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Hvem er jeg: 
Jeg er 40 år – bosat i Adsbøl/Gråsten – gift på 19ende år med Benny og arbejder som IT-Specialist i 
forsvaret. 
 
Hvad arbejder jeg med i byrådet i dag: 
Jeg har siddet i byrådet de seneste 3 år hvor jeg er medlem af Teknik og Miljø udvalget, 
Socialudvalget og Landdistriktsudvalget. Jeg er gruppenæstformand for den socialdemokratiske 
byrådsgruppe og sekretær for selvsamme. 
 
Ud over det så er jeg formand for vores kommunale ligestillingsudvalg, medlem af 
boligkommissionen , bestyrelsesmedlem på Rendbjerghjemmet i Egernsund, bestyrelsmedlem i 
Grønt Netværk & bestyrelsesmedlem i LAG Sønderborg (Lokal Aktions Gruppe Sønderborg). 
 
Fritid: 
Min sparsomme fritid deles nogenlunde ligeligt mellem havearbejde og sport - og så selvfølgelig 
mit bestyrelsesarbejde i Kræftens bekæmpelses lokalafdeling i Sønderborg sammen med 
partiforeningsarbejde. 
 
 
Koblingen mellem kommunal og landspolitik: 
Da jeg er gift med Benny Engelbrecht – Medlem af folketinget, valgt i Sønderborg kredsen – så er 
der en naturlig og stærk forbindelse mellem det kommunale og landspolitiske hjemme hos os. Det 
er en stor fordel at have en så tæt kobling mellem de 2 ting – det betyder at vi begge er orienteret 
om hvad der rør sig og kan agere meget hurtigt. 
 
Politik: 
Jeg vil ikke skrive side op og side ned her om alt hvad jeg mener og interesser mig for politisk, men 
i stedet for nævne nogle konkrete ting jeg brænder for at gøre mere for i næste byrådsperiode.  
 
Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte mig hvis du har brug for at jeg uddyber noget. 
 
Landdistrikterne 
 Det er min ambition at få sat endnu mere fokus på landdistrikterne i Sønderborg kommune og være 
med til at skabe grobund for nye arbejdspladser og attraktive boliger i lokalsamfundene. Vi har de 
sidste 4 år arbejdet målrettet på at bevare og udvikler muligheden for bæredygtige og rentable 
skoler og institutioner ude i de mindre bysamfund i form af Børneuniverser hvor man samler 
områdets institutioner i små klynger og det er med stor glæde at jeg kan se at flere og flere områder 
har benyttet sig af muligheden og flere er på vej. Vi har også været i gang med at se på hvordan vi 
kan bevare og udvikle mulighederne for at have forskellige typer virksomheder ude i 
lokalsamfundene så de også kan være med til at give synergi til området og det arbejde vil jeg også 
meget gerne være med til at præge i næste byrådsperiode 
 
Gennem Landdistriktsudvalget har vi i denne byrådsperiode også fået opbygget en god platform for 
inddragelse af kommunens aktive ”græsrødder”.  
I forbindelse med kommunalvalget i 2005 var der meget stor diskussion om hvorvidt et 
landdistriktsudvalg skulle være et ”stående udvalg” eller et ”Ad Hoc udvalg”. Jeg er glad for at vi 



som Socialdemokrater stod fast på at oprette Landdistriktsudvalget som et såkaldt ”Ad Hoc” udvalg 
da det netop åbnede op for at ”græsrødderne” fik et direkte talerør til byrådet. Hvis vi havde gået 
med på forslaget om et almindeligt byrådsudvalg som Fælleslisten og Venstre insisterede på, så 
ville udvalget udelukkende bestå af byrådsmedlemmer og ikke som nu en god blanding af 
byrådspolitikere og ”græsrødder”. 
Når jeg har været rundt i landet til kommunale møder har der været stor interesse og opbakning til 
vores måde at sammensætte udvalget på og jeg tror at vi efter næste kommunalvalg vil se flere Ad 
Hoc udvalg i kommunal sammenhæng.. 
 
 
Faldefærdige ejendomme i byer og på landet 
Jeg har også en stor interesse inden for det tekniske område og modsat hvad mange tror, så er 
området ikke spor kedeligt og det er et sted hvor jeg håber flere kvinder vil være med til at sætte 
deres præg.  
En af de ting jeg vil have ekstra stor fokus på i næste periode er at vi får afprøvet vores grænser i 
forhold til lovgivningen omkring faldefærdige bygninger i både land og by. Vi er allerede gået i 
gang i år med de første huse i år da der er kommet en lille ændring i lovgivningen der gør at vi som 
kommune har mulighed for at rive en ejendom ned hvis den er til fare for omgivelserne og hvis 
ejeren ikke selv gør noget ved det – selv om der er givet påbud om det. Udfordringen er at dog 
stadig at det som regel vil være kommunen og staten der sidder med hele udgiften selv om ejeren 
skal bære en del af udgiften for nedrivningen. Men da mange af ejendommene er ejet af 
anpartsselskaber, så er det som lovgivningen er i dag meget let at erklære sig konkurs og derved 
undgå at betale regningen. 
Det skal ikke forhindre os i at bruge loven til at få ryddet op i vores kommune hvor der er kraftigt 
behov for det og hvor det ikke kan lade sig gøre på anden vis. Det skylder vi vores borgere. Men 
samtidig skal vi også forsøge at få ændret lovgivningen så det ikke hver gang vil være en 
økonomisk kalkule der afgør om vi har råd til at gribe ind.  
 
 
Nedlæggelse af Sydtrafik: 
Da vi lavede den store kommunesammenlægning havde vi allerede lagt store planer for hvordan vi 
med så mange samlede midler kunne skabe en meget bedre offentlig trafik i Sønderborg kommune. 
Desværre har det vist sig at det næsten ikke kan lade sig gøre at ændre på noget. Og det der kan 
ændres skal varsles i så god tid at det er næsten latterligt og ydermere koster det os som 
udgangspunkt næsten altid flere penge. Vi er desværre bundet af lovgivningen til at bruge Sydtrafik 
og selv om vi mange gange har ansøgt om at blive frikommune så vi selv kunne få lov til at jonglere 
med de mange millioner vi bruger på transport til gavn for vores borgere, har vi fået nej fra 
Christiansborg. Vi har dog kæmpet os til at kunne tilbyde vores skoleelever et  frikort inden for 
kommunen – men det koster os rigtig mange ressourcer og papirskubberi. Når vi så betaler så 
mange penge til Sydtrafik for nogle ydelser kunne man jo så forvente at servicen var i top og at vi 
fik hvad vi betalte for. Men ak... Sydtrafik magter ikke engang at hænge de køreplaner op på 
stoppestederne som de er kontraktligt forpligtet til – de henviser til deres hjemmeside på internettet. 
Socialdemokraterne i Sønderborg siger stop nu – vi vil afsøge alle kroge og lovgivninger for at 
komme ud af selskabet så vi kan lov til at yde vores borgere en ordentlig service og have mulighed 
for at tilrette og tilpasse løbende i stedet for som nu at skulle kunne skue ud langt ud i fremtiden og 
beslutte hvad vi får brug til. 
 
 



Sønderborg kommune som cykelkommune: 
Man kommer ikke uden om, at når man bor på landet, så er det som oftest en nødvendighed, at have 
en eller måske endda 2 biler, for at kunne få en hverdag til at hænge sammen. Vi skal i den 
sammenhæng gøre vores yderste for at den offentlige trafik bliver så god som vi kan – men 
samtidig skal vi også sørge for at cyklen kan være et reelt alternativ til busser og bil. Det er sundt at 
cykle – men det skal være under forsvarlige forhold. Så cykelstier og veje indrettet efter bløde 
trafikanter er noget af det, der skal sættes ekstra fokus på. Heldigvis så kommer Folketinget os i 
møde ved at give mulighed for at søge statslige puljemidler til en medfinansiering af projekter til 
højnelse af trafiksikkerheden  (og de muligheder har vi tænkt os at gøre flittigt brug af og håber 
selvfølgeligt at vi får lov til at få del i de afsatte midler). Vi er allerede godt i gang med en stor 
trafik sikkerhedsplan, hvor borgerne har været med til at bidrage til at den afspejler de faktiske 
forhold i vores kommune. Nu er vi så i gang med de tiltag planen lægger op til og jeg ser frem til en 
masse gode projekter i samarbejde med borgere og myndigheder. 
 
 
 


