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Hej. 
Jeg ønsker at opstille som kandidat for Alternativet til næste kommunalvalg i Sønderborg. 

Jeg er født og opvokset i Augustenborg. Tog til Kbh., blev uddannet teaterinstruktør fra Statens 
Teaterskole, lavede teaterforestillinger, men bevægede mig over i projektmageri i mere bred 
forstand. Jeg samlede en stor familie – 6 børn og vendte tilbage til Sønderborg i 2005, for at 
overtage stillingen som forstander af Sønderborg Produktionshøjskole (SPH). 
I mine 11 år som forstander 10-doblede skolen sin størrelse og gik fra ”kun” at være en 
produktionsskole til også at tilbyde STU, KUU, AlsMIC og Klinkehuset og jeg var bygherre på 2 
store ombygninger, samt nybygning af ”Den unikke skole” – Et 0-energi-byggeri med 
bæredygtighed som omdrejningspunkt og et flittigt brugt udstillingshus af Project Zero. – 
Byggerierne er finansieret af egne midler. 
I februar sidste år blev jeg alvorligt syg pga. et uopdaget lavt stofskifte og valgte i den 
forbindelse at fratræde min stilling for at finde nye veje. Stofskiftet er kommet i balance igen 
og jeg er klar til nye udfordringer. 

Jeg har fulgt Alternativet tæt siden opstarten, men først meldt mig ind i partiet for nylig. Jeg 
har været i tvivl om der var for mange ord og for lidt handling, men er med tiden blevet 
overbevist om at jeg kan bakke op om balancen. 
Jeg har ligesom Alternativet arbejdet med de tre regnskaber: 
Det økonomiske 
Det sociale 
Det miljømæssige 
- Og samtidig vendt og drejet begrebet bæredygtighed i forhold til familie, ledelse, uddannelse, 
miljø, økonomi, kultur, byggeri, sundhed og samarbejde. 
… Og så nyder jeg at fordybe mig i jura og budgetlægning – af en eller anden grund er jeg vild 
med tal og paragraffer. 

Som kandidat kan jeg tilbyde en indsats for miljøet i både stort og småt. Jeg mener at Project 
Zero gør en fantastisk indsats, som er mulig at supplere med økologi og bæredygtighed på endnu 
flere områder, bl.a. i kommunens egen drift. 

Fysisk og psykisk trivsel skal for ansatte og brugere i alle kommunens institutioner fra børnehave 
til plejehjem have et stort fokus. 
Der skal kæres om personalet på de kommunale forvaltninger og motiveres til endnu bedre 
service for borgerne. 

Vi skal dyrke samarbejdet, både de etablerede som eksempelvis samarbejdet mellem kommune 
og virksomheder, samt bakke op om etableringen nye og utraditionelle relationer. 

Vi skal glæde os over, at vi i den eksisterende økonomiske kontekst har stor gavn af 
virksomheder som Danfoss og Linak, der gør en stor indsats for byen. Og vi skal bakke op om helt 
nye initiativer. 

Vi skal finde og forstærke Sønderborgs grundværdier og stolt løfte dem ud i verden og dermed 
gøre Sønderborg endnu mere attraktiv. 

Vi skal satse på sport, kunst og kultur på et højt niveau og dermed styrke kulturen på alle 
niveauer. 



Vi skal tænke kreativt og innovativt i forhold til de mest udsatte grupper, der i dag presses 
hårdt, både i forhold til økonomi og værdighed. 

Og så skal vi være lyttende og nysgerrige på borgernes ønsker og behov og være medvirkende til 
at den demokratiske dialog på kryds og tværs i kommunen bliver nærværende og vedkommende. 
 -  gode beslutninger er gavnlige, bæredygtige og meningsfulde. De er økonomisk velfunderede 
og til glæde for byen og dens borgere. 

Kh Kirsten 


