Formanden har ordet
Af lokalformand Hans Peter Toft

Efter et veloverstået Årsmøde i Herning, står vi nu atter på

hovedet i bestyrelsen, for at få alt på de rette skinner i forbindelse med
kommunevalgkampen.

Der er blevet indkøbt plakater, DF-bom og nøgleringe, samt balloner og DFflag. Og vi har købt markedsføring for et stort beløb. Så vi kan give byrådskandidaterne de bedste betingelse for, at kunne føre en god og frugtbar
valgkamp. Samtidig har vores spidskandidat Stefan Lydal lavet aftaler om,
hvem af vore 6 kandidater, der skal ud til hvilke valgmøder. Det er vigtig at
Dansk Folkeparti er present på disse møder og bliver bakket op. For det er en
valgkamp, hvor vi ikke får noget forærende.
Dansk Folkeparti i Sønderborg, har lavet aftale om valgforbund med alle
øvrige borgerlige partier. Ikke mindst for at undgå stemmespild på den blå
side i parti-spektret. For DF er målet et skifte på borgmesterstolen. Den har
været rød længe nok. Mere udførligt kan du læse på side 10 :”Nyt fra
kommunevalget”
På medlems- fronten genoptager vi møderne med byrødderne i det nye år,
møderne har ligget brak på grund af Corona. Og jeg håber, at vi i foreningen
kan komme ind i en mere vant gænge, så vi kan få afviklet flere medlems
arrangementer.
Her i bladet, side 3 - inviterer vi til Julefrokost med bowling torsdag den 2.
december kl 18:00. Men inden da, har du mulighed for at møde kandidaterne
fra DF-Sønderborg, ved Julemessen i Nordborg den 6. og 7. november. Der
er nogle fribilletter til julemessen, som vi fordeler over begge dage. Se
fremgangsmåden i annoncen på side 4, for at opnå en fribillet. (Så længe
lager haves).
Jeg har også en bøn om hjælp, til omdeling af vores: ” Det er dit valg” flyer.
Har du muligheden for at hjælpe, så gi´ mig et ring/ sms på 2449-4157.
Venlig hilsen
Hans Peter Toft

Nyt fra Regionen
Af DF Regionsrådsmedlem, gruppeformand

Thies Mathiasen
Region Syddanmark har lige oprettet flere retspsykiatriske
sengepladser i Esbjerg, det betyder også at der bliver en mindre
belastning på sengeafsnittene i Aabenraa.
Ny analyse: Syddanmark har en unik position, når det gælder
samarbejde mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og det
offentlige om at bruge design til udvikling og innovation. Det kan bl.a.
gavne den grønne omstilling.
En ny dansk-tysk udviklingsalliance er på vej. Ambitionen er at sikre en
grøn, bæredygtig og konkurrencedygtig grænseregion. Rundt om
bordet sidder syddanske kommuner, erhvervsliv, Uddannelsesinstitutioner, delstaten Slesvig-Holsten og regionen.
En udvidelse af udkaldsradiussen for hjerteløberne har givet pote i
Region Syddanmark. Nye tal viser, at der nu i 95-99 procent af
tilfældene når en hjerteløber frem til personen med hjertestop.
Frivillige har i en årrække ydet omsorg til alvorligt syge og døende
patienter på Fyn. Nu bliver tilbuddet om frivillig støtte forlænget på Fyn,
og samtidig indgår Region Syddanmark et samarbejde med Røde Kors
om en lignende ordning i Jylland

Den 16. november kan du
stemme på Dansk Folkeparti´s
mest erfarne regionspolitiker,
som står som nr.4 så sundhedshusene kan styrkes
endnu mere.
Du er meget velkommen til at
kontakte mig på
tm@rsyd.dk

Nyt fra Byrådet
Af 2. viceborgmester/ byrådsmedlem Stefan Lydal

DF er med i budgetaftalen – igen!
Endnu en gang er det lykkedes at indgå en budgetaftale med solide aftryk fra Dansk Folkeparti
i Sønderborg! Vi er med bredt, rundt i hele kommunen, og har været med til at igangsætte nye
initiativer i hele Sønderborg Kommune.
Under sommerens store debat om fritvalgsordningen på ældreområdet, lyttede jeg mig til at
der var enighed om, at man godt kunne bruge flere penge på ældreområdet – blot var der
uenighed om, på hvad. Jeg tog derfor med i Dansk Folkepartis oplæg, at vi skulle tilføre 2,7
mio. kr. til ældreområdet! Penge som bl.a. skulle bruges til “Kend din hjemmehjælper” og et
“Flyverkorps” af aktivitetsmedarbejdere på plejehjemmene, og penge som også udmøntes på en
måde hvor flere ældre kan få gavn af den klippekortsordning, som de er visiteret til, i form af
hjælpemidler m.v.
På Nordals er der afsat i alt 5 mio. kr. til Udviklingsforum. Penge som bl.a. skal bruges til
Bukkebruses legeplads ved Nordborg Sø, at skabe liv på Nordborg Sø, og udarbejdelsen af en
sikker trafikløsning, bag om Kvickly, og videre via Skomagergade, så de tunge
landbrugsmaskiner, ikke længere skal midt gennem Nordborgs smalle gader.
Der er oprettet en pulje på en 1 mio. kr. til renovering og udskiftning af badebroer i kommunen.
I første omgang har man besluttet at støtte to projekter i hhv. Egernsund og Alnor, og resten skal
udmøntes af Teknik og Miljøudvalget i 2022.
Byrådet har tilmeldt sig konkurrence “Danmarks VILDESTE Kommune”. I forlængelse af
denne tilmelding har vi nu afsat yderligere 0,5 mio. kr. til at fremme vild natur, bl.a. skal der
sættes fokus på, at skabe grønne korridorer, insekthoteller, omstilling af driften på udvalgte
områder, samt kommunikation om hvad vi laver, så folk ikke tror at vi bare er holdt op med at
slå græsset…
I 2021 gav byrådet, på opfordring af Dansk Folkeparti, et anlægstilskud til den selvejende
institution Elstrup Mølle således de kunne købe deres mølle. Nu er møllen købt, og byrådet har
derfor – igen på opfordring af Dansk Folkeparti – besluttet at støtte S/I Elstrup Mølle med
50.000 kr. årligt.
Dansk Folkeparti har sikret mere tryghed og sikkerhed på stier i Sønderborg by. Med
budgetaftalen afsættes der 0,4 mio. kr. til belysning af stisystemerne i Kongevejsparken og den
del af Mølleparken, der ikke er oplyst i dag. Begge stisystemer er flittigt benyttet året rundt, og
meget mørke og utrygge i vinterhalvåret.
Med aftalen har byrådets partier bekræftet at Rønhaveplads skal renoveres og nytænkes. Der
er afsat et beløb til at få udarbejdet er færdigt projekt, samt 3 mio. kr. til selve renoveringen. De
3 mio. kr. rækker dog næppe meget længere end til en ny belægning, og skal derfor ikke ses,
som den færdige pris, men nærmere en tilkendegivelse af at Byrådet ønsker at der sker noget
med Rønhaveplads!

Kandidat på Dansk Folkeparti´s liste

Mit navn er Carsten

Sahl Andersen.

Jeg stiller op for DanskFolkeparti, til kommunalvalget.
Jeg er født og opvokset i Elstrup, hvor jeg stadig bor.
Til daglig arbejder jeg i opskæringen, på slagteriet i Blans, hvor
jeg er talsmand for ca. 80 medarbejdere, og med i Samarbejdsudvalget på slagteriet.

Jeg mener det er vigtig med nogle kandidater, der ikke er
bosiddende i Sønderborg, og samtidig har interesse for hvad der
sker udenfor Sønderborg.
Jeg har god erfaring med bestyrelsesarbejde, og sidder i
bestyrelserne i Elstrup/Elstrupskov Bylaug, repræsentant for
foreningerne i Guderup Bylaug.
Jeg er formand for Elstrup Mølles Venner, og med i bestyrelsen for
Den Selvejende Institution Elstrup Mølle og Møllerimuseum.
Det er meget vigtigt, at du stemmer personligt på din kandidat,
derfor håber jeg på din stemme til kommunalvalget den 16.
november 2021
Nummer to på liste O
Med venlig hilsen
Carsten Sahl Andersen

Kandidat på Dansk Folkeparti´s liste

Jeg genopstiller til kommunalvalg 2021, da jeg føler, at jeg
stadig har en masser at byde på, især på ældreområdet.

Jeg arbejder til daglig som daglig leder inden for
hjemmeplejen, og kan i det daglige se hvad der mangler
på ældreområdet.
Jeg mener, at der er brug for faglig viden i byrådet for at få et
fagligt stærkere ældreområde.
Vi skal have flere medarbejder, der bliver uddannet på voksenelevløn.
Mange har etableret sig og har ikke økonomi til at gå på su. Det er med til at afholde
dem fra at tage uddannelsen.
Vi skal have sat medarbejderen fri af bureaukratiet.
Hvis Fru Hansen ønsker at få vasket vinduer fremfor gulvvask, så er burde det være
den ældre der bestemmer og ikke en visitator.
Vi skal kigge mere på ledelseslaget, da der kan spares penge i øverste lag som så skal
bruges på de ældre.
De sidste 4 år har vi konkret fået udvidet klippekort, indført aktivitetsmedarbejder
på plejehjemmene og der er afsat midler til bekæmpelse af ensomhed og til sociale
arrangementer.
Når vi skal sætte vores kryds d. 16 November, synes jeg, at det er vigtigt, at alle
spørger sig selv, om man ønsker en politikker i byrådet, som er aktiv på
arbejdsmarkedet eller en politikker der ikke er i berøring med hverdagslivet.
En levebrødspolitikker eller en der ikke er opdateret i hvordan virkeligheden faktisk
ser ud til daglig.
Stem personligtStem Dorthe Mehlberg
Din faglige stemme på ældreområdet.

Kandidat på Dansk Folkeparti´s liste
Hvem er Stefan Lydal?
Spidskandidat og 2. Viceborgmester
Jeg er 35 år, uddannet ingeniør fra Syddansk
Universitet i Sønderborg og i Odense, og til
dagligt ansat i en stor virksomhed på Nordals.
Privat bor jeg sammen med min kæreste,
Benedikte, og vores lille hund, Maggie (en fræk
lille West High White Terrier på 1 år), i en
lejlighed i Sønderborg midtby. Jeg er født og
opvokset i Odense, men flyttede til Sønderborg
i 2010 for at læse på Alsion. Dengang havde jeg
allerede brugt næsten et årti på Dansk
Folkeparti og Dansk Folkepartis Ungdom, hvor
jeg blandt andet havde været formand for DFU
på Fyn i en årrække.
Jeg stillede op til Kommunalvalget i 2005, for
første gang, og fik 48 personlige stemmer. Ligesom dengang, er uddannelse og de ældre fortsat
det, der fylder meget for mig! Uddannelse er helt essentielt for at vi kan sikre Sønderborgs
fremtid. Vi er nødt til at gøre Sønderborgs folkeskoler mere attraktive for vores borgere – det
går simpelthen ikke at hver fjerde elev har valgt et privat alternativ, det vidner om at vores
folkeskole ikke er god nok. Vi skal investere i vores skoler: dels er de dårligt vedligeholdte og
dels er vi nødt til at se på om vi har de rette tilbud til eleverne!
Vil vi holde på de unge mennesker, efter folkeskolen, så er vi nødt til at arbejde for at
Sønderborg bliver Sønderjyllands Uddannelsesby! Med Alsion har vi fået skabt et godt
studiemiljø i Sønderborg, hvilket betyder meget for om de unge bliver boende efter de er færdige
med uddannelsen. Nu skal vi have udvidet paletten af uddannelsestilbud, og vi skal have nogle
flere uddannelser, der også appellerer til kvinder, for lad os blot være ærlige, langt de fleste på
ingeniørstudiet er mænd, og skal vi lykkedes med at holde på dem, så er det vigtigt at
mulighederne for at få en kæreste er til stede i Sønderborg…
Vi skal investere i vores ældre! For mig er det vigtigt at vi tager os godt at dem, der ikke længere
kan klare sig selv. Vi skal forbedre hjemmeplejen, overlade mere ansvar til det faguddannede
personale, fremfor læne os så meget op ad skemalagte tidstabeller. Vi skal have sat den ældre i
centrum! Jeg har selv hjemmeplejen tæt inde på livet, og ved hvor meget det fylder, dels hos
den ældre borger, og dels hos de pårørende; hvem kommer mon i dag? Og hvornår? Har de du
tid til det hele, eller bliver det et kort besøg? Vi skal turde at tænke anderledes end excelark, og
bevæge os væk fra planlægning og overflødig dokumentation, og fokusere på kvalitetstid
fremfor visiteret tid. Borgeren skal mødes i øjenhøjde, og med udgangspunkt i den enkeltes
behov! Den opgave er jeg sikker på at vores dygtige, faglærte personale sagtens kan løfte, hvis
vi giver dem lov!

Nyt fra Kommunalvalget 2021
Skrevet af: Stefan Lydal, Spidskandidat

Borgerligt valgsamarbejde KV21
For første gang i storkommunens tid er det lykkedes at samle alle borgerlige partier i ét stort,
fælles valgsamarbejde, med det formål, at få en borgerlig borgmester. Denne præstation er ret
unik og en chance vi blev nødt til at gribe, for at sikre valgsejren!
Valgforbundet handler ikke blot om det sædvanlige valgteknik og minimering af stemmespild,
men er en reel politisk aftale, hvor de fem partier er blevet enige om i fællesskab at arbejde for
følgende:








En bedre drift af kommunen – reduktion af bureaukrati og administrationsudgifter, så
der er råd til at styrke kernevelfærden – børne-, skole-, handicap- og ældreområde
Sønderborgs kedelige bundplacering som den kommune i Sydjylland, der har færrest
ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse skal ændres. Der skal stilles krav og folk skal
mødes med forventninger om, at de lærer dansk, kommer i arbejde og er selv–
forsørgende
Styrkelse af frit valg og ligebehandling af offentlige henholdsvis private aktører på
såvel børne-, skole-, ældre- og andre områder
Investeringer i hele kommunen, så udvikling og vækst kommer hele kommunen til
gavn
Sønderborg kommune skal fortsat styrkes som en erhvervsvenlig kommune, hvor såvel
etablerede som iværksættervirksomheder oplever bedre rammevilkår
De fem partier ønsker også en kommune, hvor borgerinddragelsen bliver reel, og det
brede politiske samarbejde genskabes

Med aftalen, har vi ikke på forhånd, forpligtet os til, at pege på Ellen Trane Nørby, som
borgmester! Men vi er alle enige om grundforudsætningerne, for et samarbejde efter valget, og
alle borgerlige partier har forpligtet sig til at ville styrke kernevelfærden, altså børne-, skole-,
handicap- og ældreområdet, der alle trænger til et løft, og hvor Dansk Folkeparti står som
garanten for at sparekniven aldrig må gå ud over de ældre eller børnene.
Som spidskandidat glæder det mig meget, at det er lykkedes at samle alle de borgerlige partier
i et fælles valgforbund. Vi står stærkere sammen, og alle deler ønsket om en anden retning for
Sønderborg. Vi har brug for forandring og en ny politik på en række områder: Vi skal have sat
borgeren i centrum, hvis vi vil borgerinddragelse, så kræver det også at vi lytter, når f.eks.
lokalbefolkningen i Kværs siger nej til et Biogasanlæg, eller naboer klager over generne fra en
ulovligt etableret Moské i et boligkvarter, så skal vi turde at nedlægge et forbud, fremfor at
forsøge at lovliggøre aktiviteterne! Vi skal have et retningsskifte i udlændingepolitikken, ikkevestlige indvandrere og efterkommere i Sønderborgkommune koster hvert år samfundet 370
mio. kr., det er vi simpelthen nødt til at handle på!

Lokal INFO…...
Generalforsamling og opstillingsmøde i samme ombæring.
Den-22. maj 2021 afholdtes generalforsamling og opstillingsmøde Hos Risa i
Guderup.

Carsten Sahl Andersen

havde meddelt han ikke ønskede, at forsætte som formand. Og
generalforsamlingen valgte den hidtidige næstformand Hans Peter Toft til formand, til
næstformand valgtes Charlotte Liljeblad Pilegaard. Carsten Sahl Andersen og Stefan Lydal
valgtes til bestyrelsesmedlemmer. Fremover består bestyrelsen af 5 medlemmer. (Se
bagsiden for kontakt oplysninger for bestyrelsen) Til suppleanter valgtes Hans Diedrichsen og
Jan Rytkjær Callesen og til revisor blev Jan Marcussen valgt.

På det efterfølgende

opstillingsmøde valgte forsamlingen Stefan Lydal til spidskandidat,
Carsten Sahl Andersen på 2. pladsen, Jan Rytkjær Callesen på 3. pladsen, Emely Wind
Thomsen på 4. pladsen, Charlotte liljeblad Pilegaard på 5. pladsen og Dorthe Mehlberg på 6.
pladsen.

Vi kommer i valgkampen rundt i hele Sønderborg Kommune.
Her vores foreløbige liste: Onsdag den 27 oktober Kvickly Nordborg kl. 16
Torsdag den 28 oktober Guderup Brugsen /Rema 1000 kl. 16, Lørdag den 30. oktober Broager
Brugsen -> Fakta kl. 9:45 Søndag den 31. oktober Gråsten Brugsen ->Netto kl. 10:00Onsdag
den 3. november med Morten Messerschmidt rundt i Sønderborg.
Lørdag den 6. november -Julemesse Nordborg, Søndag den 7 .november -Julemesse
Nordborg ,Fredag den 12. november – Gågaden 15:00-18:00 Lørdag den 13. november start
10:00 Augustenborg Brugsen / Netto til Fynshav. Søndag den 14. november Hørup Hav
Brugsen 10:00 – derefter til Skovby og Mandag den 15. november Hold 1. Gågade-City/Hold 2
Nordborg Brugsen fra kl. 10 .
ooOOoo

DF var på gågaden i Sønderborg, den 16 oktober, hvor byrådskandidaterne Emely Wind Thomsen (TH) og Charlotte Liljeblad
Pilegaard delte ud af kaffe og ”bom” og fik præsenteret valg flyeren,
som du også har fået, sammen med bladet. Det er første gang for
begge, at de stiller op til et byrådsvalg. Emely er 22 år og studerende
og bor i Rinkenæs ved Gråsten. Charlotte, bor i Nordborg og er 40 år,
førtidspensionist og mor. Begge er inkarnerede DF´ere, og sidder i
bestyrelsen for DF-Sønderborg. Charlotte som næstformand og

Emely har tidligere været formand for DFU i Sønderjylland.

Bestyrelse og byrådsmedlemmer
Sønderborg
Formand
Hans Peter Toft

Valg-periode
udløber

Næstformand
Charlotte Liljeblad Pilegaard

Valg-periode
udløber

Bestyrelsesmedlem - Kasserer

Valg-periode
udløber

Byrådstelefon: 2790 3718
E-mail: df@stefanlydal.dk

Bestyrelsesmedlem
Emely Wind Thomsen

Valg-periode
udløber

Mobil: 2734 5623
E-mail: emely@live.dk

Bestyrelsesmedlem
Carsten Sahl Andersen

Valg-periode
udløber

Mobil: 2987 6620
E-mail:
csa.elstrupcity@gmail.com

1.Suppleant
Hans Bernhard Diedrichsen
2.Suppleant
Jan Rytkjær Callesen

Valg-periode
udløber

Stefan Lydal

Byrådsmedlem
Jan Rytkjær Callesen
Byrådsmedlem
Stefan Lydal
Byrådsmedlem
Dorthe Mehlberg
Vores hjemmeside:

www.soenderborg.danskfolkeparti.dk/

2023

2022
2023
2022
2023

Telefon: 7465 0810
Mobil: 2449 4157
Email:
hans.peter.toft@gmail.com
Mobil: 26 77 51 41
E-mail:
charlotte_liljeblad@hotmail.com

2022

Valg-periode
udløber

2022

Mobil: 2790 3709
E-mail: jrcl@sonderborg.dk
Gruppe- Mobil: 2790 3718
formand E-mail: df@stefanlydal.dk
Mobil: 2790 3987
E-mail:
dme@sonderborg.dk
Vores Facebook side:

www.facebook.com/dfsonderborg

Det borgerlige parti med den sociale samvittighed

