Lone Bach
topscorer
Næsthøjeste personlige stemmetal
Med 1155 personlige
stemmer kom Lone
Bach fra Socialistisk
Folkeparti ind pa en
anden plads blandt valgets topscorer.
Kun borgmester Henning
Jensen (S) fik flere stemmer
end SF-politikeren, der nu tager hul på sin tredie
.byrådspeio
- Jeg er stolt og tager stemmerne som et skulderklap fra
vælgerne , siger Lone Bach.

Vil med i
samarbejdet
Hun er tilfreds med at SF
bevarede sine to mandater i
byrådet og ser gerne, at socialdemokratiet byder på samarbejde.
- Vi vil opfordre socialdemokratiet til at arbejde sammen
med os, og de behøver ikke
være bange for, at vi ikke kan
finde ud af noget med Venstre
og konservativ.
- Borgmesteren taler jo om
et bredt samarbejde, så hvis
han overser os, må det være
en forglemmelse, siger Lone
Bach.

Vii ikke overses
Men hun understreger også, at hvis SF fortsat skal
overses i byrådet, vil partiet
bruge kræfterne andre steder.
I otte år har Lone Bach siddet i byrådet og mange gange
på en "udsat“ post.
- Jeg orker at blive ved, fordi
så meget kan gores bedre og
anderledes, og jeg har ikke sat
tid på, hvor længe jeg bliver
ved.
- Men i de næste fire år vil
jeg arbejde ud fra temaer som
affaldsplanen, daginstitutions- og bolig-politikken
samt ældreområdet , siger Lone Bach.

Bent Wittus
blev valgt
Sammen med Lone Bach
blev formanden for SF i Horsens, Bent Wittus, stemt ind
med 125 stemmer.
Det var noget mindre end
partifællen Lis Stark Petersens 203, men Socialistisk
Folkeparti har partiliste, som
gør det svært at sprænge listen med personlige stemmer.
(birte)

Vil fortsætte
skolearbejdet
Jytte Holm fik et skulderklap
- Vælgerne har givet otte år deraf fire år- som for-

mig et skulderklap, og
det er dejligt. Nu
jgelmæitadr
fortsætte arbejdet i skoleudvalget.

Tæller ikke

om i Horsens
Der bliver ingen

ny fintælling i Hor-

sens kommune efter
byrådsvalget i tirsdags. Kun på den socialdemokratiske liste ligner tallene
at en ny
vil kunne få betydning, men her har
man allerede talt
stemmesedlerne
re gange for at sikre,
at det er de rigtige,
der er valgt.
Det var tidligere fremme, at Socialdemokratiet
kun var 25-30 stemmer fra
at beholde det absolutte
flertal i Horsens kommune. Det tal er ikke rigtigt.
Faktisk skulle der flyttes
ca. 230 stemmer fra konservative og Venstre til so-

cialdemokraterne, for at
Denmod skulle de konservative kun af med ca. 100
stemmer til Venstre, for at
styrkeforholdet mellem de
to partier ville tippe til
Venstres fordel.
PA den socialdemokratiske liste var der spænding
til det sidste. Partiet fik 12
mandater - og fra nr. 11 til
nr. 14 var der kun seks
stemmersfle- forskel.
PA 11. pladsen fik Eigil
Kristensen 123 stemmer,
på 12. pladsen fik Carsten
Fynbo Larsen 121 stemmer, ph 13. pladsen fik Agnete Dalsgaard 121 stemmer og på 14. pladsen var
der 117 stemmer til Bodil
Jensen.
Carsten Fynbo Larsen
fik pladsen, fordi han på
opstillingslisten star for
Agnete Dalsgaard.

fler tallet ville vippe.

Den 40-årige Jytte Holm fra
Socialdemokratiet har mere
end fordoblet sine personlige
stemmer ved dette valg.
Mod 155, for fire år siden var
der denne gang 394 vælgere ,
der satte kryds ved hendes
navn på listen.
- Jeg tror, det skyldes, at vi
har fået gennemført nogle
ting på skoleområdet bl.a. de
nye skolebestyrelser, som har
en bred opbakning, siger Jytte
Holm.
Hun har siddet i byrådet i

mand for skoleudvalget, og
hun var ikke i tvivl, om hun
skulle fortsætte .
- Selvfølgelig kan man ind i
mellem køre træt, men jeg er
meget glad for mit arbejde
med skolerne, og nu glæder
jeg mig til at se skolebestyrelserne i funktion, siger Jytte
Holm.

Nummer tre
i partiet
Hun var den blandt socialdemokraterne, der fik tredie
flest stemmer bl.a. flere end
partifællen og formanden for
socialudvalget Karsten Bjerregaard, der nåede 292 personlige stemmer. (birte)

Fejrede valg
med en fridag
Kvindelig kandidat sprængte listen
Tove Hansen stillede
op pa S-listen som nummer 12. Med 149 personlige stemmer sprang
hun frem til en niendeplads, og det resultat er
hun meget tilfreds
med.
- Jeg har dårligt forstået det

endnu. Valget har været en
dejlig oplevelse for mig, som
jeg i gar fejrede med en fridag,

fortæller Tove Hansen, der til
daglig er leder af Kirkens
Korshærs varmestue i Fugholm.
Med en plads i byrådet vil
hun lægge hovedparten af sit
arbejde det sociale område
og satser derfor på at komme
med i socialudvalget.
- Valgkampen har været en
spændende tid, mener Tove
Hansen, der dog priser sig lykkelig for, at det nu er slut. (gvald)

