
Speeddating med lokale folketingskandidater 

Uge-Bladet Skanderborg var den 27.05.19 arrangør for en speeddating med de lokale  
folketingskandidater, som stiller op til Folketingsvalget 2019. Stedet var oven i købet et 
bryghus; Skanderborg Bryghus.   

De lokale kandidater var: 

Dorthe Hindborg fra Socialdemokratiet, Stjær 
Susan Kronborg fra Radikale Venstre, Skanderborg 
Kirsten Normann Andersen fra SF, Hørning 
•Birte M. Andersen fra Venstre, Skanderborg 
•Maria Temponeras fra Enhedslisten, Bjødstrup 
•Mira Issa Bloch fra Alternativet, Skanderborg 

•) medlem af Skanderborg Byråd! 

Desuden deltog følgende spidskandidater: 
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk fra Liberal Alliance 
Niels Rosenberg fra Det Konservative Folkeparti 
Mette Hjermind Dencker fra Dansk Folkeparti 
Lars Boje Mathiesen fra Nye Borgerlige 
Isabella Arendt fra Kristendemokraterne og 
Dennis Kronborg fra partiet Klaus Riskær Pedersen 

Pårørendeforeningen besluttede at sende et medlem for at fortælle om situationen på Sølund.  
Der var afsat 2 minutters snak med hver kandidat, men snakken varede dog lidt længere. 

Jeg nåede at tale med alle kandidater. Hvor jeg kunne fortælle om sparekrav, Sølund skal 
realisere i 2019-2022 på omkring 14-15 mio. kr. og om Landsbylederens præsentation af de 
foreløbigt udsete spareområder. 

Kandidaterne fik også udleveret en kort skriftlig orientering om situationen, som de kunne tage 
med hjem.  

Kandidaterne fortalte bl.a.: 
 - Sølund burde have været lagt ind under Region Midt i forbindelse med kommunalreformen i 
2007.  
 - Sølund er for stor en mundfuld for Skanderborg Kommune at håndtere økonomisk, og 
vilkårene er generelt ugunstige.  

 - Flere mener og anbefaler, at Sølund bliver 
fordelagtigt omplaceret, når/hvis der kommer een 
eller anden sundhedsreform, og regionerne bliver 
nedlagt.  
 - Flere bekræfter, at køberkommuner presser prisen 
for placering af deres handicappede på Sølund. Dette 
sker direkte i forhandlinger med Sølund, i KKR og på 
den offentlige Portal.  
 - Ole Birk mente dog, at kommunerne “svømmer” i 
penge! 
 - Stort set alle kandidater (undtaget kandidater, som 
sidder i byrådet) var meget overraskede over 
størrelsen på besparelser på Sølund.  

 - Alle er enige i, at de handicappede ikke får 
tilstrækkelige penge og midler i forhold til andre, f.eks. ældreområdet.  
 - Alle vil gerne arbejde for bedre økonomiske forhold på Sølund, og vil gerne høre mere om de 
kommende besparelser på Sølund.  



Pårørendeforeningen vil efter valget tage kontakt til de valgte kandidater og se, hvordan vi kan 
samarbejde. Afgørende er selvfølgelig også, hvem der kan danne regering og, i hvilken retning 
de politiske vinde herefter blæser for de handicappede? 

Men Pårørendeforeningen vil fremover arbejde aktivt for et nyttigt samarbejde til gavn for 
vores beboere på Sølund! 

Dette gælder absolut også i forhold til Skanderborg Byråd! 

Leif Johannsen 
Best.medlem af Pårørendeforeningen 
Far til Thomas i Hus40 

PS: jeg fik kun tid til at drikke en 1/2 fadøl....


