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Arbejder som underviser og uddannelses- og erhvervsvejleder på EUD 
Business på Handelsgymnasiet Vestfyn. Bosiddende midt i Assens by i 
Assens ældste hus med min mand. Har 3 voksne børn og 2 børnebørn. 
Har siddet i byrådet i to perioder. Har været med til at starte Æblefestival 
Assens Kommune og brænder for at udvikle kommunen indenfor turisme 
og bosætning; en grøn kommune med fokus på natur og sundhed! 

MiNe visiONeR fOR NæsTe PeRiOde: 
Jeg vil gerne fortsætte arbejdet inden for det sociale arbejde. Det 
psykiatriske område, evidensbaseret behandling og medicinforbrug er 
fokuspunkter for mig. Udvikling af vore landdistrikter, øget turisme og 
bosætning er også fokuspunkter, så vi kan sikre indtjening til kommunen 
og bedre velfærd til vore borgere.

TuRisMe, bOsæTNiNG, Nye fyRTÅRNe  
OG øGeT MaRkedsføRiNG:
Assens by skal fortsat udvikles med turisme og øget bosætning. Forskøn-
nelse af gader, havne- og campingpladsområde og et opvarmet søbad. 
Nordre mole og siloerne skal vige for turisme, og der skal gives mulighed 
for konference og hoteludvidelser på havnen. Det gamle rådhus skal an-
vendes til private formål som vandrerhjem, overnatning, iværksætteri. Jeg 

Valgperioden 2013-2017:
• Social- og Sundhedsudvalget 
• Miljø- og Teknikudvalget
• Ungdomsskolens bestyrelse
• Fredningsnævnet 
• Assens Fjernvarme
• Handicaprådet
•  Bygningsbevaring- og arkitekt- 

udvalget
• LOF
• Kommuneforeningens bestyrelse

Valgperioden 2009-2013:
•  Erhvervs- og beskæftigelses- 

udvalget
• Børn- og ungeudvalget 
• Ungdomsskolens bestyrelse
• Fredningsnævnet
• Handicaprådet
• LOF
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vil støtte byggeri og initiativer på Plums arealer, så dette unikke område får 
mulighed for udvikling. Assens by skal forskønnes, så vi kommer på højde 
med de øvrige kystbyer på Fyn. Sydhavsstien i Assens-området skal sup-
pleres med oplevelser og koordineres med lystfiskereventyret på Helnæs 
og det nye Lystfiskercenter.

GOd OG effekTiv saGsbehaNdliNG fOR alle 
bORGeRe OG NyTæNkNiNG iNdeN fOR OMRÅdeT:
Borgeren i centrum og fortsættelse af projektet ”God sagsbehandling”. Vi 
skal undgå lange opslidende sager, som har alt for store omkostninger 
både for borgere og kommune. 

haNdicaP- ældRe OG suNdhedsOMRÅdeT:
Muligheden for fritvalgs-ordninger for mad, rengøring m.m. synliggøres 
for borgere. Flere varme hænder og gode arbejdsforhold for de ansatte. 
Fokus på efteruddannelse for de ansatte. Styr på medicinen. Medicingen-
nemgang skal sikre rigtig behandling og give muligheder for alternative 
behandlingsmetoder. Fokus på rehabilitering og anvendelse af velfærds- 
teknologi. Udearealer på Lindebjerg og Pilebakken udvikles til spændende 
haveanlæg for beboere, ansatte og pårørende.

bøRN OG uNGes OPvæksTfORhOld  
OG uddaNNelsesMuliGhedeR:
Børn må ikke vokse op under forhold med vold og alkohol, og unge skal i 
uddannelse eller job og ikke på kontanthjælp. Alt for mange er på passiv 
forsørgelse.

saMliNG af faMiliehuseNe i asseNs OG  
TOMMeRuP OG MisbRuGsceNTReT i GlaMsbjeRG:
Fokus på børn og voksne med psykiske problemer. Ekspertisen samles i 
samme hus til gavn for borgere og pårørende. 

baNeN fRa asseNs Til TOMMeRuP Med  
skiNNecykleR sOM TuRisMePROjekT:
Rute med oplevelsescentre på de gamle banegårde og overnatnings- 
muligheder, så de unikke historier om bl.a. gravhøjene ved Voldtofte, 
æblehistorierne m.m. kan fortælles. Banen skal ligeledes være cykelsti 
mellem byerne, så flere kan cykle til skole, arbejde og sport. 



Mine Visioner
∙  Turisme, bosætning, nye fyrtårne og øget  

markedsføring af Assens

∙  God og effektiv sagsbehandling for alle  
borgere og nytænkning inden for området. 

 ∙  Handicap- ældre og sundhedsområdet.  
Fokus på pleje og varme hænder.

∙  Børn og unges opvækstforhold og  
uddannelsesmuligheder.

∙  Familiehusene i Assens og Tommerup  
og misbrugscentret i Glamsbjerg samles  
og styrkes

∙  Banen fra Assens til Tommerup  
med skinnecykler som turismeprojekt.


