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Nuværende politiske poster gennem Aarhus byråd: 
Næstformand for Teknisk Udvalg, Medlem af Socialudvalget, 
Formand for Aarhus Lufthavn A/S, Næstformand for Aarhus Vand A/S.

Øvrige politiske tillidshverv: 
Næstformand for DANVA (sammenslutningen af Danske  vand værker), 
Bestyrelsesmedlem i Væksthus Midtjylland, Næstformand i Beredskabs
kommissionen, Næstformand i Taxinævnet, Bestyrelsesmedlem i  Baglandet.

Jeg vil gøre meget for at være tilgængelig for borgerne i Aarhus  kommune 
f.eks. gennem fast telefontid hver lørdag formiddag 1012.
Tlf. 86 11 08 09 · Mail: aw@ango.dk.

ANGO WINTHER i Aarhus Byråd

Ango Winther

Der er brug for folk med erfaring 
i byrådet. Det kan være godt med akademisk 

uddannelse, men erhvervserfaring kan være svært 
at læse sig til. Mange politiske beslutninger kræver 
god  politisk fornemmelse, hvilket jeg har udviklet 
gennem snart 20 års deltagelse  i byrådsarbejdet. 

Jeg arbejder som køreplanlægger i drift af 
bybusserne i Aarhus, er gift og far 

til voksen datter.

Din sikkerhed for at du bli’r hørt
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ANGO WINTHER
Nummer 8 på Socialdemokraterne liste.

Århus skal styrke sin sociale profil.
Alle mennesker er en del af det sociale fællesskab.
Vi skal tage os af de svage – de stærke skal nok klare sig!
Gør noget for de truede og udsatte børn – så de ikke ender 
som indsatte voksne!

Kvalitet for Århus.
Kvalitet og kreativitet skal være et bærende elementer i ud
viklingen af  Århus.
Udbygningsplanerne må gerne være eksperimenterende og 
skal inde holde kapitler om kvalitet og være visionære for bor
gernes  trivsel og fritidsliv.
Projekter skal styres og ikke være op til enkelte projektma
gere.

Helhed for Århus
Århus er ikke kun byen Århus – der er en verden udenfor Århus 
centrum.
For mig er samarbejdet med bl.a. partiforeninger, fagforenin
ger, bolig foreninger, beboerforeninger og fællesråd grundla
get for beslutninger.

Aarhus Lufthavn skal arbejde videre med udbygning af luft
havnen der vil sikre flere forbindelser, primært for erhvervs
livet i Aarhus.

Mere viden – Bedre beslutninger.

For arbejdet de kommende 4 år i Århus Byråd er mine ønsker:
Bedre forhold for vore ældre.
Udbygning af sportsfaciliteter
Styrke samarbejdet med lokalområderne i forbindelse medudarbejdelse af 
nye vidt rækkende lokalplaner.
Styrke samarbejdet med fællesrådene, og opfordre til dannelse af fællesråd, 
hvor de endnu ikke findes.
At skabe samarbejde mellem og i respekt for kommunens yderområder og det 
centrale Århus City.
Udbygning af den kollektive trafik, bl.a. flere busbaner og indførelse af Let
bane i Århus.
Her er linjen til Skejby og Ny Lisbjerg et oplagt sted at begynde. 
Det vil desuden være oplagt at fremskynde de næste faser af letbanen bl.a. 
gennem Brabrand, Årslev og Harlev.
Udbygge nettet af cykelstier, bl.a. til Lisbjerg og Tilst.
Styrke skolerne og idrætsanlæggene som en del af lokalområdernes kultur
tilbud. Desuden bør borgernes adgang til gratis/billige lokaler til forenings
arbejde prioriteres i Århus Kommune.
Arbejde for et forsøg med vendbare vognbaner.
Styrke lokalsamfundene, så de kan være selvbærende. Alle lokalsamfund er 
omfattet af den kommunale service.
Styrke boligbyggeriet, så det er i overensstemmelse med behov, det gælder 
familieboliger, ungdomsboliger og seniorboliger.
Fastholde sommerhusområderne.
Byggerier i rekreative – og kystnære områder skal være ydmyge overfor om
givelserne.
Dispensationer fra lokalplaner skal mere være undtagelser end praksis.
Byudvikling må ikke ske på bekostning af miljø og grundvand.
En offentlig sektor i udvikling – ikke afvikling.

Formand for Aarhus Lufthavn Styrkelse af den sociale profil
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