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SEK TION 1

BLÅ BOG

 Per Roos, 65 år

 Født i Ladby ved 
Næstved.

 Bankuddannet og 
statsaut. ejendoms-
mægler og valuar

 Job: Pensionist. Har 
ellers været i bank og 
realkredit og en kort 
periode ejendoms-
mægler. Genvalgt til 
byrådet for Venstre. 

 Familie: Gift med 
Anne Marie og har 2 
børn

 Kom til Kværkeby i 
1957 og � yttede se-
nere til Ringsted. Fra 
1977-1987 boede han 
i St. Merløse. Herefter 
kom han tilbage til 
Ringsted.

BYRÅDET: Per Roos 
fik dispensation til 
sin første bestyrel-
sespost i Kværke-
by IF som 17-årig, 
og glæden ved det 
frivillige arbejde i 
idrætsforeninger 
lever fortsat.

Af Jakob Fønss

RINGSTED: Per Roos er ikke 
et sekund i tvivl, da han skal 
vælge hvilken hobby, han 
gerne vil fortælle om i DAG-
BLADETs serie »Bag om 
byrødderne«. Glæden og in-
teressen for sportsaktivite-
terne i Ringsted Sportcenter 
er en vigtig del af Per Roos’ 
hverdag. 

- Min kone og jeg ser alle 
TMS Ringsteds hjemme-
kampe i håndboldligaen, 
og jeg er også jævnligt til-
skuer til Ringsteds herrers 
fodboldkampe på Ringsted 
Stadion. På det seneste er 
jeg også begyndt at gå fast 
til Benløse Floorball Clubs 
ligakampe, siger Per Roos.

Det er kærligheden til 

sporten, der har drevet Per 
Roos til de mange timers 
frivilligt arbejde i lokale 
idrætsforeninger, siden han 
som 17-årig fi k dispensation 
til at komme med i Kvær-
keby IF’s bestyrelse i 1965. 
Senere var han fi lialdirek-
tør med bopælspligt i Sjæl-

landske Bank og senere Pro-
vinsbanken i St. Merløse fra 
1977-1986. Det benyttede han 
til at spille på byens første-
hold i fodbold, der dengang 
lå i Sjællandsserien samti-
dig med, at han var formand 
for fodboldklubben og hal-
len. Herefter vendte famili-
en Roos tilbage til Ringsted, 
og Per indledte en 20-årig pe-
riode som medlem af Ring-
sted Idrætsanlægs bestyrel-
se, og fra 1992-1997 var han 
formand for fodboldafdelin-
gen i Ringsted IF.

Fodboldstøvlerne er lagt 
på hylden. Nu er det golfud-
styret og tennisketsjeren, 

der bliver slidt.
- Vi bruger en hel del tid på 

golfbanen, og vi rejser også 
gerne ud i verden og spiller. 
Vi har planer om at tage en 
golftur til Florida sammen 
med nogle gode venner i det 
kommende år. Det har vi 
prøvet en gang før, og det var 
helt fantastisk, fortæller den 
65-årige lokalpolitiker.

Kom med i sidste øjeblik
Per Roos blev valgt ind i by-
rådet for Venstre som spor-
tens mand for fi re år siden. 
Dengang kom han med på 
kandidatlisten i sidste øje-
blik som nummer 14, fordi 

han lige skulle forlade sin 
stilling som erhvervscenter-
direktør i Realkredit Dan-
mark, inden han kunne prø-
ve kræfter med lokalpolitik. 
Alligevel tog han et af Ven-
stres sæder i byrådet med 
171 personlige stemmer. 

-Det har været en meget 
lærerig periode og nu ser 
jeg frem til arbejdet som for-
mand for plan- og boligud-
valget, siger Per Roos, der 
denne gang fi k 282 stemmer 
og dermed tredjefl est stem-
mer i Venstre-gruppen.

Han glæder sig samtidig 
over, at han har beholdt sin 
taburet i Kultur- og Triv-
selsudvalget. Det er nemlig i 
disse to udvalg, at den videre 
udvikling af Ringsted Sport-
center skal foregå.

- Jeg håber meget, at vi kan 
få helhedsplanen for sports-
centeret vedtaget inden for 
en overskuelig fremtid. Der 
ligger mange spændende 
projekter i den plan, siger 
Per Roos.

Blandt elementerne er et 
nyt indgangsparti på den 
modsatte side af sports-
centeret, etablering af en 
idræts-sfo og etablering af 
et rekreativt område med 
udendørs aktiviteter.

-Jeg ser også gerne, at der 
kommer en hal beregnet til 
kampsport. I første omgang 
glæder jeg mig over, at vi får 
et idrætsakademi til byen. 
Det har jeg arbejdet målret-
tet på at få til Ringsted, siden 
vi var på besøg på idrætsa-
kademiet ved Kolding, tilfø-
jer Per Roos.

Roos bakker op om sportsligt � agskib

Per Roos ser alle TMS Ringsteds 
hjemmekampe i håndboldliga-
en sammen med sin kone Anne 
Marie, der er tidligere mange-
årig førsteholdsspiller i klubben.
 Foto: Jens Wollesen

Per Roos brænder for en fortsat udvikling af Ringsted Sportcenter. Derfor håber han, at helhedsplanen for 
centeret bliver vedtaget i byrådet i den kommende � reårige periode.

3 SKÆVE

Hvad er dit bedste barn-
domsminde? 
Jeg tænker tit tilbage 
på de somre, hvor vi tre 
brødre tog toget til Jyl-
land for at besøge vores 
bedsteforældre og on-
kel og moster. Vi spil-
lede fodbold med vores 
fætre på græsmarker-
ne, og målene var enten 
kokasser eller pinde.

Hvad er din værste 
vane?
Jeg kan være utålmo-
dig. Når noget er beslut-
tet skal der ske noget 
omgående. Da jeg var i 
den fi nansielle verden 
kunne vi effektuere be-
slutningen omgående. 
Det kan vi ikke i det po-
litiske system, da der er 
mange interessenter, 
der skal høres.  

Hvad er dit største ønske 
for 2014?
Jeg håber, det gode 
samarbejde i det nuvæ-
rende byråd kan over-
føres til det nye byråd. 
Jeg glæder mig til Anne 
Marie og min kryds-
togtstur fra Brasilien 
til Venedig. Jeg håber 
også, der bliver tid til 
golf og sportsoplevelser 
i sportcenteret.

DAGBLADET bringer i 
december en serie med 
præsentation af de 21 nye 
medlemmer af Ringsted 
Byråd, der tiltræder den 

1. januar 2014 og til sidst 
to lokale regionsrådspo-
litikere. 

Vi spørger, hvordan de 
bruger deres fritid.

Bag om byrødderne


