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ANDERS

SKRIVER

VI SKAL PASSE PÅ
HINANDEN!

SAMMEN OM SKANDERBORG

Skanderborg har gennem de sidste år været igennem en god udvikling, og den skal
fortsætte.

Befolkningstallet i kommunen vokser, og det gør det, fordi vores kommune er et attraktivt sted at slå sig ned. Det skal vi holde fast i.
Der skal være liv i alle
kommunes byer og
landsbyer til gavn for
alle.

I Skanderborg skal det
være værd at leve og
opleve for alle kommunens borgere.

LIDT OM, HVEM JEG ER...

Forskelligheder er godt. Min begrundelse for at stille op til byrådet er, at jeg er
anderledes og har en anden baggrund end mange af de andre kandidater.
Jeg er ufaglært, og jeg startede mit arbejdsliv som fejedreng på et metalværksted. Jeg sidder nu som vagtassistent på en kontrolcentral.

Jeg er en glad og positiv person, der kan lide at se resultater. Beslutninger træffes bedst, når der har været forskellige øjne på sagen. Og så skader sund fornuft
jo ikke.

DET HANDLER OM
MENNESKER!

Lokalpolitik handler om at gøre det godt
for almenvellet, turde tage ansvar, og
være tro mod de socialdemokratiske
værdier og tankegange.
Vi skal passe på hinanden!

SUND SKEPSIS TIL
UDLICITERING

Vi SKAL have topkvalitet for de penge,
som kommunen betaler private aktører
for at levere service til kommunes institutioner.
Alt for ofte får kommunerne dårlig service, da der skal tjenes penge til ejere
eller aktionærer.
Færre ansatte skal lave mere på kortere
tid, hvilket fører til dårligere service!
Det er ingen tjent med.

• 44 år

• Bor i Skanderborg by ved banegården

Der skal være plads til nytænkning
og øget brug af ny teknologi, som
gør livet lettere at leve.

Kontakt mig gerne på tlf. 40182228
eller mail: anders@andersskriver.dk
eller
facebook.com/AndersSkriver2017

• Vagtassistent på en kontrolcentral med en
fortid som IT-supportmedarbejder i

antivirus branchen og hos TDC Internet

• Ufaglært

• Gift med Helle og sammen har vi en datter

på 14, og så er jeg papfar til Helles store søn
på 27

• Er glad for cykleture rundt om Skanderborg
sø og det skønne opland

• Arbejdsmiljørepræsentant for 104 kolleger
• Frivillig på både Sølund Musikfestival og
Smukfest

Vi fortsætter selvfølgelig arbejdet

Fællesskaber for alle

Kultur i hverdagslivet

Fokus på lokal arbejdskraft

Tryghed i alle bo
former

»I de seneste otte år har Socialdemokratiet stået i spidsen for en fantastisk
udvikling af Skanderborg Kommune med topplaceringer på en række
områder.
Jeg vil derfor kraftigt anbefale, at du bruger din stemme,
tirsdag d. 21. november, og at din stemme går til din lokale
favoritkandidat på liste A, så vi kan fortsætte det positive
arbejde til glæde og gavn for dig og alle kommunens
borgere«.

Med venlig hilsen
Jørgen Gaarde
borgmester
Følg Anders Skriver og mig · du er selvfølgelig også velkommen til at dele vore updates på facebook

