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KÆRE MEDLEMMER

Foran jer har I nu præsentationen af de vore 
medlemmer, som vil stille op kommunevalget 
næste år november.

Det er startskuddet på vores urafstemning, 
som løber af stabelen nu.

Kig på deres video og læs deres præsentation. 
Du er også velkommen til, at kontakte den en-
kelte kandidat direkte, hvis du har spørgsmål.

Hjælp vore kandidater med at lave et brag af 
en valgkamp.

Lad os fortsætte fremgangen fra valget i 2017, 
så vi kan genvinde borgmesterposten.

Socialdemokratiet og Marie skal stå i spidsen 
for udviklingen af vor dejlige kommune.

På fællesledelsens vegne
Venligst
Jan Rix Rasmussen
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Jeg hedder Anders Dyrby Dahl 
og er 40 år. Jeg er født og 
opvokset i Køge, og bor her 
sammen med min familie på 
Samsøvej. 

Jeg er uddannet gartner og an-
sat hos ETK, hvor min primær 
arbejdsopgave er at holde 
midt byen ren samt ansvar for 
blomsterkummerne og træer 
rund i kommunen.

Jeg har været politisk aktiv og 
medlem i socialdemokratiet 
Nørre Køge i mange år og sid-
der nu i byrådet og medlem i 
Ælder – og Sundhedsudvalget.

Nogle af de politiske ting jeg brænder for, er børn og ældre.  Derfor 
vil jeg bidraget til at Køge Kommune bliver og er forsat et godt sted 
for både børnefamilier, senior og alle andre at bo.

Flere varme hænder og fokus på normeringer i institutionerne, 
samt bedre rammer af ansættelsesvilkårene.

Ungdommen er vores fremtid, de skal have mulighed for at ud-
danne sig og bidrage til det erhvervsliv Køge kommune har. Derfor 
vil jeg kæmpe for et positivt fokus og sætte en ære og prestige i at 
tage en erhvervsuddannelse.

Seniorer og ældre skal have en værdi alderdom i kommunen. De 
skal kunne nyde deres otium, efter et langt arbejdsliv, med deres 
familie og venner. Sætte fokus og bekæmpe ensomheden på ældre-
området. 

ANDERS DYRBY DAHL

KANDIDATERNE ER PRÆSENTERET I 
ALFABETISK RÆKKEFØLGE EFTER FORNAVN

Anders Dyrby Dahl
Dennis Hedegaard
Ertugrul Vural
Erik Swiatek
Henrik Hartmann Nielsen 
Joan Haar
Jeppe Andersen
Jonas Whitehorn
Kristina Stange
Lene Møller Nielsen
Lissie Kirk
Osama Aref Mohammad
Per Bach Lauritsen
Pernille Sylvest
Sabah Mustafa
Selim Balikci
Vibeke Kjøng Østergaard
Yakup Pelit
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Jeg er Dennis Hedegaard, er 43 
år gammel. Jeg arbejder som 
driftsoperatør i Chr-Hansen, bor 
i Hastrupparken Køge, med min 
kæreste som er social -og sund-
hedsassistent i Køge og vores 
dreng på 12 år. 

Jeg er formand for afdelingsbesty-
relsen i Hastrupparken samt med-
lem af Selskabsbestyrelsen i KBS, 
hvilket gør, at jeg samarbejder tæt 
med den boligsociale helhedsplan 
i Køge.

Jeg sidder som formand for integrationsrådet og i frivillig rådet, 
hvilket beskriver en positiv fortælling om nogle af mine politiske 
kerneområder.
Jeg opstiller til byrådet for at gøre en forskel på mange politiske 
parametre, dog vil mine fokusområder være: 

Almene boliger:
Køge er i rivende udvikling og der kommer behov for flere gode, 
men billige boliger, til de nye familier der flytter til Køge kommune i 
fremtiden.
Vi skal have løftet vores nuværende sociale boligområder op, udse-
ende, socialt og antikriminelt. Det  skal man gøre ved uddannelse 
udvikling, oplysning samt nemmere navigering i det kommunale.

Politi og SSP skal inddrages meget mere aktivt og positivt i dette.

Integration:
Vores integration skal gøres bredere. Kun ved at skabe medborge-
re, der har fælles forståelse for vores samfundsidealer, kommer vi i 
mål med vores integration. 
Ældre og socialt udsatte vil jeg gerne sætte fokus på.

Se min videopræsentation her!

Hvem: 
Min dåbsattest siger at jeg er 71 
år, mine åndsevner, engagement 
og ønske om stadigvæk at være 
en aktiv del af samfundet og det 
politiske liv i Køge Kommune 
siger, at jeg er klar til endnu en 
byrådsperiode. 

Jeg er gift med Elise (i 46 år). Jeg 
er beriget med 2 voksne børn og 
2 pragtfulde børnebørn. Jeg bor 
i Borup, nærmere bestemt i Nr. 
Dalby.

Politiske og faglige arbejde:
Jeg har været aktiv i socialde-

mokratiet siden jeg i 1967 meldte mig ind i Frit Forum. Var fra midt 
70’erne og indtil 2002 aktiv på diverse poster i organisationen. Her-
udover har jeg været fagligt aktiv i både HK og PROSA, forbundet af 
it-professionelle.

Byråds og kommunalbestyrelsesarbejde:
Jeg blev valgt til kommunalbestyrelsen i Skovbo Kommune i 2001 og 
har siden da siddet i Kommunalbestyrelsen i Skovbo kommune og 
Byrådet i Køge Kommune. 
I denne periode har jeg bestredet poster i:
Kultur og Idrætsudvalget: Formand fra 2007 -> 2013
Teknik og Ejendomsudvalget / Ejendom og Driftsudvalget / ETK: 
Formand fra 2018 (->).
Samt i bl.a.: Socialudvalget, Børneudvalget, Skoleudvalget og Mari-
naudvalget.

Jeg genopstiller da jeg mener jeg har mere at bidrage med i den 
fantastisk spændende udvikling Kjøge Kommune i øjeblikket gen-
nemgår og som jeg har været en aktiv del af.  

ERIK SWIATEK ERIK SWIATEKDENNIS HEDEGAARD

https://www.facebook.com/dhedegaard1/videos/10158799924762368/
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ERTUGRUL VURAL
Mit navn er Ertugrul Vural, 52 år, 
gift med Seher og far til 3 store 
voksne børn.

Jeg kommer selv fra en arbejder-
familie med socialdemokratiske 
holdninger, hvor jeg fik lært at 
passe på familien og mine med-
mennesker.

 Jeg har selv været på arbejds-
markedet, siden jeg var 16 år, 
hvor jeg har arbejdet på fabrik-
ker, lager og som pædagog.
Jeg har nu været Social demo-
kratiets repræsentant i Køge 
byråd siden 2013.

Har været udvalgsmedlem i Børn og Unge i min første byråds 
periode og næstformand Social Arbejdsmarkeds Udvalget i denne 
periode.

Og nu til næste kommunalvalg, vil jeg på ny stille op for partiet og vil 
bruge mine viden og erfaringer fra de tidligere perioder, for at kun-
ne styrke vores velfærd og en bedre hverdag for alle Køge borger.

Køge kommune skal være en kommune, hvor der skal være plads til 
alle og hvor alle kan gå på gaden uden at frygte noget.
Derfor vil jeg, hvis jeg bliver valgt ind med jeres stemmer, arbejde 
for disse mærkesager, for at alle Køge borger kan få en bedre hver-
dag:

• Erhvervsudvikling og beskæftigelse til alle.
• Endnu bedre forhold for vores Børn og unge i daginstitutioner 

og skoler
• Og endnu bedre og nemmere dagligdag for vores ældre borger, 

for at de kan leve et værdigt liv
• Endnu bedre service til vores ældre borger

Henrik Hartmann Nielsen.
Jeg er 48 år. Jeg bor i Herfølge, 
jeg er gift og har 2 børn. 

Til daglig er jeg ejendomsfunk-
tionær i Ishøj. Jeg har stammet 
hele mit liv, og min stammen har 
fyldt  rigtig meget i min hverdag.  
Det at ringe kunne jeg ikke, så 
jeg var meget afhængig af min 
hustru og andre hvis der skulle 
ringes rundt. 
Hvis jeg var i større forsamlinger, 
så svarede jeg for det meste 
kun med ja eller nej. Det var kun 
med mine nærmeste at jeg snakkede.

Men Maj måned 2019  der ændrede mit liv sig. Jeg kom på mit 
første McGuire talekursus. Jeg har været på 3 McGuire kurser indtil 
videre. Jeg ved hvordan det er at have en lidelse man ikke kan se, og 
jeg ser mig selv som en god repræsentant for de borgere, som ikke 
selv tør eller kan ytre sig . Alle har ret til den hjælp de har brug for, 
og alle har ret til at blive hørt!

Jeg vil rigtig gerne hjælpe andre personer der står i samme situa-
tion, som jeg selv stod i før McGuire. Jeg syntes der mangler fokus 
på stammen, så jeg vil arbejde for at skabe et frivilligt netværk lidt 
ligesom  vi har i McGuire, hvor man altid kan ringe til en anden der 
stammer hvis man har en dårlig periode. Jeg vil endvidere arbejde 
for at oprette en stammecafe. Hvor at personer der stammer kan 
komme, og vi kan snakke og dele ud af vores erfaringer. 

Endvidere er jeg  aktiv i foreningslivet. Jeg er engageret i mine børns 
sport, og jeg dyrker selv Taekwon-Do og løber lidt ved siden af.

Se min videopræsentation her!

HENRIK HARTMANN NIELSENERTUGRUL VURAL

https://www.facebook.com/henrik.h.nielsen.5/videos/10221123949503236/
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JOAN HAAR
Jeg Joan Haar opstiller hermed 
til Kommunevalget 2021.

Jeg er bestyrelsesmedlem I 
Kredsbestyrelsen og i Nørre 
Køge bestyrelsen.

Jeg er ansat som pædagog 
i Køge Kommune inden for 
det specialiserede område, 
som høre under Vedfærds 
forvaltningen, jeg har været 
med I Hoved Med Udvalget 
og Fælles Med Udvalget, hvor 
jeg har været med til at skulle 
tage svære beslutninger og 
nemme beslutninger.

Jeg vil som socialdemokrat arbejde med:

• Værdighed og respekt for alle borgerne i Køge Kommune.
• Lytte til borgernes behov, da det er borgerne der ved hvad der 

sker i kommunen.

Arbejde på at gøre Køge kommune til en attraktiv arbejdsplads 
både for offentlige og private borger.
Dette er vigtigt at bevare den velfærd vi har i Køge Kommune, så 
vores ældre borger for en værdi alderdom med den hjælp de har 
brug for. At vores særlige sårbare forsat kan få den støtte og hjælp 
de har behov for til et værdigt liv i samfundet.
At der arbejdes på at få skabt uddannelse muligheder og job for 
borger som har en diagnose, hvilket der er behov for. At der er kor-
tere tid imellem sagsbehandlingen fra barn til voksen.
Jeg er en person som er stabil, har empati, er lydhør og vægter et 
godt samarbejde hvor det er vigtigt med en god og ordentlig dialog.
Jeg vil som socialdemokrat arbejde for at vores kommune stadig er 
og kan forblive en velfungerende Kommune for alle borgene.  

Se min videopræsentation her!

Mit navn er Jeppe Svarre Ander-
sen. Jeg er 24 år, og bor sam-
men med min kæreste på Nørre 
Boulevard i Køge. Til dagligt 
studerer jeg Politik og Forvalt-
ning på Roskilde Universitet, og 
arbejder som studentermed-
hjælper ved Zealand – Sjællands 
Erhvervs Akademi. 

Mine 3 politiske fokuspunkter 
for udviklingen af Køge er føl-
gende: 

• Styrkelse af uddannelsesmil-
jøet med fokus på Campus

• Forbedret samspil mellem borgere/virksomheder og kommu-
nen.

• Fokus på tiltrækning af uddannet pædagoger til daginstitutio-
nerne

Vi skal skabe et attraktivt uddannelsesmiljø på Campus, hvor de 
studerende også opholder sig i fritiden. Samtidig skal der skabes en 
forbindelse mellem ungdomsuddannelser og videregående uddan-
nelser på Campus.

Et forbedret samspil mellem borgere/virksomheder og kommunen 
kan være med til at skabe løsninger, der på sigt er til stor gavn for 
kommunen. Specialudvalg hvor borgere og virksomheder sidder 
med i idéfasen, kan være med til at løse indviklet problemer, samt 
skabe nye innovative ideer og løsninger for kommunen. 

Med det nye budget bliver det muligt at få flere ressourcer i dagin-
stitutionerne, og her mener jeg, at det er centralt, at vi fokuserer på 
at tiltrække uddannet pædagoger, som kan være med til at højne 
det pædagogiske niveau i daginstitutionerne. Dette er for mig vigti-
gere end antallet. 

JEPPE SVARRE ANDERSEN

https://www.facebook.com/joan.haar.7/videos/3509062039179820/
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JONAS BJØRN WHITEHORN
Jeg fik svensk SU, da jeg gik på uni-
versitetet. Den er ikke særligt stor. 
Så jeg klippede hæk og slog græs i 
mange somre som arbejdsmand i 
en fsb-afdeling i Valby. Jeg tror det 
er vigtigt at have et arbejde og et 
ordentligt sted at bo.
I dag arbejder jeg for bedre for-
hold for lejere i almene boliger. Jeg 
sørger for at medierne lytter til al-
mindelige mennesker, og jeg løfter 
almindelige menneskers interesser 
op på et politisk niveau, både til 
byråd og ministre.

Jeg elsker både naturen og asfalten. Jeg elsker fjeldene i nord, og 
nyder de sjællandske skove og deres vandrestier. Da jeg var lille, 
havde min far en DKW-motorcykel. Den var på 250 kubik, tysk og 
smuk. Det slog gnister i mig, og siden har jeg kørt Europa tynd og 
mødt nye mennesker overalt.
Jeg elsker naturen. Når jeg kører over øresundsbroen lægger jeg 
mærke til de blomstrende insektrige vejkanter. Jeg bor ved åsen, 
og nyder træerne, tågen og dyrene. Jeg håber, vi kan passe bedre 
på dem. Klimaforandringerne bekymrer mig. Hvordan imødegår vi 
dem, og hvordan påvirker det vores svageste. 
Det er vigtigt for mig, at vi passer på hinanden. 
Jeg vil arbejde for bedre og billigere boliger, og for en grøn omstil-
ling med et socialt fortegn.

FAKTA:
Jonas Bjørn Whitehorn
46 år, Presse- og politisk konsulent, Boligselskabet Sjælland
Gift, 2 børn på 10 og 14 år
Bor i Skyttehuset fra 1779 på starten af Salbyvej.
www.linkedin.com/in/whitehorn/ 
facebook.com/jonasbjornwhitehorn/

Se min videopræsentation her!

KRISTINA STANGE
Jeg hedder Kristina Stan-
ge. Jeg er 40 år, uddan-
net sygeplejerske og bor 
i Regnemark med min 
familie på fire. 

For mig har det at hjæl-
pe det enkelte menne-
ske og at styrke fælles-
skabet mellem os altid 
været det vigtigste. 

Derfor har jeg siden 
2017 siddet i Dansk 
Sygepleje Råd og derfor 
stiller jeg op til kom-
munalvalget, da jeg vil 
være med til at skabe et 
fællesskab, der tager hånd om den enkelte.

For mig er det vigtigt, at Køge kommune er en god kommune for 
børn og unge at vokse op i, og at vore ældre får den bedst mulig 
pleje. Derfor skal vi arbejde for gode daginstitutioner, gode skole og 
god ældrepleje for alle borgere i hele kommunen. 

I Køge Kommune bliver vi nødt til at have gode normeringer, nær-
hed, omsorg og uddannet personale på børne-/ungeområdet og på 
ældreområdet. Vi bliver nødt til at have gode rehabiliteringsmulig-
heder. 

Vi bliver nødt til at have en god, nem og tilgængelig borgerservice 
med god service for udsatte og ældre borgere. Jeg står for et stærkt 
fællesskab, der tager hånd om den enkelte. Et fællesskab hvor bed-
re velfærd vinder over social ulighed.

Se min videopræsentation her!

https://www.facebook.com/jonasbjornwhitehorn/videos/363693128275668/
https://www.facebook.com/KristinaStangeoffentlig/videos/2059759590826491
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LENE MØLLER NIELSEN
Jeg har boet hele min barndom i 
Hvidovre, med mine forældre og 
2 søskende. 

I 1983 flyttede jeg til Ejby og har 
siden 2011 boet i Køge. Jeg er 
58 år, gift med Morten og har 4 
børn samt 4 dejlige børnebørn. 
Jeg arbejder i Skattestyrelsen, 
hvor jeg er Funktionsleder, i 
Næstved.  

Jeg har siddet i byrådet siden 
1. januar 2014, hvor jeg stillede 
op første gang. I denne periode 

er jeg gruppeformand og sidder i Økonomiudvalg, Ældre- og Sund-
hedsudvalget samt Klima- og Planudvalget samt i bestyrelsen for 
Klar Forsyning og VEKS. 

Selvom Køge Kommune på rigtig mange måder er kommet godt 
igennem store udviklingsprojekter, så er der stadig udfordringer, 
når vi vil sikre borgerne en tryg velfærd. 
Der skal fortsat skabes politiske resultater, med kernevelfærden 
i centrum. Vores socialdemokratiske hjerteblod skal præge de politi-
ske beslutninger – også fremover.  

Et andet fokus er klima og miljøområdet. Her er det vigtigt at vi 
fastholder fokus, stiller krav om bæredygtighed i byggeri og infra-
struktur samt sikrer gode muligheder for offentlig transport i hele 
kommunen. 

Der skal være flere cykelstier og grønne energiløsninger i nybygge-
riet.  

Hvis du ønsker tryghed omkring kernevelfærd og sund og klimarig-
tig udvikling, så skal du give mig en stemme til kandidatlisten.  

Se min videopræsentation her!

Det skal være trygt 
at bo i Køge. Og efter 
Covid19 har ramt 
os, er den politiske 
opgave ikke blevet 
mindre. 

Vi går en tid i møde, 
hvor det bliver endnu 
vigtigere at holde 
fast. Ikke kun i vores 
værdier. Men også i 
kommunens positive 
udvikling. I politik har 
vi et bredt økonomisk 
og menneskeligt an-
svar. Og den opgave 
skal vi fortsætte med 
at løfte. Selv med nye 
udfordringer.

Mine mærkesager 
har ikke ændret 
sig. De er bare blevet vigtigere. Der hersker ulighed i sundhed for 
udsatte og handicappede borgere. Det kan vi ikke være bekendt. Vi 
har et stigende antal unge med psykiske problemer. Dem skal vi nå 
at gribe så de også bliver en del af fællesskabet.

Vi skal fortsat være en kommune med høje visioner inden for det 
specialiserede voksenområde. Og gøre det, der virker. 

Det har længe været en mærkesag for mig at tiltrække nye virksom-
heder og arbejdspladser til kommunen. Vi skal sikre en sund økono-
mi. Og være fornuftige og realistiske, når vi lægger budget. Især når 
vi fordeler hjælp og økonomiske midler i kommunen. Det er en kurs 
jeg altid har troet på. Og fortsat vil arbejde for i Køge Kommune.

Se min videopræsentation her!

LISSIE KIRK

https://www.facebook.com/1633608886/videos/10222191458528773/
https://www.facebook.com/lissie.kirk/videos/10221262795372338/
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OSAMA AREF MOHAMAD
Mit navn er  Osama Aref Moha-
mad,
Jeg kom til Danmark i 1989.
er oprindelig palæstinenser født 
i 1964 i Libanon og opvokset i 
Damaskus Midt i den arabisk/ 
Israelisk konflikt derfor og som 
mange andre palæstinesiske 
unge blev jeg et medlem i PLO.
Efter mange åres krig og kamp 
og vold fandt jeg ud af at vold 
avler kun vold og at krig avler 
kun krig hvorfor jeg bestemte 
mig en dag at se på verden fra 
en hel anden vinkel.

Jeg var nemlig overbevist om da jeg kom til landet at man kan sag-
tens løse verdensproblemer med dialog og kun dialog jeg er beun-
dret af den demokratisk system som genererer tryghed og trivsel 
i  landet og det forstærkede min tro om dialog, det er netop det jeg 
arbejder på at videreføre til vores unge gennem mit arbejde som 
boligsocial medarbejder i helhedsplan/ Køge om at vold og knytnæ-
ve og kniv kommer aldrig til at erstatte de demokratiske kanaler og 
dialog
Jeg er en del af flertal i byrådet og medlem af kultur og idrætsudvalg 
i kommunen.

Jeg er glade for og stolt af at jeg er med til at tage beslutninger om-
kring udvikling indenfor kultur og idræts område.
Desuden jeg er en politisk repræsentant for Socialdemokratiet i 
integrationsråd og ungdomsskole bestyrelse.

Jeg stiller op til  kommunalvalg 2021 fordi jeg tror på at jeg kan 
skabe en forskel og udvikling blandt de unge i kommunen via den 
demokratiske løsning.

Osama Aref Mohamad • Boligsocial medarbejder • Helhedsplan • Køge
Tel 30500634 • oam@bosj.dk 

Mit navn er Per Bach 
Lauritsen og jeg er be-
boerformand i Karlemo-
separken i Køge.
Jeg arbejder som trafik-
koordinator i Lokalbus 
i Køge og i min fritid er 
jeg Chef for Marine-
hjemmeværnsflotillen i 
Køge.
Min far var jyde og jeg 
er derfor opdraget med 
at et ord er et ord og at 
man står ved hvad man 
siger og gør.
Lederegenskaber, 
samarbejdsevner samt 
et godt menneskesyn er 
min force,
Jeg har nøje overvejet mit kandidatur til Køge byråd for Socialdemo-
kratiet og har konkluderet at jeg har appetit og mod på mere end 
det alene at være lyttende medlem. 
Jeg mener, at jeg kan gøre en forskel i Køge byråd. 
Jeg vil derfor gerne have mulighed for direkte at vise og gøre den 
forskel…

For Uanset hvem vi elsker, hvad vi tror på eller hvordan vi ser ud, 
skal vi alle ha´ et godt liv og det er vores omgivelser med til at ska-
be…

Derfor vil Jeg bruge min indflydelse på at værre med til at fremtids-
sikre at Køge kommune bliver et trygt og dejligt sted at være og 
værre med til at gøre Køge by og dennes Boligområder trygge og 
dejlige at bo i under forhold og økonomiske rammer vi alle kan stå 
inde for. 

Jeg vil gerne være med til at sætte retning og forme fremtiden for 
Køge kommune

PER BACH LAURITSEN
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Jeg vil bakke op om det arbejde som det nuværende byråd har gen-
nemført og jeg vil være med til at videreføre fastsatte missioner og 
visioner ud i fremtiden, men jeg vil også være med til at skabe nye. 
Jeg kan, vil og tør sætte retning.             

Jeg har holdning og kant.

Jeg vil arbejde ud fra mit menneskesyn om altid at behandle hinan-
den ordentlig og sætte mennesker før systemer.

Jeg vil ikke nævne specifikke områder, der ligger mig nærmere end 
andre, men vil gerne generelt arbejde for at der altid træffes gode 
beslutninger og med et højt informationsniveau.

Jeg er særligt optaget af, i alle mine gøremål, at være tæt på mine 
medmennesker. Her er det væsentligt for mig, at jeg er ude blandt 
borgere for at mærke, se og opleve, hvad det er der rører sig og 
fylder hos dem. Dette sådan, at jeg over for øvrige, kan fremføre mit 
syn på fremtidige strategier ud fra de mest meningsfulde grunde og 
reelle behov.

Også det der rører sig rundt i Danmark skal vi fremover følge nøje, 
Det er vigtigt, at vi har et byråd, der har nogle muskler og kan gøre 
en forskel. Der sker så mange ting, i verden der har en indflydelse 
på vores hverdag, og der skal vi være på forkant.

Og kan jeg være med til at påvirke at vi er det, så er det det jeg vil ...

Se min videopræsentation her!

PER BACH LAURITSEN
Jeg er opvokset i Ejby og valgte 
at flytte tilbage, da vi skulle væl-
ge et trygt sted for vores børn at 
vokse op. 
I dag bor jeg sammen med Niko-
laj i Køge by med to hjemmebo-
ende teenagere.
Civilt er jeg ansat i Gain & Co, 
der uvildigt rådgiver om menne-
sker og robotter. 
 
Jeg stillede op første gang i 2013 
og var første suppleant. Siden 
2018 har mit fokus som for-
mand for Børneudvalget været 
at sikre den tidlige, hurtige og 
rigtige indsats for vores børn og 
unge.  
Samtidig har jeg arbejdet for at sikre en høj kvalitet i vores dagtil-
bud. Normeringerne øges gradvist, så alle børn kan få den nødven-
dige opmærksomhed og læring, så de kan udvikle sig til livsduelige 
mennesker.
 
Derudover har jeg haft fokus på at øge kvaliteten i sagsbehandlin-
gen på familieområdet. Et område, der var under skarp kritik ved 
sidste valg. I samarbejde med Ankestyrelsen og Socialstyrelsen er 
området blevet forbedret. Denne udvikling skal fastholdes og udvik-
les.
 Selvom vi er nået langt, så er vi langt fra færdige. 
Derfor håber jeg, at få mulighed for at fortsætte det gode samar-
bejde på tværs af partier og i samarbejde med alle vores dygtige og 
engagerede medlemmer i Socialdemokratiet.

Se min videopræsentation her!

Med venlig hilsen
Pernille Sylvest • Formand for Køge Kultur Fond •Mobil: 60703703

PERNILLE SYLVEST

https://www.facebook.com/Bachgear/videos/10224977172242768/
https://www.facebook.com/PernilleSylvestKoege/videos/4781627778544163/
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SABAH MUSTAFA
Sabah er født og opvokset i byen 
Mosul i det nordlige Irak. Begge 
hans forældre var kurder. i 1982 
og som 17-årig deltog han i 
politiske aktiviteter for demokra-
tiet imod diktator regimet i Irak. 
i 1989 blev han uddannet som 
geoteknisk ingeniør på Mosul 
universitetet-Irak. 

I 1992 endte han som flytning 
i Danmark og i de første 3 
år lærte han dansk og tog to 
højskoleophold i midt og nord 
Jylland. Han fik sit første job i 
1995 i et ingeniør rådgivnings 
firma i Lyngby og i 2000 startede 
han på kandidatuddannelsen på 

København Universitet. 

Sabah står for frihed, tolerance, lighed og de demokratiske værdi-
er. Derfor valgte han at melde sig ind i partiet Social Demokratiet 
og stiller op som kandidat for det kommunale valg 2021. Han har 
erfaring indenfor innovation, natur, energi og integration. Han tror 
på, at det er muligt at producere el fra havvindmøller til hele Køge 
kommunes beboere og han vil arbejde for grøn energi og natur. 
Finansieringen af grønneprojekter skal komme fra det overskud af 
den producerede el fra vindmøllerne. 

LEGITIMATIONSOPLYSNINGER
Adresse: Fyrvej 18, 4600 KØGE 
Erhverv: Selvstændige erhvervsdrivende, Ejer af WEIT, Ingeniør Råd-
givende Firma, pt.
Uddannelse: B.Sc, Cand. Scient geologi og geoteknik, København 
Universitet 2005
Andre erhverver: Tolk, Dansk-Kurdisk-Arabisk
Tel: 71 64 16 77
E-mail: sabahmust@hotmail.com

Jeg hedder Selim Balikçi og er 30 
år. Jeg bor på Fyrvej, med min 
kone og vores 2 døtre på 4 og 1 
år. 

Dagligt arbejder jeg på Ungecen-
trum som Økonomimedarbej-
der. Til december har jeg været 
ansat 9 år i Køge kommune. Jeg 
er født og opvokset i Køge, og 
elsker at møde mange kendte 
ansigter i hverdagen. Køge kom-
mune er unik, både med vores 
dejlige by og med vores skønne 
landskab, derfor elsker jeg at 
være med til at gøre en forskel. 

Åbenlyst interesserer jeg mig 
mest for børn og skole, og håber 
på at fortsætte med disse to udvalg også i næste periode.

Jeg sidder i byrådet og repræsenterer Socialdemokratiet i Børneud-
valget og Skoleudvalget. Jeg har besluttet mig for at være kandidat 
til en byrådsperiode mere. 
Denne periode har været en rigtig god personlig udvikling for mig 
og dermed kan jeg næste gang bidrage med meget erfaring og 
viden. 

Mine beslutninger i udvalgene er gennemtænkt, da jeg går meget 
op i at det både skal være en personlig og en god socialdemokratisk 
beslutning. Jeg har altid været til at regne med og takker derfor min 
partiforening for tilliden og håber at I socialdemokrater også har 
tiltro til mig.

Se min præsentationsvideo her!

SELIM BALIKÇI

https://www.facebook.com/balikciselim/videos/398394894857457
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VIBEKE KJØNG ØSTERGAARD
Vibeke Kjøng Østergaard. 47
Projektleder, Georg Jensen, 
tidligere lægesekretær, Køge 
Sygehus.

Bosat i Herfølge. Datter, Olivia, 
på 16 år. 

Tidligere mangeårigt medlem af 
Hastrupskolens skolebestyrelse. 
Aktiv hos Natteravnene. 

Grundlæggende synes jeg, at so-
lidariteten er det vigtigste. Vi skal 
løfte i flok på tværs af sociale 
skel. Dette gør vi blandt andet i 

vores fælles institutioner, i foreninger og kulturinstitutioner. 

Det er vigtigt for mig, at ingen børn og unge i vores kommune er 
ensomme eller udenfor fællesskabet. Gennem årene har jeg kendt 
mange unge og børn med ondt i livet, nogle helt tæt på. Jeg vil ar-
bejde for, at vi i vores kommune knækker koden til en bedre psykisk 
trivsel hos de yngre generationer. 

Derfor er jeg optaget af, at vi har Danmarks bedste folkeskoler, og 
at midlerne følger med. Vi skal tilbyde gode fritidsaktiviteter og -faci-
liteter for alle slags børn i kommunen.

Jeg ønsker samtidig en kommune, der bringer os frem som fore-
gangskommune på klimaområdet. Vi skal ikke efterlades på perro-
nen, når det kommer til at passe bedst på miljøet. 

Sammen med et varieret og rigt kulturliv skal vi styrke fællesskabet i 
vores smukke kommune. Dette skal medvirke til, at vi er en kommu-
ne, der tiltrækker nye børnefamilier, og hvor unge har lyst til at blive 
efter endt uddannelse. 

Se min videopræsentation her!

Som mange er jer, kender 
mig, hedder jeg Yakup og jeg 
har mange ting på hjertet 
som jeg ofte deler med jer. 

Jeg brænder for at vi har nog-
le gode boligområder hvor 
der er plads til alle samtidig et 
trygt sted at bo.

Jeg brænder for at alle er lige-
stillet uanset religion, hudfar-
ve eller holdninger. 

Jeg brænder for at Køge 
kommune udvikler sig endnu 
mere med flere muligheder til alle borger. Jeg brænder for at 
der skal laves flere aktiviteter til de unge så de kan motiveres 
til at være en del af vores foreningsliv.  Det er vigtigt at vi for 
alle vores unge igennem skolen, hver gang vi efterlader en 
uden uddannelse, har vi svigtet.  

Jeg er født og opvokset i Køge og som ung gymnasieelev var 
jeg medlem af DSU så Socialdemokrat, har jeg altid været. Til 
dagligt arbejder jeg på Jobcenter Køge, hvor jeg hjælper de 
svageste.

Jeg bor sammen med min kone i Frugthaverne med vores 2 
dejlige døtre, hvor vi nyder at være en del af kommunen som 
er fuld af liv og stadigvæk er tæt på natur, hvor vi alle kan 
finde ro.Være med til at sætte mig højt oppe på 
stemmesedlen!

Se min videopræsentation her!

YAKUP PELIT

https://www.facebook.com/vibeke.johnsen.5/videos/10158961992394379/
https://www.facebook.com/PelitYakup/videos/379639263239086
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4 ÅR MERE MED 
MARIE STÆRKE 

SOM 
BORGMESTER




