Steen Andersen
Født 5. oktober 1953 i Hyllebjerg
Landbrugsassurandør
Medlem af kommunalbestyrelsen 1982 – 86
Kommunalt uddannet og uddannet som assurandør
Medlem af flere bestyrelser inden for landbrug og sportens verden
Formand for Junior Chamber Vesthimmerland
Medlem af bestyrelsen for Farsø Musikcafe
Jeg stillede op til valget i 1981 på opfordring fra Farsø Borgerliste. Jeg havde været ansat ved Farsø
kommune gennem flere år og var lige fratrådt, da jeg havde fået andet arbejde. Jeg fik lyst til at
prøve den kommunale verden fra den anden side af bordet. Det passede mig godt, at det blev en
upolitisk liste, jeg stillede op på, så var jeg ikke tvungen til at føre venstre eller socialdemokratisk
politik, men kunne bruge min sunde fornuft.
Starten blev noget kaotisk. En person havde klaget over en fejl, som bevirkede, at ministeriet
dekreterede omvalg.
Så efter det første valg fik jeg ved konstitueringen sæde i Socialudvalget og Teknisk udvalg. Efter
det andet valg fik jeg sæde i Kulturudvalget. Jeg synes, at omvalg er en irriterende ordning, når
man efter få måneder skal starte helt forfra igen.
Kulturudvalgets område var nyt for mig – jeg havde været ansat i socialforvaltningen; men jeg
syntes, det var et spændende område. En af de større opgaver var renoveringen af de gamle fløje
på Farsø skole.
En anden større opgave var opførelsen af en ny rutebilstation, som vi var blevet pålagt at
gennemføre. Placeringen gav anledning til megen debat. Der var nogle, som mente, den skulle
placeres ved hovedgaden. Jeg foreslog, at den skulle rykkes længere tilbage, og det blev der flertal
for.
Anlægget af Røjbækvej blev også påbegyndt i denne periode.
Jeg synes, vi havde et godt samarbejde i Kulturudvalget. I kommunalbestyrelsen kunne der godt
lyde mere skarpe toner, når gruppelederne skulle markere sig. Vi havde et godt samarbejde i
Bygruppen under Rabøls ledelse, selv om han kunne være lidt bombastisk i sin ledelsesform.
Jeg stillede op til valget i 1985, men blev ikke valgt, og siden har jeg ikke beskæftiget mig med
kommunalpolitik.

