet
det mig blod på tanden til at bidrage til at vi socialdemokrater slår ring om
fællesskabet.
Grundlæggende tror jeg på de menneskelige værdier og værdsætter dialogen mellem
borgere, ansatte og byråd.

Per Vismark Larsen, Gelsted/Ejby
47 år
Jeg er far til fem, bor i Gelsted med min kone og 3 hjemmeboende børn. Jeg er formand for
lokaludvalget i Gelsted, og tillige formand for Foreningshuset Holmegaard. Jeg arbejder som
servicetekniker i Assa Abloy, hvor jeg er tillidsmand for 15 teknikere. Jeg stiller op til
kommunalvalget, fordi jeg ønsker at samarbejde omkring det at skabe velfærd for den
enkelte, såvel som for fællesskabet.
Jeg mener at Middelfart kommune er i en positiv udvikling, og jeg ønsker at blive en del af
det hold, der vil sætte retningen for kommunen fremover.

Peter Ingemann Björklund, Asperup/Nr. Aaby

Gert Bruus Pedersen, Middelfart

Susan Vangmand, Middelfart
48 år
Jeg er tilflyttet Middelfart Kommune for 11 år siden fra Helsingør. Jeg bor med min datter
Sille på 12 år i en dejlig lejlighed på Brovejen.
Jeg arbejder som administrativ medarbejder i receptionen i Job- og Vækstcenter Middelfart.
Hvis jeg bliver valgt til byrådet vil jeg gerne arbejde for, at der komme flere tilbud til
kommunens unge, som er for gamle til at gå i SFO/skolefritidsordning, men for unge til at gå
i ungdomsklub.
Middelfart Kommune skal være en god, tryg og sjov kommune at bo i, også når man er
barn/ung.

Mogens K. Hansen, Strib

Tadzudin Kasami, Middelfart
42 år, Jyllandsvej 43
Bestyrelsesformand/ direktør i Taxa Fyn.
Næstformand Dansk Taxi Råd, Taxa vognmænd i Middelfart.
Jeg har altid haft stor interesse for politik og det er virkelig noget jeg brænder for.
Derfor var det oplagt for mig at stille op til kommunalvalget nu. Jeg vil arbejde på at trække
flere virksomheder til byen, fremme væksten og skabe flere arbejdspladser. Jeg vil også
arbejde på at fremme integration - at få flere i arbejde.
Arbejde på ældreområdet – det skal være en værdig og tryg alderdom. Vi skal se om vi gør
det godt nok og om der er noget der kan ændres.

Dan Ljungar, Husby/Ejby
50 år, Sønder Åby
Jeg er gift med Charlotte gennem 23 år, sammen har vi Linn og Anna.
Jeg er arkitekt og driver min praksis fra vores hjem i Sønder Åby. Da jeg for et par år siden
var med til mit første møde i partiet, var det som at komme hjem til familien – hjem blandt
ligesindede.
Mit kandidatur handler om tryghed og udvikling, den enkelte borgers tryghed og velfærd,
samt betydningen af hele kommunens udvikling for fremtidig bosætning, både centralt, i
banebyerne, i kystlandet og landsbyerne - så vi undgår udkantsproblematikker, der skaber
utryghed både lokalt og i kommunen som et hele.

Sigfred Pustelnik, Asperup/Nr. Aaby
65 år
Jeg har de sidste 37 år arbejdet som sagsbehandler i 3F.
Jeg vil arbejde for at kommunen fortsætter sin positive udvikling til gavn for byens borgere.
Det kræver at der er fokus på udvikling af service over for borgerne, og at erhvervslivet får
gode forhold.
At byrådet og udvalgene kommer ud til borgene, så beslutninger bliver taget på et oplyst
grundlag.

Carsten Pedersen, Middelfart
62 år og bor i Kustrup
Gartner af uddannelse og nu på efterløn. Gift med Jette og jeg har to voksne døtre fra første
ægteskab. Jeg har været organiseret i partiet siden 1985.
Bruger det meste af min tid på naturen, hus og have og så min hund.
Holder af vores naturskønne områder. Dem skal vi værne om. Derfor er jeg også aktiv i
Danmarks Naturfredningsforening hvor jeg er bestyrelsesmedlem.
Deltager i møder omkring kommunens stisystem og Naturpark Lillebælt. Medlem af
udvalget bag Staurbyskov.
Medlem af Røjlehalvøens lokaludvalg.
Derudover er jeg medlem af mentorforeningen og mentor for en Syrisk familie i Middelfart.

Alex Gren, Ejby
Fynbo med rødder i Vestjylland.
Jeg har tidligere været med i kommunalbestyrelsen i Ejby Kommune gennem 8 år, senest
som formand for Børne- og Kulturudvalget.
Var også med i den første periode efter sammenlægningen af Ejby, Middelfart og Nr. Åby
kommuner.
Er formand for Boligforeningen Lillebælt, og har været aktiv i den almene boligbevægelse
gennem 38 år.
Gift med Anna Marie. Vi har 5 børn og 11 børnebørn, så børneområdet er stadig en del af
hverdagen, selv om ældreområdet jo alt andet lige burde have mest fokus.

Sadie Raci Kajtuzi, Middelfart
Markedsførings-økonom, Accounting and Financial Management.
Kunster og Forfatter
I Danmark siden 1998.
Jeg er oprindeligt fra Kosovo, hvor jeg har taget en juridisk-administration og
økonomiuddannelse og har stor erfaring i både offentlige institutioner og som selvstændig
og meget aktiv. Den erfaring fra mit hjemland har gjort mig solid, fokuseret og
resultatorienteret.
I Danmark har jeg suppleret mine faglige kompetencer ved at læse på HD 2-del regnskab og
økonomistyring. Jeg har altid interesseret mig for integrations barrierer og muligheder.
Udover det har jeg altid brændt for at hjælpe udsatte børnefamilier. Jeg kan med min
kreativitet, kommunikativ evne og viljen til dialog samt med praktisk viden bidrage.

Jacob Nielsen, Brenderup/Ejby
37 år
Jeg bor sammen med min kæreste Kristina i Brenderup. Jeg er far til Alberte på 3 år og
bonusfar til Mathilde på 14 år.
Jeg er ansat som Viceleder i Nordfyns Ungdomsskole, hvor jeg udover de ”almindelige”
arbejdsopgaver er ansvarlig for den kriminalitetsforebyggende indsats samt forebyggelse af
ekstremisme og radikalisering.
I min fritid er jeg engageret som næstformand i min datters børnehave og medlem i
”Klodeparksudvalget” i Brenderup. Jeg er er optaget af det forebyggende arbejde fra 0-100
år.
– gode vilkår for Middelfarts Kommunes foreninger og lokaludvalg, samt gode vilkår for
medarbejderne i Middelfart Kommune.

