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/ Pressemeddelelse fra SF Vesthimmerland / SF Rebild

Thomas Klimek afløser Pernille Vigsø Bagge som folketingskandidat for
SF i Himmerlands-kredsen.
SF´s partiforeninger i Vesthimmerland og Rebild har fundet afløseren som folketingskandidat for MF
Pernille Vigsø Bagge. Medlemmerne har peget på den 35-årige Thomas Klimek, der er medlem af SF`s
landsledelse.
Thomas Klimek fra SF´s Landsledelse er ny folketingskandidat for SF i Himmerlandskredsen, hvor
han afløser SF´s tidligere gruppeformand, Pernille Vigsø Bagge, der i september meddelte, at hun
ikke genopstiller ved næste folketingsvalg.
Klimek har tidligere været formand for SF i Hjørring og har siden april siddet i SF´s Landsledelse.
Han er uddannet indenfor handel i den private sektor og har arbejdet en årrække i ind- og udland.
Han arbejder til daglig som vejleder og underviser ved VUC Aalborg.
Den nyvalgte folketingskandidat udtaler ifm. med valget;
”Jeg takker SF´erne i Himmerlandskredsen for den tillid, de har vist mig. Pernille Vigsø Bagge har
gennem snart otte år været den mest markante, nordjyske stemme på Christiansborg, og jeg vil
være flittig og gøre, hvad jeg kan for at løfte folketingskandidaturet efter Pernille.”.
Thomas Klimek nævner uddannelsespolitik, arbejdsmarked, sundhed og miljø som mærkesager,
men vil bl.a. også arbejde for øget kommunalt selvstyre;
”Beslutningerne og prioriteterne træffes bedst af de, der bor, arbejder og lever blandt
lokalbefolkningen. Derfor skal vores kommunalbestyrelser styrkes i deres politiske manøvrerum.”,
siger Thomas Klimek.
Pernille Vigsø Bagge, ser gode muligheder for sin afløser;
”Thomas er klog, dygtig og engageret. Med erfaring fra arbejdet som partiforeningsformand og
medlem af SFs landsledelse får vi i Thomas den bedst tænkelige folketingskandidat, som jeg glæder
mig meget til at føre valgkamp for!”
”Himmerlandskredsen har fået en god og ihærdig kandidat, som vil være Himmerland og
partiforeningen en god repræsentant i Folketinget”, siger formand for SF-Rebild Torben Færk.
”Vi ser frem til et godt samarbejde med Thomas”, udtaler formanden for SF-Vesthimmerland Niels
Heebøll. ”Også for os er det vigtigt, at Thomas med sit lokale engagement og sin plads i
landsledelsen både har en god fornemmelse for, hvad der rører sig blandt SF’ere i Nordjylland, og
hvad der sker på landsplan.”
På vegne af SF Vesthimmerland & SF Rebild
Torben Færk, formand, SF Rebild og Niels Heebøll, formand, SF Vesthimmerland

For yderligere oplysninger;
Thomas Klimek, folketingskandidat, SF, Himmerlandskredsen, 30 22 14 02
Niels Heebøll, formand, SF Vesthimmerland, 50 51 11 84
Torben Færk, formand, SF Rebild, 20 68 47 73
Pernille Vigsø Bagge, MF, SF, Børne– og undervisningsordfører, Kirkeordfører og
Ligestillingsordfører, 61 62 42 29
(vedh. foto, Thomas Klimek)

