
Jeg stiller op til min 
2. periode i Kolding byråd. 
Fordi Kolding fortsat har
brug for en kloakmester 
med arbejdstøjet på, og 
den sunde fornuft bevaret.

STEM PERSONLIGT

TObIaS kRISTIaN 
jENSEN jøRGENSEN

PRIVaT Født i 84, bor i Kolstrup nær Stepping, født i 
Lunderskov og opvokset i Ødis Bramdrup. Jeg er gift 
med Tina, der er selvstændig frisør, og sammen har vi 3 
dejlige børn på 2, 3 og 6 år.                            

FaGLIGT Efter et år i USA, tog jeg først HF på KG, 
og var efterfølgende i forsvaret, hvor jeg blev uddan-
net sergent. Efterfølgende har jeg arbejdet inden for 
entreprenørfaget, hvor jeg kom i voksenlære og blev 
uddannet anlægsstuktør og kloakmester. Efter 2 gode år 
som faglærer på AMU Vest i Esbjerg, tog jeg skridtet, og 
sprang ud som selvstændig entreprenør i 2014. 

Følg mig på Facebook @stemtobias

Handlinger er det bedste udtryk for holdninger!

TObIaS kRISTIaN 
jENSEN jøRGENSEN

VISIONER
DER VIRkER

VI SÆTTER bORGERNE I SPIL 
Kommunen er også dig. Sammen skaber 
vi fremtidens kommune. Er du klar?

VI TÆNkER LaNGSIGTET
Investering i langsigtede løsninger.  
Men det er bedst i længden. 

VI aRbEjDER PÅ TVÆRS
Mere samarbejde på tværs og mindre 
silo. Borgeren i centrum.

FRIHED OG aNSVaR
Mere frihed, fleksibilitet og frit valg - til en 
fair pris. Mere faglighed og varme hænder 
og mindre bøvl og bureaukrati.

VI VIL HELE kOMMUNEN 
Vi vil sikre attraktive og levende 
lokalområder i hele kommunen.

WWW.VENSTREIkOLDING.Dk

Venstre har med borgmester 
Jørn Pedersen i spidsen skabt 
en veldrevet kommune i vækst.

Vi har gjort Kolding til studieby, 
skabt massevis af arbejdsplad-
ser, nye boliger, fået velfærden 
til at køre længere på literen 
og skabt en nytænkende, mere 
forandringsparat og borgerind-
dragende kommune. 

Vi er fortsat i arbejdstøjet.
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SUND 
FORNUFT

DE SIDSTE 4 ÅR 
HaR jEG

LOkaL 
PaTRIOTISME

Vi skal have meget mere frihed og demokrati! 
Tit løber vi panden mod muren, fordi der ses 
begrænsninger i stedet for muligheder. Jeg 
vil fortsat forsøge, at gribe de gode ideer, og 
skubbe grænserne for hvad der kan lade sig 
gøre, for når vi som politikere bliver præsen-
teret for, eller får en god ide, så bør vi ikke lade 
os begrænse af bureaukratiske regler der skal 
gennemtærskes inden der gives ”order to go”!

Vi skal fremad, lyt til borgerne, og lad ideerne 
spire. Se det er sund fornuft!  

Det er vigtigt at hele kommunen er 
repræsenteret i byrådet! 

Naturligvis er jeg byrådsmedlem for hele 
kommunen, men for at sikre fortsat fokus på 
de mindre lokalsamfund og centerbyer, skal 
der vælges folk fra Stepping, Ødis, Vamdrup 
og lignende. 

Det er nødvendigt for at få ordentlig del i de 
midler, der fordeles til det årlige budget. 

Jeg er ikke kun byrod
Jeg er en byrod, der siger Mojn!

Stemt for budgetforligene, og dermed været 
med til at sikre vækst og fremgang i hele 
kommunen! 

Der igennem har jeg blandt andet fået føl-
gende med i budgetterne: Penge til jordopkøb 
til byggegrunde i Stepping og Ødis. 

Opkøb af gartnergrunden i Ødis, så lokalrådet, 
kan fortsætte den flotte udvikling ved søen. 

Ombygning af klasselokaler på Ødis skole. 

Tilskud til Ødis Bramdrups landsbylaug til 
opsætning af grænsesten, langs den gamle 
grænse. Og meget andet. 

Tal med din lokalpolitiker, det kan betale sig!


