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Navn Klaus Kirkegaard  

 

Adresse Julsøvej 249 
Telefon/mobil 29254301 
Mail tok@fiberpost.dk 
Stilling Ingeniør 
Alder 62 år 

 
Begrundelse: 
Der er her plads til nogle linier om, hvad du har af overvejelser om lokalrådets arbejde – og hvad du selv vil arbejde 
for. Informationen lægges på hjemmesiden ca. 7. november 2017 (2 uger inden valget).   
Det er vigtigt for mig at træffe beslutninger i Lokalrådet, som giver hele Sejs-Svejbæk det 
bedste resultat. Således vil jeg ikke arbejde for den enkeltes interesser, men se Sejs-
Svejbæk som en helhed. 
 
Med flere år i Lokalrådet har jeg nu det overblik, der gør, at jeg kan se, hvad der kan lade 
sig gøre, og hvad der ikke kan. Især i forhold til kommunen og politikere er dette vigtigt. 
Jeg går ind for vækst, men ikke befolkningstilvækst i byen. Bliver vi flere indbyggere, 
betyder det større pres på alt, så som skole og trafik med videre. Jeg kan slet ikke se, at 
flere indbyggere kan gavne området. 
 
Der i mod går jeg ind for vækst på kvalitet. Det kan være kvaliteten af fritidsaktiviteter, 
skolen, antallet af butikker og arbejdspladser. På den måde går jeg ind og vil arbejde for, at 
vi udvikler os. 
 
Sejs-Svejbæk skal holde fast i de værdier, vi har tilbage. Det er på høje tid, at vi værner om 
det, der er tilbage af naturen. Således går jeg ikke ind for tilbagegang, men jeg kan 
udmærket finde det gode i, at udviklingen går langsomt. Det er nemlig sådan, at en hver 
udvikling også er en tilbagegang for noget andet, og der er vel en god grund til, at vores 
område er så eftertragtet, så det må vi passe godt på. 

 
Undertegnede, der erklærer at opfylde vedtægternes regler om Valgbarhed (se 
hjemmesiden), ønsker at opstille som kandidat til Lokalrådsvalget den 21. november 2017 
Dato  

Underskrift  
 
Blanketten tilsendes helle.busk@skolekom.dk elektronisk med tekst og billede (enten på blanketten eller vedhæftet 
særskilt) senest den 21. oktober 2017. 
En udskrift med underskrift afleveres til Helle Præsius Busk, Brombærvej 12, Sejs, 8600 Silkeborg, ved lejlighed  
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