Stem S for
· Udvikling i hele Sønderjylland
· Samarbejde med alle
borgere i kommunen
· Samarbejde over grænsen
· Plads til kulturel mangfoldighed
· Miljøpolitik med begge ben på jorden
· Støtte til landområderne
Kandidater i Sønderborg Kommune: Stephan Kleinschmidt, Sønderborg. Marketingskoordinator, 28 år • Gisela Weber Mezghani, Sønderborg.
Apoteker • Jan Georg Hoff, Nordborg. Mekaniker og ingeniør
Gerhardt Jepsen, Egernsund. Slagter • Arno Knöpﬂi, Augustenborg. Ingeniør
Gerhard Schmidt, Gråsten. Landmand • Ruth Nielsen, Sønderborg. Journalist
Günther Andersen, Sønderborg. Arkitekt • Doris Ravn, Sønderborg. Pens.
familievejleder • Heinrich Jepsen, Nordborg. Landmand og ingeniør
Carsten Kromand, Sønderborg. Pens. merkonom • Christian Lorenzen,
Sønderborg. Student • Rainer Naujeck, Egernsund. Viceskoleinspektør
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Ny energi til
Sønderborg
Mit job som marketingskoordinator fører
mig til alle egne af landet
og som formand for den
europæiske mindretalsorganisation opholder
jeg mig meget i udlandet. Men jeg er født og
opvokset i Rinkenæs, og
det gør mig glad og stolt
at være tilbage i Sønderborg, hvor jeg nu bor.
Jeg stiller op til byrådet, fordi jeg ved, at jeg kan
og vil gøre en forskel i den nye kommune. Jeg er
ikke belastet af gamle bindinger og kan sikre, at
vi får etableret det nødvendige samarbejde.
Vi skal alle være med, hvis visionen om et Sønderborg i afbalanceret vækst og udvikling skal lykkes – det gælder unge og ældre, det offentlige og
de private, land og by, virksomheder, foreninger
og organisationer.

Sønderborg som
Sønderjyllands væksthus

Sønderborg skal på landkortet. Ikke kun i forhold til
det øvrige Sønderjylland, men i forhold til Danmark,
Tyskland og Østersøregionen.
Det er der gode muligheder for i den nye Sønderborg kommune: et godt miks af store og små virksomheder, en lang række uddannelser og masser af
kulturelle tilbud. Vi skal i Sønderborg fortsætte med
at udbygge samarbejdet med regionen – med resten
af Sønderjylland, men også med Flensborg og Nordtyskland.
Sønderborg er kendt som en driftig by, både erhvervsmæssigt og uddannelsesmæssigt. Det er den bedste
grobund for den nye kommunes fremtidige vækst.

