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17NØRRE SNEDE.
Anne Ravn Bach forlader byrådet
Socialdemokratiet er 
klar med 13 kandi-
dater til efterårets 
kommunalvalg, men 
Anne Ravn Bach og 
Frank Heidemann 
stiller ikke op.

Mikael Lund
brande@vafo.dk
og Peter Hald
peha@hsfo.dk

Anne Ravn Bach er ikke blandt de 13 kandidater, som Socialdemokratiet nu stiller op i Ikast-Brande. Arkivfoto

og fastslår med syvtommer-
søm:

- Regningen for høj at be-
tale!

Ikke uden skrupler
Hun erkender samtidig, at
det ikke er uden skrupler,
hun forlader byrådsarbejdet:

- Jeg er virkelig ked af det.
Vi er ved at sætte en god ret-
ning – en anden retning – i
Socialdemokratiet, hvor fo-
kus i højere grad er på vel-
færd, siger hun og understre-
ger, at hun er meget tryg ved
Kasper (Pauli Pedersen, Soci-
aldemokratiets gruppefor-
mand og nye spidskandidat,
red.).

- Jeg ville ønske, jeg kunne
komme med på den rejse, ly-
der det fra Anne Ravn Bach.

For hende har det fungeret
godt med kombinationen af
politik og hjemmepasning af
egne børn, men hun sætter
en tyk streg under, at hun in-
gen ambitioner har om at bli-
ve fuldtidspolitiker allerede
som 27-årig.

- Det har været så sjovt at
være med – og jeg er slet ikke
færdig med at blande mig, ga-
ranterer Anne Ravn Bach,
som heller ikke udelukker et
comeback til kommunalpoli-
tik længere ude i fremtiden –
men ikke 16. november.

13 kandidater
Socialdemokraterne i Ikast-
Brande stiller med i alt 13
kandidater. Partiets spids- og
borgmesterkandidat bliver
byrådsgruppens gruppefor-
mand Kasper Pauli Pedersen
fra Ikast. Også tre andre nu-
værende byrådsmedlemmer
fra S søger genvalg. Det er Kir-
sten Hoffmann fra Gludsted,

IKAST/BRANDE: Mens det længe
har været kendt, at partiets
spidskandidat ved de seneste
kommunalvalg, 2. viceborg-
mester Frank Heidemann Sø-
rensen, ikke genopstillede, er
det nyt, at partiets yngste by-
rådsmedlem, 27-årige Anne
Ravn Bach fra Brande, ikke
går efter genvalg.

- Jeg mangler timer i mit
døgn, lyder hendes umiddel-
bare svar på spørgsmålet om
hvorfor.

I april vendte hun tilbage
til arbejdsmarkedet efter en
længere barselsperiode, da
hun startede som familieråd-
giver i Silkeborg Kommune.
Stillingen er ikke på fuld tid,
men på 30 timer om ugen, og
Anne Ravn Bach havde håbet
og troet på, at det gjorde for-
skellen. Det gør hun ikke læn-
gere:

- Det er ikke tilfredsstillen-
de ikke at kunne give mig helt
hen på nogle af de arenaer,
jeg bevæger mig på, siger hun
og konstaterer:

- Mine børn betaler prisen!
Politik er benhårdt arbejde

med små børn, uddyber hun

strupholm. Disse fire stiller
op for første gang.

Men der kommer også fem
andre kandidater, der har
prøvet at stille op før. Det er
Joan Højlund fra Engesvang,
Henrik Christensen fra Bran-

de, Peter Bjerregaard fra Ikast,
Eddie Sørensen fra Bording
og Yildiz Kibar fra Ikast.

Til regionsrådsvalget stiller
S med Birthe Sørensen.

Birthe Sørensen fra Ikast og
Inge Dinis Jensen fra Bording.

Desuden stiller S med Hans
Christian Jørgensen fra Enge-
svang, Søs Philipsen fra Ikast,
Mustafa Arslan fra Ikast og
Helle Regine Drogstrup fra Ej-

Formanden for Klovborgs lokalråd, Hanne Pedersen, 
var med til at afløsre bogstationen sammen med FD-

F'erne Mikkel og Carla. Foto: Vagn Hougaard

Klovborg fik en bogstation

Peter Hald
peha@hsfo.dk

KLOVBORG: Sankthans-aften
fik Klovborg indviet den nye
bogstation ved FDF's kreds-
hus ved Nørregade.

Bogstationen, der er en sta-
tion på Generationsstien
rundt om Klovborg, består af
et skab med bøger - også til
børn - som man frit kan låne
eller tage med hjem. Man kan
også sætte sig på den nye

samtalebænk lige ved siden
af og læse, når vejret tillader
det.

Bogstationen blev afsløret
af formand for Klovborgs lo-
kalråd, Hanne B. Pedersen,
der fik hjælp af Carla og Mik-
kel fra FDF.

Der var mange med til ind-
vielsen. Sankthans-aften bød
på godt vejr, og omkring 100
fra Klovborg og omegn havde
fundet frem til kredshuset
ved Nørregade for at være
fælles om bål og afsløringen
af bogstationen.

Ulovlig afbrænding 
på Hovedgaden
HAMPEN: En 60-årig mand
fra Nr. Snede havde mulig-
vis taget fejl af datoen.
Torsdag 24. juni – dagen
efter sankthansaften – an-
tændte han i hvert fald et
bål på en adresse på Ho-
vedgaden i Hampen med
det resultat, at først politi-
et og efterfølgende brand-
folkene fra Falck i Nr. Sne-
de måtte rykke ud.

Bålet bestod nemlig af
lutter kasserede byggema-
terialer, hvilket er en over-
trædelse af miljøloven, og
ifølge anmeldelsen blev
der ikke holdt opsyn med
bålet, hvilket ligesom af-
brændingen i sig selv er i
strid med beredskabslo-
ven.

Den 60-årige mand er-
kendte ifølge politiets
døgnrapport begge for-
hold, og han kan nu for-
mentlig se frem til en stør-
re bøde.

Der skete ingen skade
på fast ejendom, oplyser
politiassistent Bent Sme-
degaard.

Nøgletyv i Hampen
HAMPEN: Fra tirsdag til tors-
dag har der været indbrud
i en landejendom på
Hampenbjergvej øst for
Hampen. Fra stedet er der
stjålet en 25 liters jerrycan
med benzin, en 12-volts
batterilader samt nøgler-
ne til en traktor og et
brøndpumpehus. Trakto-
ren har til gengæld fået lov
til at blive stående på
ejendommen.

Tyven er kommet ind
via et vindue, som er op-
brudt med en stump gen-
stand.


