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andeRs 
RohR JøRGensen

Anders Rohr Jørgensen
Ribe – Gredstedbro

33 år, samlevende med Lene, som er sygeplejerske. 
2 børn på 1 og 4 år.
Bosiddende på en landejendom mellem Ribe og Gredstedbro.
Selvstændig.
Deltidsansat ved Brand & Redning.

l	 Bestyrelsesmedlem Ribe By Venstre
l	 Bestyrelsesmedlem Ribe Brandmandsforening
l	 Bestyrelsesmedlem Ribe Handelsstandsforening

inteResseomRådeR 
l	 Erhverv og turisme
l	 Beredskabsområdet
l	 Børnefamiliers vilkår

mæRkesaGeR
l	 	Fleksibel børnepasning som matcher arbejdstiderne for både private og 

offentlige ansatte.
l	 	Sikre et godt samarbejde mellem kommunen og de lokale erhvervs- 

drivende og handelsstandsforeninger.
l	 	Arbejde for bedre parkeringsmuligheder samt bedre skiltning i Ribes 

bykerne. Opsætning af elektroniske skilte, der viser antallet af ledige 
p-pladser, så trafikkaos i den indre by i fremtiden kan minimeres.

l	 	Sikre optimal støtte til Træskibelauget og projekt ”Ribe Skibsværft”.
l	 Infrastrukturen til og fra Ribe skal optimeres i de kommende år.
l	 	Sikre en fortsat udvikling af turismen samt støtte til foreninger og  

frivillige initiativtagere.
l	 	Sikre et fortsat godt kultur- og idrætsliv samt tilbud om fritidsaktiviteter 

til kommunens unge.
l	 	Sikre et fortsat brug af bygningerne i Hviding hvor amtssygehuset i dag 

har til huse, så arbejdspladser bevares i byen, og byen fortsat kan være 
et attraktivt bosætningsområde.

l	 	Sikre at vi også i fremtiden har et lokalt og fremtidssikret beredskab til 
gavn for kommunens borgere, virksomheder og turister.

l	 	Arbejde for at få placeret energistyrelsen i Esbjerg, da det er den mest 
oplagte by i Danmark.

l	 At nå i mål med 3 x 1.500.

Se mere på www.andersrohrjørgensen.dk 
– eller besøg mig på facebook



annemette 
knudsen andeRsen

Annemette Knudsen Andersen
Ø.Vedstedvej 74, Øster Vedsted, 6760 Ribe
Nr. 10 på Venstres liste

56 år, gift med Thorvald, 3 voksne børn, Rune, Rikke og Rasmus.
Bogholder

Medlem af:
l	 Ribe byråd 2002 – 2007
l	 Esbjerg byråd siden 2010
l	 Kultur- & Fritidsudvalget
l	 Socialudvalget
l	 Arbejdsmarkedsudvalget

l	 Formand for Ribe By Venstre
l	 Medlem af Ribe Byforum
l	 Medlem af bestyrelsen i Ribe Byferie
l	 Medlem af Esbjerg Idrætsråd

inteResseomRådeR 
l	 Familien
l	 Lokalsamfundet
l	 Naturen
l	 Idræt og kultur

mæRkesaGeR
l	 Mennesket i centrum.
l	 Turismen skal ha’ et løft.
l	 	De små lokalsamfund skal fortsat blomstre og jeg vil gerne være med 

på banen, når de frivillige er villige til at være medspillere.
l	 Esbjerg kommune skal være et godt sted at bo.
l	 Børnefamilier skal føle tryghed og tilbydes gode pasningsmuligheder.
l	 Åbningstider i dagsinstitutioner skal være mere fleksible.
l	 	Børn og unge er vores vigtigste råstof, så vi skal skabe de bedste  

rammer.
l	 Det at blive ældre, skal ske med værdighed og derfor skal der være 
 høj kvalitet i den service, vi yder på ældreområdet.
l	 	Fuld harmonisering skal på plads, så alle kan få de samme arbejdsvilkår. 

Her tænker jeg bl.a. på vores museer.
l	 	Det er vigtigt at ha’ kvinder i byrådet og jeg har meget at bidrage med.
l	 	Når jeg er genvalgt vil jeg på banen med flere gode ideer og gøre  

en forskel.

Se mere på www.annemetteandersen.dk 

JøRGen
skov

Jørgen Skov
Skibbroen 21, Ribe

58 år, gift med Jonna, 2 voksne børn, 
Aut. VVS-installatør siden 1977.

l	 Medlem af Ribe Byråd siden 1998 og fra 2007 af Esbjerg Byråd. 
l	 Medlem af Teknik og Forsyningsudvalget 
l	 Formand for Ribe Håndværker- og Industriforening
l	 Medlem af Beredskabskommissionen
l	 Medlem af bestyrelsen for fonden Det Gl. Apotek
l	 Formand for Ribe Tekniske Forenings Legat
l	 Medlem af repræsentantskabet for Sydenergi
l	 Medlem af bestyrelsen for Esbjerg Forsyning

inteResseomRådeR 
l	 Tekniske områder
l	 Infrastruktur
l	 Erhverv og turisme
l	 Økonomi

mæRkesaGeR
l	 	At 10. klasse i Ribe består.
l	 At plejehjemmet Karstensminde genopstår.
l	 At kulturen bliver fremmet endnu mere.
l	 At styrke erhvervslivet. 
l	 At fremme bosætningen i Ribe-området.
l	 	At arbejde for åbenhed og demokrati og sætte Esbjerg Kommune i front 

med den enkelte borger i centrum.
l	 At fastholde Ribe som en aktiv erhvervs- og turistby.
l	 At sikre udviklingen i de mindre lokalsamfund.
l	 At arbejde for at Vadehavet kommer på UNEScO Verdensarv’s liste.
l	 At arbejde for flere cykelstier.
l	 	At arbejde for at parkeringsmulighederne i Ribe bykerne bliver forenklet 

og nemme at forstå. 


