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På grund af Corona restriktionerne er det desværre ikke muligt at af-

holde et fysisk stormøde med kandidaterne, men vi har produceret en 

kort videopræsentation af hver kandidat.  

 

Du kan se videoerne med vores kandidater på vores hjemmeside  
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Kandidaterne i alfabetisk rækkefølge 
 

 

 

Merete Amdisen Borgmesterkandidat mem@ishoj.dk 

   

   

Anita Boulier  hedeland@post.tele.dk 

Annelise Madsen  anmad@ishoj.dk 

Bayram Yüksel  bay@ishoj.dk 

Betina Havmand Demir  bhavmand@hotmail.com 

Dan Dahlin ** (står sidst i bladet)  ishojxpress@gmail.com 

Erkan Yapici  38445@ishoj.dk 

Helen Glisbo  hglmammamia@youmail.dk 

Henriette Flindt Madsen   Henriettemadsen4@gmail.com 

Henriette Ritz Kylmann  Henriette@ritzkylmann.dk 

Henrik Olsen  ols@ishoj.dk 

Jeannette Merklin  jem@ishoj.dk 

Jørn Højmark  Jorn.Hojmark@pol.dk 

Kasper Bjering Søby Jensen kasper@bjering.dk 

Mikkel Weng Nielsen  mwn.2635@gmail.com 

Murat Kütük  murat1821@yahoo.dk 

Selcuk Özcan  seller_m_o@hotmail.com 

Thomas Hjort Rasmussen  thhra@outlook.dk 

Aase Bagger  Aasesteg@hotmail.com 
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Stemmevejledning om rækkefølgen på  
Socialdemokratiets kandidater ved kommunevalget  

tirsdag den 16. november 2021. 
 

Denne urafstemning afgør rækkefølgen for kandidaternes placering på den socialdemokratiske opstillingsliste til kom-

munevalget. Borgmesterkandidaten, Merete Amdisen, er allerede valgt ved en urafstemning i november måned og vil 

stå øverst på valglisten. 
Afstemningen foregår elektronisk lige som ved valget af spidskandidat, og starter mandag den 8. marts 2021, hvor du 

vil modtage et link fra Partikontoret som du skal på ind på for at starte din afstemning. Afstemningen slutter søndag 

den 28. marts kl. 23.30 
 

Inden du går i gang med din afstemning: læs omhyggeligt nedenstående vejledning 

 

• På stemmesedlen er alle vores 18 kandidater opført i alfabetisk orden (svarende til den liste du kan se på næste 

side)  

• På stemmesedlen skal du stemme på præcis 9 personer i prioriteret rækkefølge – hvis du stemmer på flere el-

ler færre end 9 kandidater er stemmesedlen ugyldig. 

• Læs kandidaternes præsentation i vores særnummer af bladet (fremsendes også på mail) og vælg de kandida-

ter du synes der skal stå som de første 9 på valglisten (efter borgmesterkandidaten) til byrådsvalget den 16. 

november 2021. Du kan også gå ind på vores hjemmeside på adressen www.s-ishoj.dk – Her vil det også være 

muligt at se et videoindslag fra den enkelte kandidat. 

• Skriv på kandidatlisten hvilket nummer mellem 1 og 9 du synes dine 9 kandidater skal stå på valglisten. 

• Bemærk, du skal skrive et tal ud for hver af de kandidater som du prioriterer på listen. 

• Hvis du sætter X er stemmesedlen ugyldig, og du kan kun bruge tallene 1 til 9 én gang. 

• Herefter kan du åbne det fremsendte link som du har modtaget og skrive tallet for hver enkelt af de 9 kandida-

ter du har prioriteret. 

Bemærk 

Har du ingen mailadresse vil du modtage et brev pr. post fra Socialdemokratiet med din stemmekode. Hvis 

du ikke kan stemme med kode eller ønsker at afgive din stemme på papir, kan du bestille tid til hjemmebe-

søg lørdag den 20. marts og lørdag den 27. marts i tidsrummet 11.00 til 14.00. Her vil du kunne stemme på 

en papirstemmeseddel. For at få besøg, skal du kontakte den afstemningsansvarlige Emil Nissen  

på tlf. 2727 4889. Det er bedst mellem 16.00 og 17.00 på hverdage. 

 

Din placering af kandidaterne omsættes til point. Derefter placeres kandidaterne med flest samlede point 

først.  

 

1. plads giver 30 point 

2. plads giver 25 point 

3. plads giver 20 point 

4. plads giver 15 point 

5. plads giver 10 point 

6. plads giver    8 point 

7. plads giver    6 point 

8. plads giver   3 point 

9. plads giver   1 point 

Efter kommunalvalget fordeles partistemmerne (stemmer hvor der sat X ud for partiet og ikke en bestemt 

kandidat) med borgmesterkandidaten som nr. 1 og herudover i rækkefølge ud fra urafstemnings resultat. 

  

http://www.s-ishoj.dk/
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Anita Boulier 
 

Jeg er blevet folkepensionist og er 66 år. Jeg er uddannet engelsk korrespondent og har i 

mange år arbejdet som sekretær. Jeg har været tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsen-

tant. Jeg har også boet på en gård og været selvforsynende med kød. Jeg kan køre bil, mo-

torcykel og traktor. 

I denne spændende periode, hvor Ishøj har en ny spidskandidat, glæder jeg mig rigtig meget 

til det kommende valg. 

Jeg vil gerne arbejde for de ældre i kommunen især de personer, der modtager hjælp. Det 

være sig i form af udbragt mad, hjemmehjælp og personer, der bor på plejehjem.  

 
Der er de seneste år sket store forbedringer på Socialområdet – ikke mindst på grund af vo-

res socialudvalgsformand – og nu også spidskandidat. Der er dog stadig plads til forbedrin-

ger. I denne Corona-tid har jeg oplevet, at de ældre nærmest er blevet umyndiggjort. Det er 

ikke i orden. Der bør være meget mere brugerinddragelse.  

 

I disse år, hvor affaldssortering er et vigtigt emne, er der også brug for nye løsninger. Ikke alle ældre der bor i eget hjem, er i stand 

til at gå til Genbrugspladsen og sortere. 

Der må kunne laves et samarbejde mellem kommunens folk (eventuelt nyttejob, lommepengejob eller andet) hvor der kan ydes 

hjælp. En del ældre er ved at drukne i bl.a. pap. Det gør at der næsten dagligt skal diskuteres med den eventuelle hjemmehjælper, 

om vedkomne har tid og/eller lyst – det er ikke værdigt. 

 
Stor hilsen Anita Boulier 

 

 

****************************** 

 

Annelise Madsen  
 

Kære partifæller i Ishøj 

At værne om de svageste i samfundet er mit politiske kompas, og det der giver mit ar-

bejde mening. 
I de snart 8 år jeg har siddet i byrådet, har jeg insisteret på en empatisk og medmenne-

skelig tilgang i sagerne. Den vinkel og det arbejde, vil jeg gerne have din støtte til at 

fortsætte med. 

Ishøj må aldrig kun styres efter regneark eller benchmarking op imod andre trængte 

kommuner. 

Løsningerne skal udvikles i fællesskab, og tage udgangspunkt i virkeligheden, som den 

opleves af fagfolk og os borgere. Det er nødvendigt for at kunne sætte en fair retning 

på et område.  

 

Fremadrettet skal vi holde fast i et tydeligt socialdemokratisk aftryk på budgettet i Is-

høj. Der må først være råd til “flødeskum“ på andre områder, når de svageste behand-

les ordentligt og ligeværdigt. 
Jeg kæmper fortsat for:  

 

➢ Mere omsorg og bedre vilkår for vores ældste og vores mindste. Ishøj skal være et omsorgsfuldt og trygt sted at vokse op, 

såvel som at blive gammel i.  

➢ At byen ikke bebygges for tæt, så̊ vi kan bevare de grønne områder og åndehuller. Vi skal værne om vores 3 unikke 

landsbyer og de grønne oaser der er tilbage i bymidten.  

➢ En effektiv, grøn, offentlig transport, så vores kommune hænger ordentligt sammen for alle. 

➢ Et fortsat stærkt foreningsliv, hvor vi mødes på tværs af alle forskelligheder. 

 

Jeg glæder mig meget til vi igen kan holde fysiske møder og drøfte stort og småt sammen ☺ 

Se evt. mere på min hjemmeside: www.AnneliseMadsen.dk  
 

Med kammeratlig hilsen 

Annelise Madsen 
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Bayram Yüksel 
 
Jeg er 57 år, uddannet civilingeniør og arbejder som sproglærer. Jeg er født i Tyrkiet og 

kom til Danmark i 1977, hvor jeg har boet i Ishøj lige siden. Jeg er gift med Birsen, som 

er pædagog og vi har tre voksne børn på 29, uddannet civilingeniør, 24, civilingeniørstu-

derende og en på 21 som er medicinstuderende. 

Alle forældre ønsker deres børns bedste.  

 

Vores børn er vores fremtid, og derfor skal de have en god start på deres barndoms– og 

ungdomslivet. Vi skal motivere dem til at tage en uddannelse og klargøre dem til voksen-

livet.  
 

Vi skal som socialdemokrater opbygge Ishøj identitet og fællesskab gennem fritidsaktivi-

teter for både unge og voksne, og huske på at vi alle er medborgere uden at tænke på 

”dem” og ”os”. 

 

Vi skal lave nyttige projekter og prioritere vores samarbejde med Jobcenter samt virksomheder, således ledigheden falder i Ishøj. 

Jeg er medlem af Byrådet siden 2010, og har siddet i Børne– og Undervisningsudvalget, Social– og Sundhedsudvalget, Kultur– og 

Fritidsudvalget samt Klima– og miljøudvalget. Jeg vil fortsat arbejde for Ishøj, og ønsker derfor at blive valgt til endnu en periode.  

 

Bayram Yüksel 

Vibeholms Vænge 108 

Tlf. 20 46 52 87 
E-mail: bayram11@live.dk 

 

 

*************************** 

 

 

 

Betina Havmand Demir 
 

39 år. Gift og har 2 børn. Jeg er faglig leder i Ishøj kommune. Derudover er jeg 
Fællestillidsrepræsentant på HK-området. Jeg har arbejdet i Ishøj i 17 år, og har 

altid beskæftiget mig med socialområdet. Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg tror 

på Socialdemokratiet, og vil arbejde for at styrke partiet, således at alle borgere 

i Ishøj oplever at blive inkluderet. Jeg vil arbejde for, at vi som by får de social-

demokratiske kerneværdier til at blomstre endnu mere. Mit vigtigste arbejde, vil 

omhandle at alle Ishøj-borgere favnes og inkluderes og at vi, uanset hvor og 

hvad vi kommer fra, har lige rettigheder og muligheder. 

 

Børn i udsatte familier  

Jeg vil fokusere på, at sikre lighed og ens rettigheder og muligheder for alle 

børn og unge i Ishøj. Vi skal lytte og reagere når vores medborgere rækker ud 

efter støtte. Man skal som Borger i Ishøj opleve at blive hørt og hjulpet, hvis 
man oplever udfordringer omkring sine børn, for jeg tror på at alle forældre vil 

deres børn det bedste. 

 

Børn & uddannelse  

Alle børn og unge skal have mulighed for at udleve deres drømme og få de bedste muligheder i livet, uanset baggrund og opvækst. 

Uddannelse er grundstenen til en god fremtid. Alle unge skal være uddannelsesparate når de går ud af folkeskolen. 

 

Sundhed & omsorg  

Jeg vil arbejde for mere tid til omsorg og nærvær blandt ældre. Alle ældre har ret til en tryg alderdom i Ishøj. Vi skal have menne-

sket i centrum i alt hvad vi gør. 

 
En stemme på mig, er en stemme på klare visioner, forbedringer og udvikling i Ishøj kommune. 

 

  

mailto:bayram11@live.dk
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Erkan Yapici 
 

Jeg er 40 år, og gift med Hatice som er social og sundhedsassistent. Sammen har vi 3 

børn, Tugba på 19, Yusuf på 15 og Yasin på 8 år. 

 

Til dagligdagen arbejder jeg som økonomisk konsulent i Tårnby Kommunes økonomi-

forvaltning. 
 

Jeg sidder i Byrådet på ottende år, og er medlem af Social- og Sundhedsudvalget samt 

Klima- og Miljøudvalget, hvor jeg er formand.  

Jeg ønsker et Ishøj med et stærkt fællesskab, solidaritet og sammenhængskraft.  

 

Mine personlige hjertesager er at bekæmpe uligheden i byen, og sikre en god og retfær-

dig behandling i det offentlige og en grønnere by. 

 

 

➢ Et Ishøj, hvor der er mere plads til naturen. Her er det vigtigt at vi fastholder fokus, stiller krav til mere biodiversitet samt 

stiller krav om bæredygtighed i byggeri og infrastruktur. Grønne åndehuller i bybilledet, som understøtter fællesskabet. 

 
➢ Et Ishøj, hvor alle børn og unge har en tryg opvækst, en god skolegang og en aktiv fritid. Vores børn er vores fremtid, de 

skal have mulighed for at uddanne sig og bidrage til fællesskabet. 

 

➢ Et Ishøj, hvor der bliver taget hånd om hjemløse og psykisk sårbare. Et stigende antal unge har psykiske problemer. Dem 

skal vi nå, så de bliver ved med at være en del af fællesskabet. 

 

➢ Et Ishøj, hvor vi sammen har et fællesskab, som giver de bedste muligheder for at leve et værdifuldt liv. Vi skal have 

fokus og bekæmpe ensomheden. 

 
 

****************** 

Helen Glisbo 

 
Jeg er 62 år, uddannet som sygeplejerske med en overbygning i akutberedskab, bl.a. har jeg arbejdet som tovholder ved genopliv-

ning og som krisesygeplejrske. 

 

Jeg har kørt som akutsygeplejerske i København i taxa og på cykel i flere år.  
Jeg har arbejdet på hospitaler, på plejehjem og i hjemmeplejen gennem flere år. 

 

Efter flere arbejdsskader, har jeg taget en Professionsbachelor i pædagogik på SFO området (skole-fritids-ordningen). 

 

Mine kæpheste er: 

 

➢ Jeg ved hvilke udfordringer og vilkår både børn, unge og forældre har, og vil kæmpe for velfærdsreformer. 

➢ Uddannelses og jobaktivering for de unge, så ungdomskriminaliteten sænkes. 

➢ Hotline for børn, unge og forældre 

➢ Familiementor ordning 

➢ Undervisning, leg, læring, konfliktløsning på børn- unge- og ældreområdet 

➢ Integration med respekt for forskelligheder for alle fællesskaber, og inklusion for en hver pris. 

 

 

*************************’ 
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Henriette Flindt Madsen 
 
Jeg er 46 år og bor med min mand Henrik og 2 børn Patrick og Sofie i Vildtbanegård. 

Jeg er uddannet social-og sundhedsassistent og har arbejdet i faget i 22 år, men er i dag 

fleksjobber. Jeg er aktiv i Ishøjs foreningsliv.  

 

Jeg er bestyrelsesmedlem og frivillig i Næstehjælperne Ishøj, samt formand for Nørk-

lerne i Ishøj. Ydermere er jeg ved at uddanne mig til Bydelsmor og jeg sidder i foræl-

drerådet for forældre med handicappede børn i Ishøj og Vallensbæk kommuner.  

 

Jeg sætter en ære i at hjælpe mennesker og gøre en forskel. Derfor har jeg nu valgt at 

stille op som kandidat til kommunalbestyrelsen i Ishøj.  
 

• Jeg brænder for handicapområdet, jeg er selv mor til 2 fysisk og psykisk handicap-

pede børn. Jeg mener der altid bør være fokus på folk med handicap så de kan få 

så godt og “normalt” liv som muligt, og får følelsen af at være en del af fællesska-

bet og være en ressource for samfundet.  

 

• Et andet område er de ældre medborgere, de fortjener efter et langt og aktivt liv, at få en værdig og tryg tilværelse.  

 

• Beskæftigelsesområdet er et vigtigt område, både når det handler om at få folk i arbejde, men også̊ en accept af, at ikke alle 

kan arbejde og alle skal behandles med respekt og god tone.  

 

• Vi har et rigt foreningsliv og det mener jeg er vigtig at værne om, det er det som bringer Ishøjs borgere tættere på hinanden og 

danner fællesskaber på tværs. 

 

Jeg synes det vigtigt at være sig selv, være nærværende, lyttende og synlig i bybillede. 
 

 

********************* 

 
 

Henriette Ritz Kylmann 

 
49 år, Biblioteksleder, Ishøj borger siden 2002. 

Jeg har været aktiv i skolebestyrelsen på Vejlebro gennem 10 år og har i den 

forbindelse siddet i flere politisk nedsatte udvalg fx Medborger og Demokra-

tiforum og §17 stk.4 udvalget om uddannelse.  

 

Jeg arbejder i en politisk ledet organisation. Jeg ved derfor hvilket stort an-

svar, der påhviler byrådspolitikere. Byrådene i Danmark er ansvarlige for ½ 

af alle offentlige udgifter. I Ishøj er der desværre langt mellem de år, hvor 
budgettet handler om at dele ud. Ofte handler det om at skære.  

 

Som jeres kandidat lover jeg at være modig, når beslutninger skal træffes. De 

modige beslutninger er langsigtede, sjældent populære, men dem som gør, at 

Ishøj er en veldrevet selvstændig kommune. 

 

Danmark, og dermed også Ishøj kommune, har tilsluttet sig FNs Verdensmål. Jeg vil i byrådet arbejde for at vi i Ishøj får engage-

ret borgerne i Verdensmålene. Det kan være gennem skolerne, frivillige foreninger, grundejerforeninger. Jo flere vi er, jo lettere 

kommer vi i mål. 

 

Kommune betyder fællesskab og fællesskabet er for alle i Ishøj. Som KB medlem vil jeg arbejde for, at vi bruger de muligheder 

der er, for at involvere borgerne, på tværs af alder, køn, etnicitet og hvor man bor i kommunen. 
Hvis jeg opnår valg til KB vil min målestok for arbejdet være: Hvordan gør denne beslutning Ishøj økonomisk bæredygtig? Hvor-

dan understøtter den at vi kommer i mål med Verdensmålene?  Hvordan sikre den at vi har inkluderende fællesskaber? 

 

Som medlem af gruppen ønsker jeg at arbejde med at skabe samling og et stærkt fællesskab. 

 

 



 
 

 
Socialdemokratiet i Ishøj 

  

8 
 

 

Henrik Olsen 
 

Jeg er 57 år og har boet I Ishøj siden 1972 og mener at Ishøj er en skøn kommune at bo i, med 
fantastisk natur og dejlige mennesker. Jeg har i en lang årrække kørt med post og pakker i Ishøj, 

så jeg kender stort set hver en lille krog af kommunen. Med 24 år i byrådet har jeg fortsat mange 

ambitioner og jeg stortrives i det politiske arbejde.  

Som byrådsmedlem sætter jeg en stor ære i at fremme og udvikle Ishøj, så den bliver den opti-

male kommune for både erhvervsdrivende og ansatte, men i særdeleshed den dejligste kommune 

for byens borgere. 

Til daglig arbejder ved politiet i Roskilde, bor i Vejleåparken og er far til Daniel på snart 26 år. 

 

Jeg vil arbejde for: 

 

• Et mere bæredygtigt Ishøj 

• Det skal være trygt at blive gammel i Ishøj 

• Kulturen skal genoprettes og foreningslivet skal styrkes 

• Der skal være plads til de unge (De unges ambassadør) 

• Vi skal leve sundere i Ishøj 

Politisk CV: 

• Har altid været socialdemokrat i hjertet og medlem siden 1994 

• Medlem af Ishøj Byråd siden 1998 

• Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget (1998-2018) 10 år som formand (2004-2014) 

• Formand for Børne- og Ungeudvalget (2014-nu) 

(anbringelse af børn uden for hjemmet) 

• Medlem af Økonomiudvalget (2014-nu) 

 

Medlem af Teknik- og Bygningsudvalget (1998- 2004 samt 2017-2021) 

 Mail/tlf.: ols@ishoj.dk / 24 48 91 62 

•  

*********************** 

 

Jeannette Merklin  

Jeg er 49 år gammel. Jeg er opvokset i Ishøj Landsby, hvor jeg stadig bor med min fa-

milie. Jeg har hele mit liv været en del af lokalmiljøet, og jeg kunne ikke forestille 

mig, at skulle flytte væk fra Ishøj. Privat er jeg gift med Jan og sammen har vi tre børn. 

Ud over byrådsarbejdet så er jeg uddannet laboratorietekniker, dog arbejder jeg til dag-

ligt som produktspecialist. 

Jeg genopstiller til kommunalvalget for fjerde gang, da jeg efter 12 år i byrådet stadig 

brænder for at være med til at give Ishøj kommunes børn og unge de bedste forhold i 

deres ungdom. Jeg har i mine år i byrådet kæmpet for at skabe de bedste forhold for 

børn og unge i både daginstitutionerne og i skolerne. Jeg har derudover haft et bræn-
dende ønske om at hjælpe vores elever videre, så de kan få den bedst mulige fremtid 

for dem.  

 

Vi ved i dag, at børns trivsel er en af de vigtigste parametre for at give eleverne i sko-

lerne de bedste muligheder for at lære. Derfor har jeg i mit arbejde i Børne- og Under-

visningsudvalget haft fokus på at være med til at skabe rammer, som har fokus på at 

løfte både elever i top og bund. Dette arbejde ønsker jeg at fortsætte i den næste by-

rådsperiode. 

 I den kommende periode vil jeg stadig skal arbejde med, at elevernes faglige progression stiger yderligere. For at komme i mål 

skal eleverne have de rette rammer, hvor de kan være trygge og glade. Disse præmisser giver nemlig vores elever de bedste forud-

sætninger for at lære. 

 

mailto:ols@ishoj.dk


 
 

 
Socialdemokratiet i Ishøj 

  

9 
 

 
Jørn Højmark 
 
70 år, Konsulent, HR, Politikens Hus 

Jeg praler gerne med, at jeg er kommunens ’første’ indvandrer, da jeg i 1959 kom til 

Ishøj fra Göteborg. 

Jeg har været utrolig glad for at bo i kommunen og har gennem årene som postbud, 

lokalbetjent og i den lokale klub SB50 mødt mange borgere. Jeg mener selv, jeg har 

bidraget til at opbygge Ishøjs sjæl. Jeg er en åben person, som let falder i snak med 

borgerne og derfor hører meget om, hvad ’byen’ tænker og mener. 

Jeg har altid følt mig som socialdemokrat. 5 år i partiet har været interessant – på 

godt og ondt. 

 
GØR EN GOD BY BEDRE. Selv om vi bor i landets bedste kommune, er der stadig 

udfordringer: 

 

➢ Arbejdsløsheden skal bekæmpes med bedre uddannelse.  

➢ Stadig beholde et højt serviceniveau for de ældre. 

➢ Vores børn og børnebørn er kommunens guld. De skal have den bedste op-

vækst i vores institutioner og skoler. 

➢ Restriktionerne har fået os til at ’opdage’ vores flotte naturområder. Dem 

vil jeg gerne være med til at udvikle ved bl.a. at lave motionsredskaber, 

cyklecrossbane, flere bænke i f.eks. kondiskoven ved Ishøj stadion og den 

nye støjvold, badebroer ved stranden osv. Motion og frisk luft er godt for os 

alle.  

➢ Vi skal have flere ejerlejligheder. 

➢ Vi skal nytænke Ishøj Bycenter. 

➢ Medinddrage medlemmerne i flere beslutninger. Vi skal alle være med til at sætte retningen for vores dejlige by. 

 

Jeg stiller op for at få din stemme. Samtidigt vil jeg anbefale, at du stemmer på Kasper Bjerring. Ham kan vi ikke undvære. 
 

Ishøj – ren by. 

 

**************************** 

 

Kasper Bjering Søby Jensen 

 
Jeg hedder Kasper, er 40 år gammel, gift og far til tre drenge, der går på Strand-

gårdskolen. Jeg flyttede til Ishøj i 2008 og har lige siden boet i Vejleåparken, 
hvor jeg elsker at have mit liv. Jeg er til daglig gymnasielærer i matematik og i 

min fritid bestyrelsesformand for Torshøj-spejderne på Skovvej. 

 

Jeg har siddet i byrådet de sidste to valgperioder, og har i skrivende stund netop 

påtaget mig opgaven som gruppeformand i en tid, hvor vi skal samle og revitali-

sere vores parti.  

 

➢ Vi skal stå på at vi er Socialdemokrater af hjerte og hjerne.  

➢ Vi tror på at vores parti er bedst til at samle mennesker om i fællesskab 

at udvikle det stærke samfund som rammen om det gode liv.  

➢ Vi er stolte af at være en del af et parti som er med over hele Danmark, 
som tager ansvar og binder sammen, hvor andre prædiker lette løsnin-

ger og splittelse. 

 

Mine mærkesager er fortsat at sikre gode daginstitutioner og skoler til vores børn, samt udviklingen af Ishøj som et godt sted at 

bo, for den mangfoldighed af mennesker som har deres liv og hverdag i vores by. Herunder at vores almene boligområder bliver 

trygge og attraktive for alle - ung som gammel, rig som fattig og alle etniciteter.  

 

Vores kommunale skoler fravælges i dag af hver tredje familie. Vi skal sætte alle kræfter ind på, at gøres folkeskolen så god, at 

den ikke fravælges af frygt for kvalitet og mistrivsel. Og så skal vi arbejde på at Ishøj bliver stadigt mere økonomisk uafhængig af 

tilskud fra staten. 
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Mikkel Weng Nielsen 

DSU Ishøj-Vallensbæk kan med glæde annoncere at vores afdelingsformand Mikkel 

Weng Nielsen stiller op til byrådet. 

 

Mange af de problemer vi står overfor i Ishøj, går i særlig høj grad ud over os unge. Det 

gælder f.eks. arbejdsløsheden, kriminaliteten og de klimaudfordringer, der især vil 

ramme vores generation. Derfor er det også uhyre vigtigt at ungdommen i Ishøj bliver 

hørt og repræsenteret der, hvor vi kan gøre en forskel. 

 

Mikkel Weng Nielsen er 24 år gammel og arbejder som respiratorisk hjælper. Han bor i 
Vejleåparken og har været afdelingsformand i DSU Ishøj-Vallensbæk siden 2019, og ak-

tiv i partiet og DSU siden 1. maj 2016.  

 

Mikkel er ordblind, og har på egen krop oplevet hvad det vil sige, når folkeskolen svigter 

elever med særlige udfordringer.  

Derfor er flere af Mikkels vigtigste mærkesager især rettet mod folkeskole og beskæftigelse.  

 

Det gælder blandt andet: 

•     Obligatorisk screening for ordblindhed og talblindhed. 

•     Socialrådgiver tilknyttet skolerne 

•     Efteruddannelse i mobning og mistrivsel 

•     Årlig job dag på folkeskoler og ungdomsuddannelser 
•     Ret til individuel uddannelsesvejledning til alle  

 

Hvis der er nogle spørgsmål til Mikkel må man meget gerne ringe på telefon 21200641. Eller skrive en mail på 

mwn.2635@gmail.com.  

Vi glæder os meget til en god valgkamp! 
 

******************** 

 

Murat Kütük  

 

Jeg er 44 år, far til 4 børn og arbejder til dagligt i en koordinerende stilling med kriminali-

tetsforebyggende arbejde. I min fritid er jeg aktiv i fodboldklubben Ishøj IF. Jeg er uddan-

net pædagog og har boet i Ishøj hele mit liv. Jeg har altid haft en stærk tro på begreberne 

fællesskab og solidaritet. 

Jeg står for ordentlighed, ærlighed og en god tone i debatten. Jeg ønsker at gøre en forskel 
for den enkelte borger, og sætte en positiv retning for Ishøj 

 

TRYGHED 

Borgerne i Ishøj har brug for at der bliver skabt mere tryghed, at der skabes bedre dialog 

mellem generationerne i kommunen. Byrådet skal starte med at gå forrest i kampen for, at 

få Ishøj tilbage til den ordentlighed, som jeg husker byen for. Det skal gøres på tværs af 

hele kommunen med borgere og medarbejdere bl.a. gennem oplysning og konsekvenslov-

givning 

 

ÆLDRE & SÅRBARE 

Jeg vil kæmpe for, at alle ældre og syge får et værdigt liv. Vi skal værne om vores sårbare og ældre. De fortjener et liv i med ord-

nede boligforhold, kompetent pleje, tryghed og stabil omsorg 
 

BØRN & UNGE 

Vores fornemste opgave er at gøre vores børn og unge klar til livet! Børn og unge er grundstenen for vores fremtid, vi skal turde at 

stille krav til forældre, der ikke tager ansvar for deres børns opførsel 

 

ISHØJS FÆLLESSKABER 

Mangfoldighed som en styrke skal være mere end ord. Vi skal skabe muligheder for at mødes og være fælles om aktiviteter på 

tværs af alder, køn og etnicitet. Det kan vi i fodboldklubben og det kan vi i mange andre sammenhænge 

 

En stemme på mig er en positiv og handlekraftig stemme  

 

 

mailto:mwn.2635@gmail.com
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Selcuk Mehmet Özcan 
 
 Jeg er 27 år gammel og jeg har altid boet i Ishøj. Jeg er uddannet forsikrings-mate-

matiker fra Københavns Universitet og arbejder som Aktuar i Topdanmark.  

 

Vi er i Ishøj en mangfoldig by og jeg vil arbejde for, at vi ser mangfoldigheden som 
en styrke og udnytter det til gavn for Ishøjs borgere. Det vil gøre, at vi bryder for-

dommene mellem kulturerne og lærer af hinanden. 

 

Gennem årene har jeg været et aktivt medlem af forskellige klubber og foreninger i 

Ishøj. Jeg ser de gode muligheder Ishøj Kommune skaber for borgernes fritidsinte-

resser, og derfor skal vi gennem kultur- og sportsforeninger arbejde på at samle vo-

res borgere tværs over nationaliteter, køn og alder.  

 

 

➢ Vi skal i Ishøj have et solidt fundament for vores uddannelsesniveau.  

 
Vi skal gøre en indsats og møde de unge, der hvor de er, og sørge for at hjælpe dem igennem hele uddannelsessystemet 

med mulighed for støtte, vejledning og udvikling.  

 

Vi skal investere i vores børn og unge. Ishøj skal ikke kun være attraktivt for børn og unge, men også for vores ældre. Vi 

har et aktivt fritidsliv, som vores ældre kan gøre brug af. Vi skal sørge for de trygge rammer og tilbyde en bedre hverdag 

til vores ældre. 

➢  

Erhvervslivet i Ishøj skal vækste. Vi skal sammen skabe muligheder for flere arbejdspladser. Det vil mindske arbejdsløs-

heden og gavne vores borgere i Ishøj. 

 

Ishøj er en god by og jeg vil bidrage til at gøre Ishøj endnu bedre. 

 

 

******************************* 

 

Thomas Hjorth Rasmussen 
 

Jeg er 47 år og bor i almen bolig (Baldershus), hvor jeg er formand for afdelings-
bestyrelsen. Jeg er kommet til Ishøj fra Jylland i 2015, er uddannet biolog fra 

Århus Universitet og arbejder ved Miljøstyrelsen.  

I min fritid er jeg vild med natur – til lands og vands (fra kajak). 

 

Jeg vil bidrage til den fortsatte udvikling af byen ud fra kerneværdierne fælles-

skab, solidaritet og bæredygtighed. Kommunen skal i højere grad arbejde med 

borgerne og ikke kun for borgerne.  

 

Det betyder kommunen skal åbne sig og involvere - aktivt medborgerskab ska-

ber ejerskab og bedre løsninger.  

 

Jeg ønsker flere borgermøder og langt mere samarbejde og dialog med bl.a. bo-
ligforeninger og frivillige foreninger. 

 

Ishøj lader ingen i stikken – der skal være plads til alle og vi skal passe på de sårbare, vores børn, unge og ældre. En opgave hvor 

kommunen kan gøre meget, men hvor vi også er dybt afhængige af fællesskabet og de mange frivillige indsatser. Lad os styrke det 

yderligere. 

Vores velfærd koster – med hjemtagelsen af beskæftigelsesområdet kan vi fokusere på at få flere raske borgere i arbejde – det 

medvirker til at finansiere velfærden. Lad os styrke samarbejdet med erhvervslivet, og tiltrække de virksomheder som kan skabe 

jobs til byens borgere. 

 Vi skal ikke fortætte den centrale del af byen mere. De grønne byrum der er tilbage skal bevares, og i omdannelsen af det lille 

industriområde skal vi indtænke bæredygtighed, og sikre rammerne for at beboerne kan mødes på tværs af kulturer og bebyggel-

ser. 
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Aase Bagger, 52 år, ny – men dog erfaren! 
 

Jeg er ny i Ishøj Kommune, men bestemt ikke ny inden for politik, som har været en 

del af mit liv siden jeg var ca. 15 år. Har tidligere boet mange år i Greve kommune, 

hvor jeg også har siddet i byrådet i 4 år.  

Er mor til to døtre, som dog begge er fløjet fra reden, så tiden til atter at tage fat på 

politiske opgaver er bestemt til stede 

Jeg har været bosiddende i Ishøj i 4 år nu – ovre i Gadekæret, som jeg nyder meget.   
 

Jeg arbejder til daglig på Socialmedicinsk Center på Frederiksberg Hospital som lo-

gistikansvarlig for samarbejdet mellem vores afdeling og de 29 jobcentre i region H.  

 

Jeg flyttede til Ishøj for at komme tættere på min datters daværende skole, som var i 

Hundige. Og jeg blev overrasket. Positivt overrasket vel at mærke. 

 

Ishøj er kendt for de mange nationaliteter, som bor i kommunen, men for mig er det irrelevant, for Ishøj rummer bare meget mere.  

At der er mange nationaliteter, ser jeg som noget positivt – det skaber et fællesskab. Og fællesskaber skal vi sætte pris på. Vi skal 

samarbejde på kryds og tværs og lære af hinanden, lære hinandens kultur, forstå og respektere den.  

 

Arbejdsmarkedspolitik: 

Grundet mit daglige arbejde har jeg en interesse inden for det arbejdsmarkedspolitiske spektrum, som har mange facetter. Det gæl-

der både indhold i de tilbud jobcentret har – men også problematikken med at skabe faste arbejdspladser i Ishøj Kommune.  

 

Tryghed og kriminalitetsforebyggelse: 

SSP (skole, sociale myndigheder og politi) skal opprioriteres og vi skal i fællesskab skabe omdrejningspunktet i det udførende 

kriminalpræventive arbejde til gavn for alle i Ishøj. 

 

Ældrepolitik: 

Ældrepolitik er jeg blevet storforbruger af, idet min gamle mor også har valgt at flytte til Ishøj – ude i den smukke Ishøj landsby i 

en ældrebolig.  

 
***************************** 

 

 

Dan Dahlin 

 
Desværre har kandidatudvalget forgæves forsøgt at få præsentationsmateriale og foto fra Dan Dahlin, 

med vi har ikke kunne få kontakt med ham, inden dette blad skulle trykkes og omdeles. 

 

Vi prøver fortsat at få kontakt med ham. 


