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Borgmester Nils Borring

”Vi gjorde det! ”
Sådan sagde tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt efter valgsejren i 2011, og det kunne
passende være vores ord nu for tredje gang efter endnu en valgsejr til ’de røde’ i Favrskov
Kommune. Efter en rimelig kort og sober valgkamp nåede vi frem til valgdagen den 21. november
med en vis spænding. Venstre havde lovet at ’spise de røde’ og havde med pølsevogn og
landsbybesøg investeret både tid og kroner i en storstilet valgkampagne. Hvilken effekt ville det
have på vælgerne, og hvordan ville resultatet blive med nye partier som Alternativet og Nye
borgerlige?
Det var svært at gennemskue, men vi havde i fællesskab lavet en gedigen og sober indsats, hvor
vores flagskib var vores fælles valgpjece, som blev taget rigtigt godt imod rundt i alle byer. Den
viste med al ønskelig tydelighed, at vi nu i otte år har haft styr på økonomien samtidig med, at der
er blevet brugt mange penge på nye tiltag inden for idræt, energioptimering,
bygningsvedligeholdelse, sundhedscentre mm. Budgetterne for de kommende år viser også, at der
tænkes i infrastruktur i form af nye veje, nyt plejecenter og udvidelse af et andet, flere resurser til
dagtilbud og skoler for blot at nævne lidt.
Da stemmerne var talt op, viste det sig, at vi med 11.641 stemmer var gået 0,2% frem til
sammenlagt 43,1% mod 27,4% ved sidste folketingsvalg. Det må tolkes som om, at vores borgere
er tilfredse med den måde, som vi bedriver politik på i kommunen, og at de har det fint med en
socialdemokrat i borgmesterstolen. De mange stemmer udløste elleve pladser i byrådet (det
samme som ved sidste valg), og sammen med et mandat til hhv. Enhedslisten og SF er der nu 13
’røde’ og 12 ’blå’ i byrådet. Da vi kunne konstatere det på valgaftenen, tillod vi os at fejre det med
en enkelt øl, og de følgende dage blev brugt til at lave en bred konstituering i byrådet, så vi kan
fortsætte det brede samarbejde til glæde og gavn for både borgere og ansatte i kommunen.
Jeg vil her gerne sige en stor tak til de mange partimedlemmer, der har hjulpet os i valgkampen –
om det er som kandidat, bestyrelsesmedlem, DSU’er, vælger, frivillig, plakatopsætter eller andet,
så har hver en indsats bidraget til vores fælles sejr. TAK TAK TAK – for uden jer var det ikke
lykkedes.
Nu kan vi sammen fejre vores gode valgresultat med en valgfest, hvor vi kan snakke om vores
gode resultater og nyde hinandens selskab. Her kan vi også benytte lejligheden til at sige tak til de
tidligere medlemmer af byrådet, som ikke længere er med. Anne Neergaard er stoppet efter 32 år
som kommunalpolitiker og Anders Nørgaard efter 30 år. Imponerende indsats der fortjener stor
ros.
Joachim Laursen stoppede efter eget ønske efter otte år – også her skal der lyde en tak for
indsatsen.
A-gruppen er nu udvidet med fire helt nye ansigter: Rikke Randrup Skåning, Lone Boye, Søren
Gade og Gitte Lynderup Lauritsen. Disse fire har klaret sig rigtig flot i valgkampen, og vi glæder os
til at arbejde sammen med dem i de kommende fire år, hvor vi som socialdemokrater skal fortsætte
med at føre en økonomisk ansvarlig politik, der baserer sig på vores grundværdier: frihed – lighed
og solidaritet.
Til lykke til os alle. Vi gjorde det!
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NYT FRA SOCIALDEMOKRATIET I
HINNERUP

Sæt

i kalender den 21. februar 2018 kl. 19.00.

Partiforeningen i Hinnerup holder ordinær generalforsamling.
Vi starter med fælles spisning kl. 18.00(HUSK tilmelding) og senere
byder vi på kaffe/te.
Efter den ordinære generalforsamling laver vi politiske dilemmaer
hvor du som medlem, i et forum, er med til at tage stilling til nogle
relevante politiske dilemmaer.
Indkaldelse/dagsorden udsendes i henhold til lovene.
På gensyn

Hilsen
Lena Leth Jensen
Formand
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NYT FRA SOCIALDEMOKRATIET I
FAVRSKOV VEST

Indkaldelse til Generalforsamling
Socialdemokratiet i Favrskov vest
Indbyder i vinterens kolde blæst
til årets allerførste samling
den vigtige generalforsamling
Vi vil gerne se både ung og gammel
Ja hvert et medlem i In side i Hammel
Når klokken slået 19 har
Mandag d. 26. februar.
Vi skal have valgt nye til bestyrelsen;
Hans Bent og Poul Erik er på valg.
Lone Boye træder ud, da hun jo blev valgt til Byrådet.
Vi skal denne aften også høre fra vores
Socialdemokratiske byrødder, Daniel Toft Jakobsen
Og bestyrelsen, der fremlægger sin beretning.
Vi byder på ostemadder, kaffe, øl & vand.
Vi glæder os til at se dig
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Rikke Randrup Skåning, Byrådsmedlem (A)
Tak for opbakningen, som har været med til at give mig en plads
i Byrådet de næste 4 år.
En januar aften i 2017 fik jeg besøg af Joakim Laursen. Han kom for at opfordre mig til at opstille til
kommunalvalget for Socialdemokratiet, da han havde besluttet ikke at genopstille. Efter lidt
betænkningstid, samtaler med familien, gode venner og Nils Borring, besluttede jeg at tage i mod
opfordringen - og ikke mindst udfordringen. Optakten til og selve valgkampen har selvsagt fyldt en
del for mig og min familie i 2017. Det har for mig været en speciel og helt ny oplevelse at være en
del af. Jeg vil gerne sige alle tak for den støtte og opbakning, der har været til kandidaterne op til og
under valgkampen.
Jeg har med det samme følt mig godt modtaget af bestyrelsen, blandt de øvrige kandidater, de
socialdemokratiske medlemmer og af DSU. Undervejs i valgkampen fornemmede jeg god stemning
omkring mit kandidatur i mit lokalområde i HØST - området. Men jeg blev overrasket og meget ydmyg
over den opbakning, jeg fik på valgdagen. En opbakning der førte til at jeg nu for første gang kan
kalde mig for byrådsmedlem i Favrskov Kommune.
Jeg glæder mig utrolig meget til at tage fat på arbejdet i Social- og sundhedsudvalget og i bestyrelsen
i Favrskov Forsyning. To poster, jeg er meget glad for at skulle varetage.
Som ny i lokalpolitik er der meget, der skal læres. Mine første prioriteringer vil være at møde mine
samarbejdspartnere og få indsigt og forståelse for det arbejde, der følger med posten i Social og
sundhedsudvalget og Favrskov Forsyning samt at “lære” at sidde i Byråd og finde balancen mellem
arbejde, fritid - og byrådsarbejde.
Jeg håber og tror på, at min brede erfaring fra mit faglige virke som fysioterapeut og mit private
engagement i forskellige foreninger og bestyrelser, kan bringes positivt i spil i det arbejde, der venter.
Jeg glæder mig utroligt meget til samarbejdet med de øvrige byrådsmedlemmer, alle
samarbejdspartnere omkring byrådet, det politiske bagland samt borgerne i Favrskov Kommune.
Der er mange mennesker, kulturer og måder at arbejde på, jeg skal blive fortrolig med og det ser jeg
frem til.
Favrskov er et dejligt sted at leve, bo og arbejde. Jeg glæder mig til at være med til at skabe rammer
for et aktivt og sundt liv for alle borgere.
Og endnu engang - Tak for Jeres opbakning og støtte på vejen mod byrådet. Jeg vil gøre mig umage
med at leve op til forventningerne.
Kontaktoplysninger: mobil: 2384 3447 Mail:rikke.randrup@gmail.com eller arrs@favrskov.dk
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Lone Boye, Medlem af byrådet.

Tak for valget til byrådet.
I min korte valgkamp havde jeg fokus på: Børn, ældre, kultur- og miljøpolitiske områder. Derfor er
det også med stor glæde, at jeg kan se frem til at arbejde i Kultur- og Fritidsudvalget og varetage
formandsposten i Det særlige Børn- og ungeudvalg.
Mit budskab er, at vi i byrådet prioriterer kulturpolitikken i kommunen. Hele befolkningen skal have
mulighed for at benytte sig af kultur- og fritidstilbud. Det er godt for dannelsen mod oplyste
borgere, sammenhængskraften på tværs af sociale skel og sundheden. Det er vigtigt at styrke
kulturen i kommunens institutioner, bl.a. ved at integrere lokale kultur- og fritidstilbud, men også
ved en gang imellem at turde give plads til det særlige. Det er vigtigt, at de resursesvage også
bliver motiveret til åndelig og fysisk input. Det gør vi allerede med et fritidspas til børn og unge, så
man uanset forældres indkomst, har mulighed for at deltage i det sociale fællesskab i foreninger.
Et klippekort til udsatte unge og voksen, besøg af bibliotekerne eller oprettelse af læsegrupper for
at stimulere læsning i hjemmet, kunne også udbygges.
Jeg vil arbejde for, at der er plads til både sport, musik og kunst og at kommunen understøtter
både det frivillige arbejde og skaber rammer for kulturen.
Det folkelige skal have gode kår på kommunens mange markeder og i landsbyerne. Også her skal
både det folkelige og der særlige støttes.
Børn og ældre skal føle sig hjemme i kommunens institutioner. De skal derfor være forskellige,
også i størrelse. Faglighed og menneskelig omsorg skal gå hånd i hånd. Det kræver fokus,
videreuddannelse af kommunens personale og ved at skabe tryghed og tro på den enkelte.
Favrskovs natur er mangfoldig. Det skal vi værne om, men vi skal også pleje de fredede områder.
Jeg vil arbejde for kommunens miljøplaner og at de kommunale bygninger bliver endnu mere
miljørigtige.
Alt dette kræver øgede skattekroner, hvilket betyder, at vi i byrådet skal arbejde for gode kår for
arbejdspladser og gode bomuligheder.
Uden styr på økonomien skaber vi ikke øget velfærd.
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Birgit Marie Christensen, medlem af Regionsrådet

TAK FORDI I STEMTE MIG IND I REGIONSRÅDET!
Det var et par meget nervepirrende dage lige efter valget i november, det var først torsdag sidst på
formiddagen, at jeg var sikker i min sag, da havde de sidste afstemningssteder fintalt
regionsstemmerne og offentliggjort deres resultater.
Jeg er rigtig glad og stolt af mit resultat, jeg fik 2845 stemmer, det havde jeg ikke troet muligt. Det gav
mig en 12. plads af de 15 mulige. Jeg vil gøre hvad jeg kan, for at leve op til jeres store tillid.
Socialdemokratiet fik et rigtig flot valg, selv om Bent Hansen gik af. Ved sidste valg fik han 104.000
stemmer! Derfor var det med noget kriller i maven vi gik til valg.
Men, Regionsrådets nye formand, Anders Kühnau, fik næsten 70.000 stemmer, et rigtig flot resultat!
Socialdemokratiet fik 15 mandater ud af de 41, mod 16 ved sidste valg.
Nu er vi godt inde i det nye år og jeg har deltaget i nogle af de første møder, der er arrangeret for os
nye. Der er lavet et fyldestgørende introduktionsprogram, hvor vi kommer omkring alle de forskellige
opgaver, vi er valgt til at tage os af.
Ved den første konstituering blev de forskellige udvalgsposter fordelt imellem partierne. På vores første
partimøde i starten af december, kunne vi ønske, hvad vi gerne ville arbejde med. Jeg var så heldig at
få mine tre ønsker opfyldt. Jeg har fået plads i hospitalsudvalget, praksisplanudvalget (det handler om
organisering af de praktiserende læger) og i videnskabsetisk komite (det har bl.a. noget med
forskningsmidler at gøre). Der er 4 midlertidige udvalg, der arbejder man med et emne ca. et år af
gangen, der er jeg med i et udvalg med emnet: Værdibaseret styring.
Det første rigtige regionsrådsmøde er d. 31.januar, men allerede nu har jeg deltaget i en konference om
sundhedsforebyggelse og været med til arrangementet omkring første spadestik til Familiehuset ved
Hammel Neurocenter.
Der er mange interessante opgaver, jeg glæder mig til at fordybe mig i arbejdet og lære de andre i
regionsrådet godt at kende, så vi kan få et frugtbart samarbejde.
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Valgfest
Socialdemokraterne i Favrskov inviteres til fest

Fredag den 2. marts 2018 kl. 18.00
I 3F huset Vestergade 12, Hadsten.
Vi skal fejre det gode valg, som vi har opnået både til
byrådet og til regionsrådet.
Festen vil byde på lidt mad, nogle taler, musik og måske
en sang.
Det hele koster 50,- kr. pr. person.
Du er velkommen til at invitere én med til festen.
Der er tilmelding senest den 16/2 til
Jørgen Nielsen mail: j_n@c.dk
og betaling til konto: 7270- 1079336
Husk navn ved indbetaling
Venlig hilsen
Kredsbestyrelsen
Socialdemokraterne
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Navne og adresser:
Kredsen:
Formand:
Jørgen Nielsen, Kastanievej 16, Laurbjerg, 8870 Langå, mobil 2168 3593,
mail: i_n@c.dk
Næstformand:
Lena Leth Jensen, Jernaldervej 8, Søften, 8382 Hinnerup, mobil 2086 6425,
mail: lena@lleth.dk
Kasserer:
Ove Nielsen, Engvej 13, 8370 Hadsten, mobil 2072 2812, mail:
ove@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlemmer:
Carl Georg Halby Christensen
Birgit Christensen
Poul Erik Kristiansen
Gert G. Torstensen
Uffe Pedersen
Harald Marsi

Lokale partiforeninger:
Favrskov Vest - formand:
Zizi Maja Junge, mobil 2980 3701, mail: zizi@berger-junge.dk
Hadsten - formand:
Jørgen Nielsen, mobil 2168 3593, mail: j_n@c.dk
Hinnerup – formand:
Lena Leth Jensen, mobil 2086 6425, mail: lena@lleth.dk
DSU – formand:
Marianne Brumsbjerg, mobil 4017 2284, mail:
mariannebrumsbjerg@hotmail.com
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S - gruppen i Favrskov Byråd
Nils Borring

Borgmester
Formand for
Økonomiudvalg

Malerkrogen 12
8450 Hammel

30308224
nb@favrskov.dk

Niels Flade Nielsen Gruppeformand
Medl. Økonomiudvalg og Teknikog Miljøudvalg

Grævlingevej 6
8450 Hammel

24854619
nfnby@favrskov.dk

Isabell Friis
Madsen

Medl. Økonomiudvalget, Børneog Skoleudvalg

Hjaltesvej 31
8370 Hadsten

40618091
ifma@favrskov.dk

Rikke Randrup
Skåning

Medl. Social- og
Sundhedsudvalget

Glentevej 24
8370 Hadsten

23843447
arrs@favrskov.dk

Erling Kvist
Andersen

Formand for Plan- Fredensgade 11 B
udvalget. Medl. af 8382 Hinnerup
Arbejdsmarkedsud
valget.

50952930
eand@favrskov.dk

Lone Boye

Medl. Kultur- og
Fritidsudvalget

Klintevej 16
8450 Hammel

60141853
lboy@favrskov.dk

Grethe Villadsen

Formand for
Social- og
Sundhedsudvalget

Voldum-Rudvej 75,
Voldum
8370 Hadsten

86491595
grvi@favrskov.dk

Søren Gade

Medl. Plan-udvalg
og Teknik- og
Miljøudvalg

Mårdalsvej 12
8660 Ulstrup

51153013
sgad@favrskov.dk

Steen Thomasen

Formand for
Kultur- og
Fritidsudvalget

Søndermarken 4
Søften
8382 Hinnerup

20685803
stth@favrskov.dk

Gitte Lyndrup
Lauritsen

Medl. Social- og
Sundhedsudvalget

Søndermarken 40
8382 Hinnerup

28191782
glla@favrskov.dk

Gl. Viborgvej 2
8450 Hammel

22723233
eris@favrskov.dk

Erik Øster Særkjær Medl. Børne- og
Skoleudvalg
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