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Mikkel Højsleth
Navn:

Mikkel Højsleth

Alder:

37 år

Stilling:

Selvstændig ejendomsudvikler

Ægteskabelig status:

Gift med Chrissy

Børn:

Nora på 10 år, Viktor på 8 år, Konrad
på 3 år

Født og opvokset i:

Guldbæk

Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum Sogn/skoledistrikt?
Et godt spørgsmål, med et rigtig langt svar til.
Chrissy og jeg boede 10 år i udlandet, 2 år i Houston, 3 år i Shanghai og de sidste 5 år i Singapore. Jeg var ikke overbevist om, at vi skulle flytte retur til Danmark. Det var Chrissy nok, og
med sædvanlig kvindelig elegance begyndte vi at kigge på mulige huse i Danmark.
Sjælland skulle det ikke være, og efter at have kigget på Svendborg blev Nordjylland bragt i spil
pga. lufthavnen og den fine udvikling Aalborg havde gennemgået på 10 år.
Jeg ville ikke nord for fjorden, Chrissy ville ikke syd for Hobro.
Og inden vi fik set os om, så var der en fantastisk grund til salg i Guldbæk.
Den købte vi en sommerferie, uden at vide om vi nogensinde ville flytte til Danmark.
De følgende år blev vi overbevist om, at den gode placering ift. Aalborg, motorvej og natur var
den helt ideelle for os.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Jeg kan godt lide menneskene, humoren, foreningslivet, sammenholdet, naturen og beliggenheden.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Øster Hornum (og Guldbæk) er meget attraktiv for børnefamilier, men jeg synes vi kunne gøre
endnu mere for at udvikle boligtilbud til seniorer, som ønsker at flytte til nye, mindre boliger, og
samtidig beholde sit lokale netværk.
Der er pres på os børnefamilier, og derfor er seniorer vigtige for at videreføre kultur, historie og
traditioner, ligesom seniorer også skaber liv i foreningerne på andre tidspunkter end børnefamiler,
ligesom seniorer er vigtige hænder og hoveder til det frivilligt arbejde.
Børnefamilier er i høj kurs i alle byer, men det er vigtigt der er balance og tilbud til alle aldersgrupper.
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Hvad kunne Byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Vi skal have Menateket etableret. Det vil give genlyd og inspiration til andre foreninger i Nordjylland, og skabe aktivitet og fantastiske rammer for gymnastik, genoptræning og velvære for alle
beboere i hele Rebild Kommune.
Jeg håber også det kommende byråd løbende vil mødes med foreningerne i Øster Hornum, så vi
sammen kan hjælpes med at skabe bedre rammer for Øster Hornum.
Mange politiske beslutninger er låste indenfor enten lovbestemmelser, anlægsramme eller serviceramme, så initiativer skal bæres frem af lokale ildsjæle og foreninger.
Byrådet kan ikke gøre ret meget uden lokale initiativer og opbakning
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Menateket skal realiseres!
Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Jeg valgte at stille op til kommunalvalget, fordi jeg gerne vil bringe min erfaring ind i Rebild
Kommune. Jeg synes vi har Danmarks bedste kommune, og jeg synes vi bor det bedste sted i verden.
Jeg vil bruge de næste fire år på at gøre Øster Hornum, Guldbæk og resten af Rebild Kommune et
endnu bedre sted at bo.
Hvad optager dig meget lige nu?
Jeg er i gang med at forberede mig på en ny hverdag, hvor byrådsarbejdet skal passes ind i kalenderen. Jeg har fået en kæmpe ja-hat med fra barnsben, og det betyder at jeg er involveret i mange
forskellige ting, som nu skal passes ind i byrådsarbejde.
Jeg beholder ja-hatten, men fra nytår skal der en strammere kalenderstyring til for at få tingene til
at gå op.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
Jeg læser ’Hjernefablen’ for at blive klogere på vores hjerne, og forhåbentlig hjælpe mig til at
blive endnu mere nærværende for min kone og vores børn.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Jeg er en musikalsk jukebox, der synger med på det meste. Af samme årsag har min søster har
flere gange anklaget mig for overhovedet ikke at have musiksmag.
Men D-A-D med Everything Glows vender jeg altid tilbage til.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
I Singapore stødte vi på et kunstværk af Bruno Catalano. Det var bronzeskulpturer han kaldet
’travellers’. Skulpturerne manglede mere end halvdelen af deres kroppe, men de var samtidig
enormt detaljeret og altid kiggende fremad.
Historien bag kunstværket er, at man som rejsende altid er på vej videre, og rejsen gør dig til et
helt menneske.
Mens andre føler, at rejserne tærer på din krop og sjæl, og hvis man konstant er på rejse videre, så
bliver man aldrig et helt menneske.
Det fangede mig, for jeg rejste på det tidspunkt ca. 100 dage om året, og havde gjort det i mange
år. I starten tænkte jeg ikke over rejsedagene, og elskede at se nye kroge af verden. Men de sidste
år voksede savnet til familien i Singapore og de meningsfulde relationer til venner og familie.
Derfor fangede det kunstværks tvetydige betydning mig, og jeg måtte eje det – lige indtil galleristen fortalte prisen på det værk jeg havde udset mig. Vi sparer stadig sammen…
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Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
The Big Short – den har jeg allerede set nogle gange.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
Meningsfulde relationer til mennesker omkring mig.
Og så glæder jeg mig til at følge mine børns udvikling, og se hvor deres liv bringer dem hen. Jeg
håber de vil være nysgerrige, opføre sig ordentligt og flytte til udlandet – så Chrissy og jeg kan
komme og besøge dem!
Hvordan holder du dig i form?
Jeg spiller Old-boys fodbold, løber og styrketræner så vidt muligt.
Jeg skal også i gang med Cross-fit igen, og padeltennis skal jeg også have fundet tid til.
Mountainbiken skal jeg også have støvet af igen.
Jeg plejer også at spiller 3-4 runder golf om året.
Og kan vi finde et badmintonhold, så ville jeg også gerne i gang med det igen!
Hvad er din livret?
Min kære hustrus kødsovs.
Hvad laver du i fritiden?
Svar: Fritiden går mest med sport, enten mine børn eller mig selv.
Hvad laver du i dine ferier?
Vi har brugt de sidste mange ferier på at bygge hus, men fremadrettet skal vi til at rejse igen. Vi
skylder nogle besøg hos venner rundt i verden, ligesom skiferier også skal tilbage på ferieplanen.
Hvad kan gøre dig glad?
God energi, venners selskab, mennesker med tro på tilværelsen, sejre, et godt glas vin, fællesskab, fredag eftermiddag, optimisme – og min kone og vores børn naturligvis.
Hvad kan irritere dig?
Dårlig opførsel, tastaturkrigere, bureaukrati, nederlag, mandagstrænere - og vores børn…
Hvem beundrer du mest?
Det eneste rigtige svar må være: min hustru ষ
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Donere til modernisering af Guldbæk Friskole, investere pengene i grønne aktier, holde en
kæmpe fest, oprette en fond der skal understøtte initiativer i lokalområdet – så skulle de penge
være brugt ষ
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Man skal give sig selv den oplevelse at besøge Japan mindst en gang i sit liv.
Det er et fantastisk land at besøge, hvor kultur, historie, natur, infrastruktur, arkitektur, mad og
mennesker er meget forskellige fra Danmark, men så spændende og lærerigt at opleve.
Uanset tidspunktet på året, så er Japan et besøg værd. Jeg skal gerne være rejseguide!
Ordet er frit!
Tak for tilliden til kommunalvalget. Jeg er meget stolt og glad for de mange mennesker der
stemte, og jeg håber at kunne bidrage til Rebild Kommune bliver et endnu bedre sted at bo.
Jeg er lokalforankret i Guldbæk og Øster Hornum, men arbejder for de løsninger og beslutninger
der er bedst for hele Rebild Kommune.
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Jeg glæder mig til at snakke med rigtig mange mennesker de næste år, og håber det bliver i min
byrådsperiode at Menateket skal realiseres!
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