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Kend din byrådskandidat 2021 – 
Anna Oosterhof (V) 
 
Navn:  
 

Anna Oosterhof 

 
 

Parti: Venstre 
  
Alder: 47 
 

47 

Erhverv:  
 

Erhvervschef i Jammerbugt 
Kommune 
 

Bor i (By) Guldbæk 
 

Guldbæk 

Født og opvokset i:  
 

Nederlandene og Danmark 
 

 
Hvad har fået dig til at gå ind i kommunalpolitik? 
Jeres hverdag, udfordringer og ønsker er vigtigst for mig. Derfor vil jeg samarbejde om at udvikle 
vores fælles kommune. Jeg vil styrke dialogen på en åben og moderne måde som unge, ældre og 
børnefamilier kan se sig selv i.  
 
Hvor længe har du været engageret i kommunalpolitik? 
4 år. 
 
Hvad har fået dig til at gå ind i netop det parti, du nu repræsenterer? 
Jeg vil gerne skabe mere frihed og flere muligheder for alle i Rebild Kommune. Jo flere 
muligheder vi har, desto mere udvikler vi os.  
 
Kan du se dig selv som borgmester i den kommende byrådsperiode? 
Ja. 
 
Hvilke faglige, politiske og menneskelige egenskaber kræves der af en borgmester? 
Skabe resultater gennem samarbejde med alle politiske partier. Desuden skal han/hun være 
strategisk klog, have ledelseserfaring og styr på økonomisk styring af en kommune.  
 
Skal et snævert flertal i det ny byråd sætte sig på alle de vigtigste poster, hvis en bred 
konstituering ikke er mulig? 
Nej, det vil ikke fremme samarbejdet i det kommende byråd. 
 
Hvilke fagudvalg og øvrige poster kunne du tænke dig at arbejde i efter valget? 
En plads i Teknik- og Miljøudvalget, hvor jeg i denne byrådsperiode er næstformand. En plads i 
Økonomiudvalget er også attraktivt for mig. 
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Hvordan er din holdning til skatteprocenten – op, ned eller uforandret (se bort fra, hvad der pt. 
er muligt jf. aftaler mellem KL og regeringen)? 
Uforandret. 
 
Er der områder i den kommunale drift, der bør have flere penge at arbejde med? 
Skoler, vores ældre og infrastruktur – herunder sikre skoleveje. 
 
Er der områder i den kommunale drift, der bør have færre penge at arbejde med? 
Vi skal lade de private virksomheder løser de opgaver som de er gode til. I Rebild Kommune er vi 
heldigvis ret god til at udlicitere opgaver, senest ved budgetforliget, hvor vi har besluttet, at der 
bygges to nye børnehaver som et OPP-projekt. 
 
Er der geografiske områder i kommunen, der bør særligt tilgodeses ved den kommunale 
planlægning? 
Områder, hvor udviklingen ikke er en selvfølge. 
 
Hvordan sikrer man Støvring som kommunens attraktive, dynamiske centrum? 
En attraktiv bymidte hvor specialbutikkerne er samlet i en hyggelig og grøn gågade. Attraktive 
boliggrunde, gode skoler og sportsfaciliteter og en god infrastruktur som den nye omfartsvej 
omkring Støvring Syd – Ny Nibevej er med til at skabe. 
 
Hvordan kan man sikre, at landsbyerne og landdistrikterne ikke dør ud, men får del i væksten? 
Der skal være nye attraktive boliggrunde. Decentral ledelse i skolerne, for at skabe den bedste 
skole i eget lokalområde og opbakning til nye initiativer i landsbyerne. Desuden skal der hvert år 
ved budgetforhandlinger øremærkes midler til en udviklingspulje til gavn for byfornyelse og til at 
sikre medfinansiering til lokale initiativer. 
 
Hvordan sikrer man at erhvervslivet har optimale betingelser? 
Et stærkt lokalt erhvervsliv er afgørende for den fortsatte udvikling af Rebild Kommune.  
Mit fokus er at skabe bedre vilkår for vores virksomheder og have attraktive erhvervsgrunde til 
salg. 
Smidig sagsbehandling, god infrastruktur og en innovativ indkøbspolitik, hvor private leverandør 
får gode muligheder for at byde på kommunale opgaver, skal være en selvfølge. 
 
Valgfrihed i ældreplejen skaber plads til private leverandører og dermed nye arbejdspladser.  
 
Fokus på Iværksætteri – Business Rebild er allerede en vigtig og aktiv medspiller for 
iværksættere.  
Og til sidst er det vigtigt med velfungerende kollektiv trafik – for at komme til og fra arbejde. 
 
Skal Byrådet eller private investorer være drivkraften i kommunens udvikling? 
Det skal gerne være en kombination, dvs. byrådet skal samarbejde med de private investorer om 
kommunens udvikling. Byrådet skal stille krav til investorer ift. infrastruktur. Vores børn skal 
trygt og på egen hånd kunne komme til og fra skole samt fritidsaktiviteter. 
 
Kan du forestille dig den nuværende skolestruktur bevares uændret? 
Ja, jeg er sikker på, at Øster Hornum også fremover har en god skole med mange elever med den 
vækst vi ser i byen. 
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Skal der bygges en ny skole i Støvring for elever på alle årgange, eller kunne du forestille dig 
overbygningseleverne samlet på en helt ny skole og de to nuværende fortsætte som grundskoler 
– eller kan de to nuværende skoler klare behovet ved udbygning? 
Det er besluttet, at der skal bygges en ny skole. Jeg mener, at den nye skole skal være for elever 
fra 0. – 9. klasse. De to nuværende skoler skal fortsætte som nu.  
 
Støvring by vokser meget kraftigt, hvilket nødvendiggør udvidelse af byens skolekapacitet – 
kunne udviklingen styres, så væksten, og dermed behov for skoler, rettes mod de mindre 
bysamfund? 
Vi oplever en massiv vækst i Støvring. Dén position skal vi fastholde. Jeg tror på, at byer som 
Øster Hornum og Guldbæk forbliver særdeles attraktiv, da vi har kort afstand til Aalborg og 
samtidig har velfungerende lokalsamfund. Jeg mener derfor at vi både kan videreudvikle Støvring 
og Øster Hornum og Guldbæk samtidigt.  
 
Kan det forekomme, at du bryder partidisciplinen i afgørende politiske spørgsmål? 
Ja, det vil kunne forekomme ift. vigtige beslutninger om lukning af serviceniveauet, f.eks. hvad 
angår skoler og plejehjem. 
 
Hvordan forestiller du dig Birkehøjs fremtid? 
Jeg ser en lys fremtid for det lokale og velfungerende Birkehøj som har en vigtig funktion lokalt. 
 
Hvordan forholder du dig til et kommende friplejehjem i Støvring? 
Jeg tror på mere frihed og flere muligheder – også for vores ældre medborgere. Jeg mener, at 
ældre skal have markant større frihed til selv at vælge om de vil bo på et kommunalt plejehjem 
eller vil gøre brug af et friplejehjem. Kommunerne kan ikke begrænse de ældres frie valg.  
 
 
Hvordan stiller du dig til planer om solcelleparker? 
Vi har i juni 2021 givet tilladelse til et område med solceller ved Brorstrup Kær. Som 
udgangspunkt er jeg for solceller men imod kæmpestore solcelleparker som begrænser 
livskvaliteten i det åbne land. 
 
Er der ”grønne” tiltag nok i kommunen, eller har du idéer til flere? 
Jeg mener vi har gang i en hel del gode initiativer. Klima Rebild afholdes for 7. gang, hvor der i 
flere uger i efteråret er fokus på klimaet. Vi har stor fokus på rent grundvand og drikkevand. Vi er 
i gang med en omfattende forbedring af regn- og klimahåndteringen v. Mastrup Bæk i Støvring. 
Vores hjemmepleje er lige skiftet til helt nye el-biler.  
 
Idé: Vi skal være på forkant med en El-lader infrastruktur i og med det samlede antal nye el-biler 
buldrer derudaf. 
 
Skal skydebanen i Støvring flyttes – hvis JA: Hvorhen? 
Under forudsætning af, at det er muligt at lave støjdæmpende foranstaltninger, må den gerne 
bliver hvor den er. Den skal i hvert fald ikke flyttes til Gl. Viborgvej mellem Øster Hornum og 
Guldbæk – som var et af forslagene sidst emnet blev debatteret. 
 
Cykelstierne mellem Gl. Viborgvej og Sørup er i en elendig forfatning – er det noget, du vil få 
gjort noget ved? 
Ja 
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Hvilke cykelstiprojekter mener du er mest påtrængende at få realiseret? 
En cykelsti mellem Guldbæk og Øster Hornum og en cykelsti der forbinder Guldbæk C (hvor 
friskolen ligger) sammen med Guldbæk Syd (Skødshøj, hvor der bor mange børnefamilier). 
 
Betragter du dig mest som repræsentant for dit parti eller for dit lokalområde? 
Begge dele. Jeg arbejder gerne helhedsorienteret for hele kommunen. Jeg har altid noget ”med 
hjem” fra budgetforhandlinger til Øster Hornum og Guldbæk. Jeg mener, at man sagtens kan 
arbejde for sit lokalområde samtidigt med at jeg tager ansvar for helheden.  
 
Er der et emne, du brænder særligt for, og vil skrive om – der er frit slag! 
Udvikling! Jeg brænder for at videreudvikle vores byer, landsbyer og landdistrikter. Det skal være 
attraktivt at bo i Øster Hornum og Guldbæk, hvor vi kender hinanden og lever et godt børne-, 
familie- og seniorliv. Nærhed, fællesskab og kvalitet er vigtige værdier for mig. 
 

Hvorfor er det netop DIG, borgerne i Øster Hornum skal sætte sit kryds ved? 
Jeg er din arbejdende stemme og har som næstformand i Teknik- og Miljøudvalget sikret, at de 
nye udstykninger Cirkelslaget og Vilhelms Allé blev realiseret. 
Jeg har allerede været med til at gøre en forskel for Øster Hornum og Guldbæk. Jeg vil blive ved 
med at kæmpe for gode fysiske rammer til fritidsaktiviteter og idrætsfælleskaber – Menateket. 
 
Jeg vil bevare Birkehøj. 
 
Jeg er din lokale og liberale stemme i byrådet og har bevist jeg har gennemslagskraft i byrådet. 
 
Sæt dit kryds ved mig for mere handling og færre ord. 
 

 


