
I SF Slagelse er politik en hold-

sport. Det betyder, at vi står 

sammen og vi er hinandens med-

spillere, men det gælder også i 

forhold til samarbejdet med byrå-

dets øvrige partier. 

Vi arbejder for at skabe brede 

aftaler med klare aftryk fra SF.  

Det er ved forhandlingsbordet, at 

resultaterne skabes. På trods af at 

SF i øjeblikket kun har et mandat 

i byrådet, har vi fået mange gode 

SF sager vedtaget. 

Et grundigt forarbejde samt flot 

opbakning fra bestyrelse og kom-

munalgruppe gør, at SF´s ene 

mandat får gennemført rigtigt me-

get SF politik.  

Men ambitionerne for det kom-

mende kommunalvalg er store. 

Dels går vi efter at få en stor SF 

gruppe valgt, men vi arbejder og-

så på, at få skabt et samarbejden-

de byråd, hvor den hidtidige blok-

politik og til tider, noget skingre 

tone får en ende med denne by-

rådsperiode. 

Det er politikernes ansvar, at ska-

be grundlaget for en tryg og bæ-

redygtig kommune.  

SF vil og tør tage ansvar! 

Derfor stiller vi med en rigtig 

stærk liste til byrådsvalget. På SF 

Slagelses opstillingsmøde den 31. 

maj blev kandidatlisten til det 

kommende kommunalvalg sam-

mensat. Vi er stolte over at præ-

sentere vores 16 kandidater, som 

udgør et stærkt og mangfoldigt 

hold. 

 

#SammenErViStærkest 

Politik er en holdsport i SF 

Kandidaterne til Byrådet 
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SF  KANDIDATER 

1. Helle Blak 

2. Jørgen Grüner 

3. Søs Rosenkvist 

4. Karl Arildsø 

5. Niklas Blak Mikkelsen 

6. Steen Hansen 

7. Yeliz Erdogan 

8. Helle Dalsgaard 

9. Jørgen Baadsgaard 

10. Arne Brandt Pedersen 

11. Lene Sieling 

12. Leif Scharling 

13. Kim Hardy Sørensen 

14. Stig Thorup Rasmussen 

15. Jens Gade Larsen 

16. Kurt Andreasen 
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#2 Jørgen Grüner 
SF er det røde 

parti med de 

grønne løsninger 

#1 Helle Blak 

Kandidatpræsentation 
Her følger en kort præsentation af kandidaterne, som har meddelt deres 

kandidatur. Rækkefølgen er prioriteret ved opstillingsmødet i SF Slagelse 

den 31. maj 2017. 

Jørgen er 50 år. Han bor 

lidt udenfor Slagelse på 

et lille landsted. Her har 

familien bier, høns og får. 

Med solcellerne på taget 

er vi godt på vej med at 

være selvforsynende 

Jørgen arbejder som 

konsulent i fagforeningen 

BUPL.  Her handler det 

om ledelse, kommunal-

økonomi, og medlem-

mers rettigheder. 

Jørgen er særligt optaget 

af at skabe lighed i vores 

samfund. ”Vi har i alt for 

mange år udbygget kløf-

ten mellem land og by, 

og mellem rig og fattig. 

Det er en meget farlig 

cocktail” 

Vi skal skabe et samfund 

hvor fællesskabet tager 

hånd om de svageste og 

udsatte grupper på en 

anstændig måde.  

Samtidig skal vi tage hånd 

om vores klode. Vi skal 

tænke os om og finde 

bæredygtige løsninger. 

Helle er 46 år og bor i 

Slagelse. Hun sidder i 

byrådet, hvor hun har   

haft plads siden kommu-

nesammenlægningen i 

2006. 

Helle er pædagog, ud-

dannet leder og stude-

rer arabisk sprog. Hun 

har i mange år arbejdet i 

Nordbyen og på Mo-

talavej, men nu er Helle 

kampagnemedarbejder 

for SF og vores  spids-

kandidat. 

Helle vil kæmpe for et 

samarbejdende byråd, 

som udviser respekt for 

de faglige medarbejdere 

i de yderste led. Vi skal 

sætte en dagsorden, 

hvor vi investerer i både 

det sociale område og 

den grønne omstilling. 

”Vi har ikke råd til at 

lade være!” 

K A N D I D A T E R N E  T I L  B Y R Å D E T  

 



#3 Søs Rosenkvist 
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Søs er 32 år og bor i Dalmose. Søs 

arbejder som psykiatrisk sygeplejer-

ske på retspsykiatrisk afdeling i Sla-

gelse. Hun er i gang med at studere 

videre som specialsygeplejerske i 

psykiatrien. 

Søs er en ildsjæl, både når det kom-

mer til det lokale engagement i sit 

lokalområde, men bestemt også når 

der handler om politik til gavn for 

samfundets svageste og vores børns  

fremtid. Søs er optaget af, hvordan 

man kan udvikle den kommunal vel-

færd uden at begå fortidens fejl 

med kassetænkning.  

”Vi er nødt til at tænke ud af bok-

sen, når vi skal løse samfundets 

problemer og stadig føre en ansvar-

lig økonomisk politik. Det kan beta-

le sig, at invester i mennesker!” 

Niklas er 23 år og pædagogstude-

rende på UCSJ i Slagelse.  

Niklas bor i Slagelse, han har ingen 

børn (endnu) men til gengæld har 

han Gandalf, som er jordens gla-

deste labrador. Niklas er opflasket 

med politik og derfor tør han 

blande sig i lokalpolitik.  

Niklas er naturligvis optaget af 

unges vilkår og muligheder og Sla-

gelse kommune som uddannelses-

midtpunkt, men Niklas er også 

optaget af vilkår for daginstitutio-

ner og fritidstilbud. ”Mange pæda-

goger i dagtilbud er pressede pga. 

mange års besparelser i deres om-

råder. Det koster på forebyggel-

sen… og det ender med at blive 

meget dyrt på den lange bane”. 

#4 Karl Arildsø 
Karl er 35 år og ansat som om-

sorgsmedhjælper og så studerer 

han til pædagog. Karl er formand 

for SF i Slagelse.  

Karl bor i Motalavejskvarteret i 

Korsør.  

Karl vil arbejde for en sammen-

hængende kommune, hvor der gi-

ves lige muligheder til alle, uanset, 

hvor de bor eller hvilke vilkår man 

har haft i sin opvækst. Han er op-

taget af at få involveret de mange 

borgere og medarbejdere, der ved 

hvor udfordringerne er. 

”Vi skal være meget bedre til at 

lytte til vores borgere og bruge de 

hverdagseksperter, der findes i Sla-

gelse kommune”.  

#5 Niklas Blak Mikkelsen 
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#8 Helle Dalsgaard 

I 2009 fik SF i 

Slagelse 12,5 % af 

stemmerne. Det 

udløste 4 

mandater i 

Slagelse byråd 

#7 Yeliz Erdogan 

#6 Steen Hansen 
Steen er 59 år og bor i Sla-

gelse. Steen er næstfor-

mand i 3F Slagelse. 

Steen er udlært pladesmed 

på Ford i Skælskør. Han 

har også været på Harboe 

Bryggeri og Malaco. 

Steen er personaleansvarlig 

for 20 medarbejdere og er 

ligestillingsansvarlig. Han 

har i mange år arbejdet 

med fair repræsentation og 

mangfoldighed. Steens dag-

lige arbejdsområde er in-

denfor transport, hvor han 

har kæmpet en brav kamp 

mod Über. Steen har været 

politisk aktiv i mange år, 

men valgte at melde sig ind 

i SF i 2016 pga. SF´s hold-

ninger til bl.a. Über sagen 

og efterlønsreform.  

K A N D I D A T E R N E  T I L  B Y R Å D E T  

Helle er 64 år. Hun er 

socialrådgiver og arbej-

der på Rusmiddelcentret 

i Slagelse, hvor hun også 

er fælles tillidsrepræsen-

tant. Hun sidder i kom-

munens hoved-MED ud-

valg. Gennem hendes ar-

bejdet ser Helle vigtighe-

den i, at det sociale hjæl-

pesystem møder borger-

ne i øjenhøjde med re-

spekt, forståelse og em-

pati. ”Jeg er optaget af 

den stigende ulighed i 

samfundet. Jeg vil arbejde 

for et værdigt liv til alle”. 

Helle er optaget af at vi 

sætter forebyggelse højt, 

både på den sociale dags-

orden, men også i for-

hold til miljøet. Vi skal 

kunne være bekendt at 

aflevere en verden til den 

næste generation. 

Yeliz er 36 år og bor i 

Nordbyen i Slagelse. Yeliz er 

uddannet advokatsekretær., 

men arbejder som tolk. Hun 

er også frivillig bydelsmor. 

Yeliz har også undervist tyr-

kiske og kurdiske kvinder i 

dansk. Yeliz sidder i SF´s 

lokalbestyrelse og vil rigtigt 

gerne være med til at gøre 

en forskel for de svageste i 

samfundet. ”Vores børn og 

unge er vores vigtigste res-

source. Dem skal vi give de 

bedste opvækstmuligheder”. 

Yeliz er også optaget af at 

sikre et værdigt senior liv. 

En af mærkesagerne for Ye-

liz er flere hænder til de 

borgernære områder.  

 
 



Lene er 70 år. Hun er mor til 3, mor-

mor til 8 og oldemor til 2.  

Lene arbejder som faglig mentor for 

unge med udfordringer. Tidligere var 

Lene specialærer i folkeskolen, men 

efter en PD i inklusion er hun nu på 6. 

år ved Slagelse gymnasium.  

Lene er medlem i SF fordi hun ønsker 

at gøre en forskel og trække samfun-

det mod en mere retfærdig fordeling af 

velfærd. ”Jeg tilhører de gamle, der 

interesserer sig for fremtiden. Derfor 

arbejder jeg med unge under uddan-

nelse, flygtninge der skal lære dansk og 

med politik, der skal værne om miljø-

et.”. 

Lene´s politiske fokus er på de menne-

skelige ressourcer, så alle børn og 

voksne kan nå deres potentiale og der-

med bidrage til samfundet. Politik skal 

også handle om omsorg for at nå lige-

værd til de svageste. 

#9 Jørgen Baadsgaard 
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#10 Lene Sieling 

Jørgen er 60 år og bor i Korsør. 

Til dagligt arbejder han som vikar 

på bl.a. Arla.  

Jørgen er næstformand i SF Sla-

gelse og han er også Slagelse 

kredsens kandidat til regionråds-

valget. 

Jørgen vil arbejde for en bedre 

debattone i det nye byråd. ”I SF 

har vi en god debattone, også 

selvom vi ikke er enige om alt. Jeg 

tror, at vi kan skabe grundlaget 

for et bedre samarbejde i Slagelse 

byråd”. 

Jørgen er klar fortaler for at SF´s 

mandater skal bruges ved for-

handlingsbordet. Det er her vi 

skaber resultaterne, både på soci-

alpolitikken men også på de grøn-

ne områder. 

#11 Arne Brandt Petersen 
Arne er 59 år, gift og har 2 voks-

ne børn og 5 børnebørn.  

Arne bor med fruen i Korsør. 

Arne er pædagog i kommunen 

gennem 33 år, heraf over 20 år  

med ledelsesansvar.  

Arne er nu ansat i en lederstilling 

på en friskole. Arne har været 

medlem af SF siden 2005 og har 

tidligere været formand og besty-

relsesmedlem her i Slagelse.  

Arnes motto er: Medmenneske-

lighed frem for alt! 

Lene er 70 år. Lene arbejder som 

faglig mentor for unge med udfor-

dringer. Tidligere var Lene specia-

lærer i folkeskolen, men efter en 

PD i inklusion er hun nu på 6. år 

ved Slagelse gymnasium.  

Lene er medlem i SF fordi hun øn-

sker at gøre en forskel og trække 

samfundet mod en mere retfærdig 

fordeling af velfærd. ”Jeg tilhører de 

gamle, der interesserer sig for 

fremtiden. Derfor arbejder jeg med 

unge under uddannelse, flygtninge 

der skal lære dansk og med politik, 

der skal værne om miljøet.”. 

Lene´s politiske fokus er på de 

menneskelige ressourcer, så alle 

børn og voksne kan nå deres po-

tentiale og dermed bidrage til sam-

fundet. Politik skal også handle om 

omsorg for at nå ligeværd til de 

svageste. 
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I 2009 fik SF 4.805 

stemmer ved 

kommunalvalget i 

Slagelse.  

I 2013 fik SF 971 

stemmer.  

En undersøgelse 

har vist at op 

imod 18% af 

vælgerne overvejer 

at stemme på SF 

til det kommende 

kommunalvalg. 

#13 Kim Hardy Sørensen 

#12 Leif Scharling 
Leif er 69 år og cand. 

merc. Han har arbejdet i  

mere end 20 år i Grøn-

land. Leif arbejder som 

konsulent i Grønland. 

Han har været medlem af 

SF siden 1980 og har bå-

de været medlem af 

Amtsrådet (98-03) samt 

Slagelse byråd (10-14). 

Begge steder som med-

lem af økonomiudvalget.  

I fritiden er Leif medlem 

af Slagelse motionsklub. 

Han er vinterbader hos 

Vinterbaderne Storebælt. 

Han spiller ”Bedste Vol-

ley og petanque.  

Leif er formand for ejer-

foreningen Absalons 

Gaard og sidder i besty-

relsen i SF Slagelse  

K A N D I D A T E R N E  T I L  B Y R Å D E T  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kim er 67 år og uddannet 

smed. Han har i mange år 

arbejdet som ejendoms-

funktionær i de køben-

havnske forstadskommu-

ner. For 3 år siden gik 

Kim på pension og flytte-

de med fruen til Frølunde 

Fed. Kim sidder i SF´s lo-

kalbestyrelse og er fast 

gæst og supporter ved 

samtlige byrådsmøder i 

Slagelse. Politisk er det 

socialpolitikken og den 

stigende ulighed, som har 

Kim´s interesse. ”Der er 

ganske enkelt for meget 

liberalt egoisme i Dan-

mark. Der skal være plads 

til alle og alle skal vokse 

op med de samme mulig-

heder og rettigheder”. 

#14 Stig Thorup Rasmussen 
Stig er fra solskinsbyen 

Skælskør. Stig er uddan-

net lærer og har været 

en del af folkeskolen, 

både som lærer og vice-

skoleleder i mange år på 

Skælskør skole.  

Han har siddet 20 år i 

Skælskør byråd, hvor han 

altid leverede rigtig gode 

valg og politiske resulta-

ter til SF. Stig har haft 

mange roller i SF.  Han 

er en af dem, man altid 

lytter til. Han er diplo-

matisk og løsningsorien-

teret. Stig er et særdeles 

musikalsk menneske. 

Han spiller folkelig musik 

på harmonika og flere 

andre instrumenter og så 

sidder han også i Musik-

skolens bestyrelse 



#15 Jens Gade Larsen 
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Vil du vide mere om SF kandidaterne eller høre mere om vores politiske program, så er du velkom-

men til at kontakte os for flere oplysninger: 

Formand Karl Arildsø     Spidskandidat Helle Blak 

Tlf. nr.: 20 63 31 69, karl_arildsoe@outlook.dk Tlf. nr.: 20 87 53 83, helbl@slagelse.dk 

#16 Kurt Andreasen 
Kurt er 68 år og bor i Kor-

sør. Han har arbejdet i bl.a. 

uddannelsesforbundet men er 

nu gået på pension.   

Kurt er en ivrig foredragshol-

der om sit store engagement i 

”Foreningen Norden”., der 

arbejder med at styrke kend-

skabet til de nordiske lande. 

Kurt brænder for uddannel-

sesområdet og har et stort 

kendskab til dette område 

gennem sin tid som ansat i 

uddannelsesforbundet.  Kurt 

vil arbejde for at skabe mulig-

heder for uddannelse hele 

livet, men også sikre, lige ad-

gang til uddannelse for alle. 

 

 

Vil du vide mere? 

Jens er 75 år og bor sammen 

med sin kone i Tystofte i Skæl-

skør. Jens har været aktiv i SF i 

45 år, bl.a. i bestyrelsesarbejdet. 

Jens er tidligere bådebygger og 

landmand på Glænø. 

Jens er en aktiv herre, bl.a. som 

formand i Skælskør´s lokalradio 

”Radio solskin”, som er et sel-

skab startet af fagbevægelsen i 

Skælskør i 1988. Jens er et 

kendt ansigt i Skælskørs frivillige 

foreningsliv, som er en af styr-

kerne ved solskinsbyen. Senest 

oplevede vi Jens præsentere 

busmuseets flotte vognpark ved 

drengerøvsaften i byen. ”Et rigt 

kulturliv skaber glæde og vækst 

for hele kommunen”. 

 


