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SF KANDIDATER
1. Helle Blak
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S L A G E L S E

Politik er en holdsport i SF

5. Niklas Blak Mikkelsen

I SF Slagelse er politik en holdsport. Det betyder, at vi står
sammen og vi er hinandens medspillere, men det gælder også i
forhold til samarbejdet med byrådets øvrige partier.

gruppe valgt, men vi arbejder også på, at få skabt et samarbejdende byråd, hvor den hidtidige blokpolitik og til tider, noget skingre
tone får en ende med denne byrådsperiode.

6. Steen Hansen

Vi arbejder for at skabe brede
aftaler med klare aftryk fra SF.

Det er politikernes ansvar, at skabe grundlaget for en tryg og bæredygtig kommune.

2. Jørgen Grüner
3. Søs Rosenkvist
4. Karl Arildsø

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


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 kommunalgruppe gør, at SF´s ene
mandat får gennemført rigtigt meget SF politik.
Men ambitionerne for det kommende kommunalvalg er store.
Dels går vi efter at få en stor SF

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 sammensat. Vi er stolte over at præsentere vores 16 kandidater, som
udgør et stærkt og mangfoldigt
hold.
#SammenErViStærkest
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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.

#1 Helle Blak
Helle er 46 år og bor i
Slagelse. Hun sidder i
byrådet, hvor hun har
haft plads siden kommunesammenlægningen i
2006.
Helle er pædagog, uddannet leder og studerer arabisk sprog. Hun
har i mange år arbejdet i
Nordbyen og på Motalavej, men nu er Helle
kampagnemedarbejder
SF er det røde
parti med de
grønne løsninger

for SF og vores spidskandidat.
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!”

#2 Jørgen Grüner
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, kommunaløkonomi, og medlemmers rettigheder.
Jørgen er særligt optaget
af at skabe lighed i vores
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samfund. ”Vi har i alt for
mange år udbygget kløften 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.

TIL

KOMMUNALVALGET
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#3 Søs Rosenkvist
Søs er 32 år og bor i Dalmose. Søs
arbejder som psykiatrisk sygeplejerske på retspsykiatrisk afdeling i Slagelse. Hun er i gang med at studere
videre som specialsygeplejerske i
psykiatrien.
Søs er en ildsjæl, både når det kommer 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 velfærd uden at begå fortidens fejl
med kassetænkning.
”Vi er nødt til at tænke ud af boksen, når vi skal løse samfundets
problemer og stadig føre en ansvarlig økonomisk politik. Det kan betale sig, at invester i mennesker!”

#4 Karl Arildsø
Karl er 35 år og ansat som omsorgsmedhjælper og så studerer
han til pædagog. Karl er formand
for SF i Slagelse.

har haft i sin opvækst. Han er optaget af at få involveret de mange
borgere og medarbejdere, der ved
hvor udfordringerne er.

Karl bor i Motalavejskvarteret i
Korsør.

”Vi skal være meget bedre til at
lytte til vores borgere og bruge de
hverdagseksperter, der findes i Slagelse kommune”.

Karl vil arbejde for en sammenhængende kommune, hvor der gives lige muligheder til alle, uanset,
hvor de bor eller hvilke vilkår man

#5 Niklas Blak Mikkelsen
Niklas er 23 år og pædagogstuderende på UCSJ i Slagelse.
Niklas bor i Slagelse, han har ingen
børn (endnu) men til gengæld har
han Gandalf, som er jordens gladeste labrador. Niklas er opflasket
med politik og derfor tør han
blande sig i lokalpolitik.
Niklas er naturligvis optaget af

unges vilkår og muligheder og Slagelse kommune som uddannelsesmidtpunkt, men Niklas er også
optaget af vilkår for daginstitutioner og fritidstilbud. ”Mange pædagoger i dagtilbud er pressede pga.
mange års besparelser i deres områder. Det koster på forebyggelsen… og det ender med at blive
meget dyrt på den lange bane”.
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#6 Steen Hansen
Steen er 59 år og bor i Slagelse. Steen er næstformand 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 daglige arbejdsområde er indenfor 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 holdninger til bl.a. Über sagen
og efterlønsreform.

#7 Yeliz Erdogan
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 tyrkiske 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

I 2009 fik SF i
Slagelse 12,5 % af
stemmerne. Det
udløste 4
mandater i
Slagelse byråd

samfundet. ”Vores børn og
unge er vores vigtigste ressource. Dem skal vi give de
bedste opvækstmuligheder”.
Yeliz er også optaget af at
sikre et værdigt senior liv.
En af mærkesagerne for Yeliz er flere hænder til de
borgernære områder.

#8 Helle Dalsgaard
Helle er 64 år. Hun er
socialrådgiver og arbejder på Rusmiddelcentret
i Slagelse, hvor hun også
er fælles tillidsrepræsentant. Hun sidder i kommunens hoved-MED udvalg. Gennem hendes arbejdet ser Helle vigtigheden i, at det sociale hjælpesystem møder borgerne i øjenhøjde med respekt, forståelse og em-
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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 dagsorden, men også i forhold til miljøet. Vi skal
kunne være bekendt at
aflevere en verden til den
næste generation.

TIL

KOMMUNALVALGET
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#9 Jørgen Baadsgaard
Jørgen er 60 år og bor i Korsør.
Til dagligt arbejder han som vikar
på bl.a. Arla.

tror, at vi kan skabe grundlaget
for et bedre samarbejde i Slagelse
byråd”.

Jørgen er næstformand i SF Slagelse og han er også Slagelse
kredsens kandidat til regionrådsvalget.

Jørgen er klar fortaler for at SF´s
mandater skal bruges ved forhandlingsbordet. Det er her vi
skaber resultaterne, både på socialpolitikken men også på de grønne områder.

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
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#11 Arne Brandt Petersen
Arne er 59 år, gift og har 2 voksne 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 bestyrelsesmedlem her i Slagelse.
Arnes motto er: Medmenneskelighed frem for alt!
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#12 Leif Scharling
Leif er 69 år og cand.
merc. Han har arbejdet i
mere end 20 år i Grønland. Leif arbejder som
konsulent i Grønland.
Han har været medlem af
SF siden 1980 og har både 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 Volley og petanque.
Leif er formand for ejerforeningen Absalons
Gaard og sidder i bestyrelsen i SF Slagelse

#13 Kim Hardy Sørensen
Kim er 67 år og uddannet
smed. Han har i mange år
arbejdet som ejendomsfunktionær i de københavnske forstadskommuner. For 3 år siden gik
Kim på pension og flyttede med fruen til Frølunde
Fed. Kim sidder i SF´s lokalbestyrelse og er fast
gæst og supporter ved

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.

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 Danmark. Der skal være plads
til alle og alle skal vokse
op med de samme muligheder og rettigheder”.

#14 Stig Thorup Rasmussen
Stig er fra solskinsbyen
Skælskør. Stig er uddannet lærer og har været
en del af folkeskolen,
både som lærer og viceskoleleder i mange år på
Skælskør skole.
Han har siddet 20 år i
Skælskør byråd, hvor han
altid leverede rigtig gode
valg og politiske resultater til SF. Stig har haft
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mange roller i SF. Han
er en af dem, man altid
lytter til. Han er diplomatisk og løsningsorienteret. Stig er et særdeles
musikalsk menneske.
Han spiller folkelig musik
på harmonika og flere
andre instrumenter og så
sidder han også i Musikskolens bestyrelse

TIL

KOMMUNALVALGET
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#15 Jens Gade Larsen
Jens er 75 år og bor sammen
med sin kone i Tystofte i Skælskør. 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 selskab startet af fagbevægelsen i

Skælskør i 1988. Jens er et
kendt ansigt i Skælskørs frivillige
foreningsliv, som er en af styrkerne ved solskinsbyen. Senest
oplevede vi Jens præsentere
busmuseets flotte vognpark ved
drengerøvsaften i byen. ”Et rigt
kulturliv skaber glæde og vækst
for hele kommunen”.

#16 Kurt Andreasen
Kurt er 68 år og bor i Korsør. Han har arbejdet i bl.a.
uddannelsesforbundet men er
nu gået på pension.
Kurt er en ivrig foredragsholder om sit store engagement i
”Foreningen Norden”., der
arbejder med at styrke kendskabet til de nordiske lande.

Kurt brænder for uddannelsesområdet og har et stort
kendskab til dette område
gennem sin tid som ansat i
uddannelsesforbundet. Kurt
vil arbejde for at skabe muligheder for uddannelse hele
livet, men også sikre, lige adgang til uddannelse for alle.

Vil du vide mere?
Vil du vide mere om SF kandidaterne eller høre mere om vores politiske program, så er du velkommen 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

