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    Solbjerg, den 20. oktober 2008 
 

Pressemeddelelse 
 

Solbjerg-Mårslet partiforening har i aften afholdt ekstraordinær generalforsamling hvor man valgte 
henholdsvis byrådskandidat og regionsrådskandidat. Forsamlingen blev præsenteret for 2 nye kandidater, 
da vores byrådsmedlem og kandidat Margrethe Bogner ikke genopstiller til byrådet, og 
regionsrådsmedlem Louis Rolander genopstiller ikke til Regionsrådet. 
 
Margrethe Bogner har siddet 4 perioder i Århus Byråd har aftjent sin værnepligt – endda særdeles 
tilfredsstillende. Margrethes store indsats har ligget i Teknisk Udvalg og i Sundhed og Omsorg hvor hun 
har kæmpet en god kamp for, at vores lokalområder ikke blev glemt. Især er det hendes fortjeneste at 
Beder-Bering vejen nu bliver gennemført. 
 
Louis Rolander nåede at få 25 års jubilæum i Amtsrådet og har med udgang af 2009 så også siddet 4 år i 
Regionsrådet. Louis Rolander store indsats på hele psykiatriområdet gjorde, at Århus amt havde flotte 
forhold for de psykisk svageste i vores samfund.  
  
Nyopstillet og valgt som vores byrådskandidat blev Liljan Mortensen. 
Liljan Mortensen er 43 år, gift og har 3 børn på henholdsvis 12, 18 og 21 år. 
Bor i Løjenkær på Løjenkærvej 12, 8300 Odder (Århus Kommune) 
Uddannet Kontorassistent på Århus kommunes revisionskontor, der blev overtaget af 
Kommunernes Revisionsafd. Der arbejdede hun i 15 år som revisor og blev uddannet 
Reg. Revisor. 
Derefter arbejdet på Erhvervstræningen, Reva Center Århus Nord og Elmetoften i 
Hasselager. 
Gået på daghøjskole i et år og er nu i gang med en uddannelse som Diakon pædagog. 
Uddannelsen slutter juni 2009. 
Liljan har altid boet i Århus og kommer fra en Socialdemokratisk familie, 
Hun blev indmeldt i partiet marts 2002. 
Hos Kommunernes Revisionsafd., var hun i en periode Tillidsrepræsentant for sine 
kollegaer. 
I de seneste 12 år har Liljan været med i Solbjerg FDF. 
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Partiforeningen indstiller til kredsbestyrelsen at Finn Pilgaard-Fruerlund opstiller til 
regionsrådet. 
Finn Pilgaard Fruerlund, er 55 år Har tidligere været gift, nu samlevende med Thomas. Bor i 
lejlighed i Solbjerg. 
Søn på 20 år, student fra Marselisborg Gymnasium –TeamDanmark linie, og nu i gang med 
Læreruddannelsen.  
Finn Pilgaard-Fruerlund er udlært som bager i 1972 og fra 1976 ansat som buschauffør hos Århus 
Sporveje, Faglig aktiv fra 1976 først som kasserer og siden som næstformand i klubben for 
buschauffører. Maj 2001 valgt som sektorformand FOA Århus – Teknik og 
servicesektoren, i denne periode orlov fra Århus Sporveje Siden august 2006 ansat som buschauffør 
hos Arriva Odder.  Formand for Socialdemokraterne iSolbjerg – Mårslet og valgt som kasserer for 
vores lokalebeboerhus i Solbjerg, samt medlem af Solbjerg Fællesråds Forretningsudvalg. 
 
 
 
Yderligere kommentarer kan fås ved henvendelse til: 
 
Finn Pilgaard-Fruerlund 
Tlf. 2711 2708 
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