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På øretævernes holdeplads
Hun kan være dødirriterende, temmelig provokerende, hamrende stædig men hun er til enhver tid
fair til det yderste, og hun
vil hellere selv "stå på mål"end gå efter manden i stedet for bolden.
Den 42-årige Lone Bach,
byrådsmedlem for Socialistisk Folkeparti, hører til de
politikere, der kæmper for
sagen med et engagement,
som ikke ofte ses i lokal
politik. Kampånden har
hun især haft brug i denne
valgkamp, hvor bølgerne er
gået højt inden for hendes
eget partis rækker.
Modstand er hun dog ikke uvant med, men den plejer at komme fra de politiske modstandere i byrådssalen - frem for partifællerne i hendes egne rækker.
Lone Bach er dog ikke
den, der kryber i skjul, selvom øretæverne falder tæt,
og de, der kender hende
godt, fejer enhver tanke om
"løsgængeri" af bordet.
Lone Bach er SF'er - og
det vil hun altid være, siges
det.
Det er da også som sådan,
hun gennem de sidste 12 år
har forsvaret sin politik
endda ofte med en energi,
der med mellemrum har taget pusten fra det øvrige byråd.
Hun har en stor vilje og
tro på, at ting kan forandres, og da hun samtidig vil
til bunds i sagerne, har hun
med mellemrum udvist en

DAGENS PORTRÆT
grundighed, som har givet
både embedsfolk og politiske modstandere sved på
panden.
Men hvor Lone Bach på
et tidligt tidspunkt i sin politiske karriere blev ked af
kritikken og de hårde ord,
har hun siden lært ikke at
lade sig gå på, men i stedet
fortsætte "kampen" i troen
på, at man har ret til at være uenig.
Og kampen fortsætter
nu, hvor hun for fjerde gang
med et stort personligt
stemmetal er valgt ind i
Horsens Byråd.
Omgivelserne kan nok
undre sig over, hvorfra hun
får tiden, modet
og
energien til

såvel det politiske arbejde
som hjemmet og familielivet med manden, Jan Hansen, og de fire børn, der i
dag er i alderen 10 til 18 år.
Desuden har hun siden
1989 været centersygeplejerske på Tamdrup Plejehjem og ved siden af taget et
diplomkursus, der gør hende til senil dement-koordinator.
- Hun overkommer det
hele, men Lone er jo også
vandmand, lyder forklaringen fra de nære omgivelser.
Og dermed er hun i selskab
med kvinder som folketingsmedlemmerne
Kirsten Jacobsen og Lilli
Gyldenkilde, der begge er
kendt som stærke kvinder
og lige så
stærke
politikere.
Lone Bach stammer fra
Esbjerg, men har boet i
Horsens, siden hun var 13
år. Skolegangen foregik på
den daværende Kildegades
Skole, mens uddannelsen til
sygeplejerske foregik på Sygeplejeskolen i Silkeborg.
Som uddannet sygeplejerske fik hun arbejde på
Horsens Sygehus. Siden
har Lone Bach arbejdet på
dagcentret på plejehjemmet
Lindehøj, indtil hun for fire
år siden tiltrådte sin nuværende stilling.
Såvel på sit arbejde som
privat er hun kendt for at
være både omsorgsfuld,
sjov, en god lytter og en pige
med et livligt temperament,
der ofte syder - men kun
sjældent koger over. (birte)

