SF-Rebild

Stærk liste med Annette Søegaard i spidsen stiller op for SFRebild til kommunalvalget
Annette Søegaard bliver spidskandidat for SF-Rebild til efterårets kommunalvalg, det blev vedtaget på
medlemsmødet mandag aften. Der var fuld opbakning til Annette Søegaards ordentlighed og ihærdighed
blandt de fremmødte SF-medlemmer og bred anerkendelse af det arbejde som Annette har udført i den
igangværende valgperiode, derfor er det et naturligt valg at Annette Søegaard bliver SF-Rebilds
spidskandidat.
I alt kunne medlemsmødet vælge syv kandidater til det kommende kommunalvalg og et kig ned over listen
afslører, at også formanden for Dansk Naturfredningsforening i Rebild Kommune Anette Bruun Hansen
stiller op for SF-Rebild.
”Anette Bruun Hansen har en meget stærk profil på det miljømæssige område, og det er jo noget vi i et
grønt parti som SF finder meget vigtig”, siger formand for SF-Rebild Torben Færk.
Kandidatfeltet for SF-Rebild til kommunalvalget er både geografisk, erfaringsmæssigt og så med tre stærke
kvindelige kandidater en god liste, som giver vælgerne mulighed for også at stemme personligt på den
kandidat fra SF de måtte foretrække.
Bestyrelsen for SF-Rebild fik fra medlemsmødet mandat til at listen kan suppleres med yderligere et par
kandidater, hvis der er flere SF-medlemmer i Rebild, der som byrådskandidat vil være med til at knokle for
en bedre kommune at bo og arbejde i.
Frem mod kommunalvalget vil SF-Rebild bl.a. arbejde med at lave et valgprogram. Ved forrige
kommunalvalg fik SF-Rebild et rigtig fint valg med valg af Annette Søegaard og Bertil Mortensen, og kun få
manglende stemmer forhindrede partiets tredje mandat. Det valgresultat vil SF-Rebild gerne gentage, og
mulighederne må også være til stede, da indeværende valgperiode med Venstre i spidsen ikke har været en
god periode for Rebild Kommune.

1: Annette Søegaard, Øster Hornum, byrådsmedlem Rebild Kommune, pæd. Konsulent.
2: Anette Bruun Hansen, Gravlev, formand for Dansk Naturfredningsforening i Rebild, grafisk designer
3: Brian Guldhammer Rasmussen, Terndrup, elektriker og deltidsbrandmand
4: Torben Færk, Guldbæk-området, formand Sf-Rebild, tidligere områdechef
5: Steen Madsen, Skørping, gymnasielærer
6: Ruth Thomsen, Aarestrup, ungerådgiver
7: Carsten Greve, Aarestrup, spejder, selvstændig

