Pressemeddelelse:

Lotte Stoltenborg er Fælleslistens borgmesterkandidat
Forleden kunne man i TV MidtVest høre 2 borgmesterkandidater sige, at hvis folk fra
den sydlige del af kommunen vil have nogen indflydelse på, at der føres en politik, der
tilgodeser HELE kommunen, så skal man stemme på en kandidat fra de store partier.
Det er en udmelding, vi stiller os uforstående overfor. Vi tillader os at spørge: Hvor
meget har borgerne i den sydlige del af kommunen kunnet mærke, at der er i
indeværende periode har siddet politikere valgt for de store partier i vores ende af
kommunen?
Vi er ærgerlige over, at nogle partier så åbenlyst ikke anerkender de små partier og lister
- og vi vil faktisk ikke sidde sådan en udmelding overhørig.
Vi har derfor taget konsekvensen og melder os på banen med vores egen
borgmesterkandidat. Det gør vi ikke for at smide en bombe. Vi gør det på baggrund af
en gravalvorlig stillingtagen til, at der trænger til et reelt alternativ for de vælgere, der vil
med i en ny politisk retning, hvor borgerinddragelse og åben dialog er det helt centrale i
den politiske proces.
Vi er hele kommunens Fællesliste, og vi stiller os forrest i kampen mod den stigende
centralisering. Vi kæmper for, at der også realpolitisk arbejdes for at skabe liv i hele
vores kommune. Balancen skal genoprettes!
Derfor stempler vi Lotte Stoltenborg ind som vores borgmesterkandidat. Lotte er en
erfaren politiker, der med hjertet på rette sted er den helt rigtige til at lede vores
kommune i en ny retning.
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En borgmester, som samler folk
En borgmester, som vil dialogen
En borgmester, som snakker et sprog, vi alle forstår
En borgmester, som er folkelig, som du og jeg
En stærk kvinde som borgmester i Ikast-Brande Kommune.

I Fælleslisten tør vi. I Fælleslisten vil vi alle - uagtet om de er røde eller blå, fra landet
eller fra byen og vi vil faktisk også gerne samarbejde med dem, der ikke er helt ligesom
os. Forandringer skabes i fællesskab
Vi håber, du vil med os!
Fælleslistens kandidater

