Moin leve Lüüd,
Siet 2010 lev ik, Klaus Sälzer, mit mien Familie in Eckernför. Wi, dat sünd mien Frau un mien twee
Kinner, heebt in Borby wahnt, man nu lev wi in de Randgemeen vun Eckernför.
Boren bün ik in Hessen.
Siet 1992 bün ik sülvstännige Ünnernehmer. As staatlich pröfter Elektrotechniker bün ik ok
Handwarker dörch ün dörch. Ik weer jümmers in disse Beroop an warken, bit ik Ünnernehmer
woorn bün un een Ünnernehmen in de Gebäudereinigung gründ heff.
Ik heff mi in veele Oort un Wies ehrenamtlich aktiv inbrööcht un weer ok in verantwoortlich
Bahntje bi Stiftungen un Organisationen blangenbi..
Mien Inteesse, an Föhren un Verantwoorden, hett mi to internatioonalen Wiederbillen mit de
Afsluss to'n Advisor Philanthropy (FA) föhrt. Mit disse Insichten heff ik mien Anslaam un
Raatslann vun Ünnernehmen in de meern, bi Föhren un bi de Motivation vun Mitarbeider, un ok de
Tosamenhoolt in Teams in de Knööv bröcht.
Diese Oort un Wies heff ik siet 2010 in Eckernför wieder utbuut. Hier wo mien Levens- un Beroop
Insichten bruukt warrt, dor bün ik dorbi un giff mien Knööv.. As Raatslann för Ünnernehmer,
Coach, or Interims-Leidsmann vun Projekten un Afdeelen, bün ik vun verscheedene Institutionen
bit hin to'n Amt föördert woorn un heff dat mit Spood insett.
Mien letzte spoode Projekte sünd ween: Blangenbi stahn un Moderation bi de Grundlaag un
Opbuu vun dat Pallativnetzes HORIZONT gGmbH, de Verkööp un de Övergaav vun de PhysioTherapie-Praxis Villa Vitalis in Büdelsdöörp, an junge Nafolgen, un de spoodsche Nafolgeregeln
vun een Sanitär-Heizung-Klimatechnik-Fachünnernehmen.
As Börger vun Eckernför mutt ik de en or annere Enttwicklung in uns' Stadt beduern.
Un dat is de Grund, dat ik as Börgermeester Verantwoorden för de Verwalten övernehmen will.
Ik will dorto bi dregen, dat Politik un Verwalten wedder mehr to de Börger's'in de Gang kummt.
Mi is dat een bannig Anlegen, dat dat Entwicklung in unsere Stadt tosamen un in Inverständnis mit
de Börger's in de Tokunft geiht.
As Börgermeester-Kandidat, ahn Partei, bün ik praat to Wahl an 08.Mai 2022 .
Snackt Se geern mit mi.

