
Marineforeningsmanden:
Kommunal støtte og opbakning til kul-
turlivet og det frivillige foreningsarbejde 
er med til at skabe en god bosætnings-
kommune.
Det unikke, autentiske miljø på Fiskeri-
havnen i Ebeltoft skal for alt i verden 
bibeholdes. Desuden skal der arbejdes
for en øget frekvens på færgeruten 
Ebeltoft-Sjællands Odde.

Jægeren:
Vi skal værne om vore store naturværdier
og udnytte dem aktivt til at tiltrække nye
medborgere og turister.
Derudover skal vi skabe mere natur-sam-
arbejde mellem kommune og organisa-
tioner, herunder at gøre Grønt Råd mere 
aktivt.
Til gavn først og fremmest for naturen, 
men så sandelig også for os alle sammen.

Lystfiskeren:
Vi har en af Danmarks længste kyststræk-
ninger. Det skal vi udnytte aktivt, specielt 
i turist-øjemed. Det kan være med til at 
skabe mere helårsturisme og dermed 
øget udvikling og økonomisk fremgang.
Tilsvarende skal det bruges som et bo-
sætningsparameter. Der er ikke mange 
andre steder i landet, hvor mulighederne 
for havudsigt er så gode.
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Den erfarne kommunalpolitiker:
Siden denne kommunes start har vi ved 
budgetlægningen hvert år skullet spare 
mellem  50 og 100 mill. kr.. Det kan ikke 
blive ved.
Vi skal derfor skabe udvikling i stedet 
for afvikling. - Det skal vi ved at være en 
attraktiv bosætningskommune. Prognos-
erne siger, at befolkningstallet i Århus i 
de kommende år vil stige med 100.000. 
Mange af disse borgere må meget gerne 
bosætte sig i Syddjurs.
Derfor skal det være attraktivt at bo her.

Arkitekten:
Syddjurs Kommune er så rig på mange 
værdier, som vi skal værne om. Det er 
en balancegang, da vi samtidig ikke skal 
hindre udvikling af lokalsamfundene. 
Bevarelse og udvikling af vore landsbyer 
skal derfor gå hånd i hånd. 
Herudover skal vi øge skattegrundlaget – 
ikke skatteprocenten.

Fregat-bestyrelsesformanden:
Mere helårsturisme vil være med til at 
skabe udvikling og fremgang. Derfor 
skal der arbejdes målrettet på at skabe 
mulighederne herfor. Syddjurs har flere 
store og seriøse attraktioner, der alle vil 
kunne nyde godt af mere helårsturisme, 
hvilket vil være med til både at sikre og 
udvikle arbejds-
pladser.              
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