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Jeg er en rigtig Sønderborg dreng. Jeg er 
opvokset i byen, men jeg har altid elsket 
hele området for dets rige kulturliv, mang-
foldige natur og vigtige historie. Det er et 
område fyldt med arbejdssomme menne-
sker, der har sat sig spor i verdenen og i 
hinanden

Jeg er 35 år, selvstændig og projektmager. 
Jeg blev udlært kok efter at have læst lidt 
økonomi. Jeg arbejder på at få nærheden 
tilbage til maden og råvarerne igennem 
undervisning. 

Jeg involverer mig i mange events i kom-
munen, hvor jeg gerne går et ekstra skridt 
for at skabe en fælles succes.
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UDVIKLENDE POLITIK DEN DER IKKE KAN TIE…
Jeg arbejder for hele kommunen. Hvert 
område af vores kommune er speciel 
og værd at udvikle på baggrund af de 
egenskaber, som de har. Jeg mener, at 
det er vigtigt, at man ikke kun har fokus 
på at udvikle sit eget område, for det der 
udvikler et område kan måske også udvik-
le andre områder. En indsats kan mange 
gange give mere udbytte, hvis man gør det 
i sammenhæng.

Vi oplever en kommune, der ændrer 
karakter i disse år pga. faldende børnetal 
og ændringer i industrien. Det er vigtigt, 
at vi tilpasser os fremtiden, så vi kommer 
styrket ind i fremtiden sammen i stedet 
for at kæmpe indbyrdes imod hinanden i 
kommunen.

Politik handler for mig i høj grad om at 
prioritere vores fælles ressourcer til gavn 
for os alle. Det handler ikke om at dele 
gaver ud, men derimod skal vi have mod til 
at arbejde for de langsigtede mål.

Jeg er kendt for at sige min mening uden 
at tænke strategisk. Jeg siger det, jeg me-
ner, også selvom jeg kan stå alene. Men 
jeg er lydhør overfor andres meninger, 
og jeg er ikke bange for at sige, at jeg er 
blevet klogere. Det er kun når man er villig 
til at lytte, at man er i stand til at lære

 “BALANCE OG
UDVIKLING I HELE

KOMMUNEN”

Valgt ind i Sønderborg Byråd i 2005

Siddet i følgende udvalg:
• Børn og uddannelse 2005-17
• Kultur og fritidsudvalget 2005-09
• Arbejdsmarkedsudvalget 2009-13
• Teknik og miljø 2013
• Erhvervsudvalget 2013-17
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–  En stemme på Jesper, er en 
stemme på Erik Lauritzen som 
borgmester i 4 år mere.
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Ring til mig på telefon 27 90 02 09

Send mig en mail på mail@jesperkock.dk

Følg mig på facebook.com/StemJesperKock/

Besøg www.jesperkock.dk og se mere om, hvad jeg står for.
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