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Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum? 
Ville flytte til en by syd for Aalborg med nem adgang til motorvejen pga. job i Århus. Vi faldt for et 
charmerende og stort gammelt hus til en god pris og konstaterede, at det lå i en by der ikke var alt 
for lille, med en god skole og god beliggenhed. 
 
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum? 
De dejlige friske folk i byen, der tager godt imod nye tilflyttere og holder gang i rigtig meget fritids-
liv. ØH er et smørhul at komme ind i for en børnefamilie, man bliver lynhurtigt en del af fællesska-
bet. 
 
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
At mere af byens sociale liv blev bredt ud på lidt flere hænder, således at vi kunne få f.eks. en god 
byfest på en ny måde. At vi får bygget den nye børnehave. At vi får realiseret motionscenter-
planerne i hallen. 
 
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i  Øster Hornum? 
Vi kunne bygge den børnehave. Vi kan ”holde nallerne” fra skolens budget, så en god skole kan 
blive endnu bedre. Vi kunne lave cykelsti på Nibevej til Tranten. Vi kan understøtte de lokale aktive 
borgere med penge til materialer etc. Vi kan byggemodne de nye grunde i Ølandsparken. Vi kan 
lave et lækkert rekreativt område, når rensningsanlægget forsvinder. Vi kan oprense Svanedammen.
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Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum? 
Borgerforeningen, ØHI mv. kunne lave et ”introduktionsprogram” til tilflyttere, hvor en af byens 
ildsjæle blev tilbudt til tilflytter-familien som kontaktperson – en slags ”tilflytter-mentor”. 
 
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum? 
Jeg er byrådsmedlem og forsøger at sikre både den bedste service – både for hele kommunen og 
Øster Hornum. Alle ØH-sager har naturligvis højeste prioritet. Som medlem af børne- og ungdoms-
udvalget har jeg haft særligt meget at gøre med at bakke op om vores fantastiske Børneunivers, som 
jeg ser som den optimale måde at drive skole og børnehave på i en by som Øster Hornum. Børneu-
niverset styrker sammenhængen og sammenholdet i byen og sikrer at vores børn får de allerbedste 
opvækstvilkår. 
 
Derudover er jeg formand for hallens bestyrelse. 
 
Hvad optager dig meget lige nu? 
Min yngste søn som jeg skal holde barsel på i juli og august. I byrådet er ”genopretning” af kom-
munen det gennemgående ord – det gælder både kommunens administration, tilliden i det politiske 
system og forhåbentlig også borgernes tillid til kommunen. 
 
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig? 
Principprogrammet for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom fra 1990. Fordi jeg selv var med til 
at skrive det og lærte rigtig meget i processen…. 
 
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig? 
”Come Undone” med Duran Duran (Min kone bragte Duran Duran med ind i vores forhold og vi 
har hørt dem live i ind- og udland nogle gange….) 
 
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig? 
”Guernica” af Picasso. 
 
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig? 
”Das Boot”. 
 
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse? 
At jeg og mine nærmeste har det godt og lever et interessant liv med stor kærlighed til hinanden.   
 
Hvordan holder du dig i form? 
Jeg bruger Øster Hornum Hallens motionscenter om vinteren og cykler MTB om sommeren. Det 
bliver til for lidt – fordi jeg render for meget til en hel masse andet og har hus, kone og 3 børn. Men 
det er der vel også en del motion i. 
 
Hvad er din livret? 
Noget med kartoffelmos. 
 
Hvad laver du i fritiden? 
Politik. Samvær med familie og venner. 
 
Hvad har du lavet i dine ferier? 
Vi rejser til sommer til USA for 3. gang, denne gang til Californien. Ellers har det været en blan-
ding af charter, kør-selv-ferier og storby-ferier i Vest- og Syd-Europa. Overskriften er ”Oplevelser 
for hele familien”. 
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Hvad kan gøre dig glad? 
En krammer og et kys fra kone eller børn. 
 
Hvad kan irritere dig? 
Kværulanter som hellere vil skændes end skabe løsninger. 
 
Hvem beundrer du mest? 
Alle mennesker er dygtige til nogle ting – og knap så dygtige til andre. De personer jeg kender godt, 
beundrer jeg for deres styrker. 
 
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner? 
Blive gældfri, rive huset ned og bygge et nyt på stedet, tage orlov et år og på en drømmerejse med 
familien. 
 
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være? 
Stem socialdemokratisk. Det er bedst for dig, for os og for Danmark. 
 
 


