
 

Hvor sætter du dit                     den 16. november? 

 

Invitation til valgmøde med SPIDSKANDIDATERNE fra hvert parti: 
 

Tirsdag, den 9. november 2021 

kl. 19.00 på Hovborg Kro 

 

Ordstyrer på debatten er PETER ORRY – ansvarshavende 

chefredaktør/editor-in-chief ved forskellige dagblade *. Han vil 

på baggrund af sin store erfaring lede debatten, hvor hver spids-

kandidat fra de opstillede partier får mulighed for:   

- at PRÆSENTERE sit parties løsninger på kommunale kerneopgaver 

- at BESVARE SPØRGSMÅL fra salen 

- at DEBATTERE og få de politiske forskelle frem i forhold til, hvordan 

kommunen skal udvikles, og hvordan det påvirker din, min og vores hverdag 

 

HVORFOR ER DET VIGTIGT, HVEM VI VÆLGER TIL BYRÅDET?  

Byrådet har ansvaret for INVESTERINGER af BORGERNES SKATTEPENGE i 

bl.a. velfærd for vores børn, unge, ældre og udsatte borgere. En stor del investeres 

i opgaver på det tekniske og miljømæssige område såsom trafikreguleringer, 

offentlig transport, veje, stier og forsyning. Politikerne beslutter, hvordan arealer 

skal anvendes dvs. hvor der placeres byggegrunde, erhvervsgrunde, 

landbrugsarealer eller tekniske anlæg som solceller, vindmøller eller biogas.  

Investeringer inden for det kulturelle påvirker dét, der sker i fritiden, og det 

sundhedsmæssige område påvirker os alle i mere eller mindre grad. Politikerne 

træffer desuden beslutninger om bl.a. integration, beskæftigelse, vækst og 

erhvervsudvikling. 

Byrådets 27 politikere prioriteret dermed en lang række initiativer bredt i hele 

kommunen, der DIREKTE PÅVIRKER hverdagslivet. Også DIN STEMME tæller i 

høj grad med til sammensætningen af byrådet.  

Erhvervsklubben i Hovborg inviterer derfor til valgmøde, så du bliver BEDRE 

KLÆDT PÅ til at sætte dit kryds netop dér, hvor dét betyder noget i forhold til DIN 

hverdag.  Med alle deltagende borgmesterkandidater er der lagt op til en spæn-

dende VALGKAMP – lad den starter lokalt i HOVBORG. 

Tilmelding på erhverv@hovborg.net af hensyn til kaffe og æblekage, der koster 60 kr./person. Der er 

naturligvis også plads til dig, der beslutter dig i sidste øjeblik for at deltage og ikke når at sende en mail. 

 

Med venlig hilsen  

 

ERHVERVSKLUBBEN I HOVBORG 

Kontakt: erhverv@hovborg.net 

* Peter Orry er til daglig ansvarshavende chefredaktør/editor-in-chief: JydskeVestkysten, Dagbladet Ring-

købing-Skjern, Dagbladet Holstebro, Viborg Stifts Folkeblad, Randers Amtsavis, Århus Stiftstidende, Horsens 

Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad, Fyens Stiftstidende, Helsingør Dagblad, Fyns Amts 

Avis og Avisen Danmark – samt Direktionsmedlem i Jysk Fynske Medier. 

x 
 

 

 

Eksempler på spørgsmål ….. 

”Hvorledes kan dit parti sikre 

tryghed og kvalitet i pasning  og 

undervisning af vores børn?” 

”Er der forslag til, hvordan 

transporttiden til ungdoms-

uddannelserne kan mindskes? 

Både til Vejen og de tekniske 

uddannelser i Esbjerg? Som 

alternativ til, at de unge selv må 

anskaffe en bil og de ekstra 

omkostninger, der pålægges 

landsbyernes ungdom i forhold 

til byens?” 

”Hvorledes kan byrådet hjælpe 

til, at erhvervslivet kan skaffe 

arbejdskraft?” 

”Hvordan fremmer det 

integrationen, at alle 

oplysninger på kommunens 

hjemmeside er på dansk?” 

” Hvordan tæller min mening 

med i udvikling af kommunen 

også efter et valg?” 

”Fortæl om dit parties grønne 

tiltag hen imod reduktion af 

drivhusgassen med 70 % i 2030 

i hht. Klimaaftalen. Hvordan 

mærker jeg dét i min hverdag? 

Bliver individuel opvarmningen 

på landet dyrere end i byerne 

med grøn fjernvarme?” 

”Hvordan vil det være muligt at 

få flere lokale fødevare ind i 

institutionerne og ældremaden? 

Er dét et politisk ønske? Som et 

bidrag til mindre transport af 

råvarerne, flere årstidsbestemte 

måltider og øget efterspørgsel 

efter lokalproducerede 

råvarer?” 

 

 ”Hvordan er dét nu lige med 

fællesindkøbsaftaler? Må 

reparationer på offentlige 

bygninger udføres af de lokale 

håndværkere i nærområdet 

eller indkøb ske i den 

nærliggende butik? Hvis nej - 

hvorfor ikke?” 

 

”Hvordan bidrager kommunen 

til bosætning i landsbyerne? Er 

der planer om udlægning af 

arealer til boliger eller 

erhverv?” 

 

”Er der ”varme hænder” til min 

alderdom? Skal jeg væk fra mit 

lokalområde, gode naboer og 

kendte omgivelser, hvis jeg ikke 

kan klare mig selv i eget hjem 

pga. demens eller lignende?” 

 

”Får vi som borgere nok viden 

om, hvad de politiske 

beslutninger betyder i praksis?”  

 

Find selv på flere …. 

 

mailto:erhverv@hovborg.net

