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Byrådsmedlem og gruppeformand for den konservative byrådsgruppe i Varde kommune Niels
Christiansen er i går aftes på et opstillingsmøde i Bramdrupdam blevet valgt til den konservative
kandidatliste til det kommende regionsrådsvalg for Region Syddanmark.

Niels Christiansen udtaler i den forbindelse:
”Det er vigtigt at tilstræbe et så geografisk bredt sammensat regionsråd som muligt. Med regionens store
befolkningstal koncentreret især omkring den jysk/fynske motorvej er det afgørende, at der også kommer
klare, vestjyske stemmer i regionsrådet, som kan arbejde for en hensigtsmæssig og afbalanceret regional
udvikling på tværs af hele regionen. Derfor opstiller jeg til regionsrådet for Region Syddanmark.”
” Jeg vil gerne være med til at sikre, at også udviklingen i det vestlige Danmark er i fokus for de mange beslutninger, som det nye regionsråd i perioden 2010-2013 skal gennemføre. Beslutninger som klart vil påvirke
rammerne for de kommunale aktiviteter over alt i regionen.”
”Som kandidat til det kommende byrådsvalg i Varde kommune vil jeg naturligvis meget gerne være med til at
præge udviklingen i min bopælskommune, men dette udelukker ikke et ønske om også at være med til at sætte
politisk fingeraftryk på samfundsudviklingen i den region, som Varde, Esbjerg, Fanø og andre kommuner er
en del af. Kommunerne blev for fire år siden en hel del større og fik tillagt en række amtslige opgaver, men
stadigvæk henhører under de nye Regionsråd hele sygehusområdet, en lang række indsatsområder overfor
socialt udsatte og forskellig, spændende erhvervsudviklingstiltag.”
”Region Syddanmark har de senere år følt og oplevet debatten omkring sygehusstrukturen. Som borger og
politiker i et hjørne af region Syddanmark er det særligt vigtigt at søge at komme i en position, hvor det er
muligt at kunne præge de politiske beslutninger på sygehusområdet. Det skal politisk sikres, at placeringer
og den fortsatte udvikling indenfor sygehusverdenen også tilgodeser de såkaldte ”yderområder”.
”Som borger i Sydvestjylland og med Esbjerg i en position som landets 5. største by er det hele tiden afgørende, at der - på så mange politiske planer som muligt – kæmpes hårdt for at regionens erhvervsudvikling,
uddannelsesmuligheder og den tilhørende bosætning fordeles jævnt over hele regionen.”
Niels Christiansen
Blåbjergvej 50
Houstrup
6830 Nørre Nebel

Ønskes flere oplysninger kan jeg kontaktes på
telefon 75 28 80 48, mobiltelefon 21 41 86 00 eller nich@varde.dk.
Min hjemmeside findes på : www.nielschristiansen.dk

