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Hvad har fået dig til at slå dig ned i Øster Hornum?
Vi fik arbejde i henholdsvis Aalborg og Hobro og Øster Hornum blev derfor et logisk kompromis.
Hvad synes du er godt ved at bo i Øster Hornum?
Øster Hornum signalerer ro, tryghed og trivsel. De mange institutioner, foreningerne og
ildsjælene binder byen sammen og gør Øster Hornum til noget unikt. Der er en høj grad af kvalitet i
det der bli`r gjort fra ovennævnte.
Hvad synes du ville gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
På byens hjemmeside er der formuleret en vision for byen, som jeg bakker op omkring.
Her peges der blandt andet på at Mejeriet med fordel kunne væltes for at skabe et spændende bomiljø , en grøn kile til stiforløb, lægehus og det kommende rekreative område ved rensningsanlægget.
Hvad kunne byrådet gøre for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Byrådet kunne gå i front i forhold til visionen (Mejeriet) – T-krydset Øster Hornum/Nibevej. Presse
på for at få gennemført det tidligere Nordjyllands Amts planer om cykelsti mellem Nibe-Øster Hornum-Sørup. Afsætte midler udenom NT, så der var 2-3 daglige busafgange fra Øster Hornum til
Godthåb og omvendt.
Hvad kan der gøres for at skabe mere aktivitet i Øster Hornum?
Ny byggemodning på Ølandsparken og en ny Børnehave vil helt sikkert skabe mere aktivitet i
byen. Det er Rebild Kommunes fortjeneste, og alle jer der stemte lokalt!!
Friluftscenter Katbakken er et eksempel på at der kan skabes mere aktivitet, hvis byens foreninger
vil noget… Vil vi noget med ”Gården” ? – vil vi noget med Sandgraven ? når en ny børnehave ser
dagens lys ? Vi skal invitere risikovillige entrepreneurer fra hele Nordjylland til området, så der
bliver rift om den ny udstykning på Ølandsparken. – byggegrundene er forrygende billige i forhold
til Godthåb/Svenstrup priser…

Hvad gør du selv for at gøre det bedre at bo i Øster Hornum?
Forsøger at være nærværende og engageret. Har i mange år trænet børn i håndbold og fodbold. Jeg
er med i Borgerforeningens og Friluftscenter Katbakkens bestyrelser, hvis formål bl.a. er at gøre det
bedre at bo i Øster Hornum.
Hvad optager dig meget lige nu?
Familiens ve og vel - mine børns studier - at få styr på min undervisning på Gymnasiet indtil efterårsferien. Byrådsarbejdet/budget, Øster Hornum Børneunivers og ny børnehave – UDTRYK 2012.
Hvilken bog har gjort størst indtryk på dig?
”Det Syvende Barn” af Erik Valeur.
Hvilket musikværk har gjort størst indtryk på dig?
Bohemian Rhapsody, Queen.
Hvilket kunstværk har gjort størst indtryk på dig?
Salvador Dali: Lincoln i DaliVision.
Hvilken film har gjort størst indtryk på dig?
Amadeus Mozart Filmen.
Hvad ønsker du dig mest af din tilværelse?
At mine nærmeste er glade og tilfredse og får mulighed for at udvikle sig som de selv ønsker.
Hvordan holder du dig i form?
Cykler og løber, lidt tennis.
Hvad er din livret?
Moussaka.
Hvad laver du i fritiden?
Læser aviser, hører musik, ser en masse sport, foreningsarbejde, spiller bratsch i Harrildkvartetten.
Hvad har du lavet i dine ferier?
Familien har adskillige gange rejst til en lille landsby på Kreta i efterårsferien.
Har denne sommer været til OL i London sammen med mine børn.
Hvad kan gøre dig glad?
At se ting lykkes.
Hvad kan irritere dig?
At vi er så styret af forbrug og materialisme.
Hvem beundrer du mest?
Folk der udelukkende vil bruge livet på at hjælpe andre.
Hvad ville du gøre, hvis du vandt 10 millioner?
Svar: Gurli og jeg havde en gang en gul/orange/rød 2CV – sådan én vil jeg have igen.
Give en million til Amnesty til kamp mod De Globale Våbenkøbmænd.
Resten ville jeg investere i gode ideer.
Hvis du skulle give folk et godt råd, hvad skulle det så være?
Svar: Sluk for ”flimmeren” og bevæg dig ud på én af Kløverstierne

