
1. Hardy Vinter
Kolind

2. Jørgen Brøgger
Ebeltoft

3. Christian Gøthche
Knebel

4. Johs. Abildtrup
Ebeltoft

5. Steffen Holmberg
Sønderskov - Ebeltoft

6. Peter Andersen
Boeslum

7. Kjersti Færch
Ebeltoft

8. Steen E. Rahbek
Hornslet

9. Leif Hove
Ebeltoft

10. Tina Simonsen
Dejret

Borger isten

- ikke socialisme
- ikke liberalisme

- men realisme

Social og arbejdsmarkedet, fortsat
Vi ønsker, at kommunen fortsat udvikler sine tilbud til borgere med be-
hov for en særlig social indsats. Vi vil være gode til at tænke nyt i forhold 
til grupperne, og vi vil lægge vægt på en veldokumenteret indsats.  

Erhverv
Vi vil sætte Syddjurs kommune på virksomhedernes landkort, og målet 
er at skabe en af Danmarks mest erhvervsvenlige kommuner.
Behovene i virksomhederne er vidt forskellige, men dog grundlæggende 
ens. Uanset erhvervets størrelse og type er kommunens troværdighed 
og vision en betingelse for den fortsatte eksistens. 
En afgørende faktor for Erhvervslivets udvikling er, at al infrastruktur fun-
gerer og udbygges.
Vi skal sikre god net- og mobildækning i alle afkroge af kommunen.
Udviklingen af en letbane til Djursland vil fremme bosætning og rekrut-
tering. Sammen med udbygning af motorvejen til lufthavnen er det 
milepæle for kommunens udvikling de kommende år. 
Vi tror på, at turismen vil være en væsentlig del af vores kommune i frem-
tiden.  Vi skal fokusere på at strække turistsæsonen ud over året, så vi 
får mere helårsturisme. Gennem flere overnatninger kan vi styrke attrak-
tionerne og de handlendes muligheder for udvikling.

Kulturpolitik
Syddjurs kommune består af mange mindre bysamfund fordelt over et 
stort geografisk område, hvor samlingspunktet ofte består i et aktivt og 
udviklende kultur- og fritidsudbud.
Vi støtter og opfordrer til at der lokalt etableres stærke foreninger, der 
sikrer sammenhold, udvikling og øget livskvalitet for den enkelte.

For Borgerlisten er det vigtigste ikke hvem, vi samarbejder med, 
- men HVAD vi samarbejder OM

www.borgerlistensyddjurs.dk


