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Kalvehave

De st0rste udfordringer, vi
star med, er: - For mange
uden for arbejdsmarkedet. -
For mange unge der ikke far
en uddannelse. - For central

styring. - Flere mldre - oget
pres pa aeldresektoren.
Derfor vil de 10mio. for mig
at se gore storst gavn her.
Det betyder, at vores skoler
skal indrettes med mulig-
hed for at laere med hsen-
derne, vores unge vil kunne
blive dygtige handvaerkere
eller servicemedarbejdere
i turisme og med en gren
event profil.
Faglige left til vores ansatte
i erhvervslivet og dermed

plads til flere pa arbejds
markedet - Det kraever til-
bud om efteruddannelse.
Resten af pengene skal bru-
ges til service i naeromradet
- sa vi kan fa udvikling pa
landet og sammenhaengs-
kraft. Det vil give sterre
ejerskab og arbejdsglaede og
det vil gore det attraktivt at
bo og leve i vores kommune.
Samtidig er det nodvendigt
med investeringer i vores
aeldrepleje.

Nu er det jo ikke borgmeste-
ren, der bestemmer, hvad
kommunens penge skal bru-
ges til, men jeg viUe bruge
de 10 millioner pa noget af
varig vaerdi. Jeg ville med
andre ord investere i at gore
kommunen mere attraktiv
for borgere, turister og po-
tentielle tilflyttere. .1 Kalve
have, hvor jeg selv bor, kun
ne vi sagtens bruge pengene
pa at lefte havnen, med ba-
destrand og toplaekre facili-
teter, som kunne tiltraekke
flere lystbMe.
Sa kommer der endnu flere

mennesker fra landsiden, og
vi far skabt et mille, sa er der

grundlag for at drive cafe
og restaurant, og Brugsen
kan 0ge omsaetningen. Vi
kunne ogsa investere i vo
res forsamlingshuse, sa de
kan fa et tiltrsengt left. El
ler vi kunne give en hands-
raekning til en badeanstalt i
Stege.
Investeringer i fremtiden.

I hele min barndom har jeg
haft politik taet pa kroppen.
Min far, Finn Smed, var
viceforstander pa Kastanie-
garden i Bakkebelle og by-
radsmedlem i Praesto Kom
mune. Min mor, Lis Iver-
sen, gik stille med dorene i
forhold til politik, men som
hjemmesygeplejerske og vi-
sitator var hun i sin adfaerd
og rummelighed retnings-
saettendeformig.
Jeg gik aktivt ind i politik i
slutningen af 20'erne. Jeg
ville beholde naerhed og
naervaer - praecis som jeg on-
sker decentralisering nu.
Da jeg i 2009 forste gang
stillede op handlede det om
at sikre det trygge og gode
borne- og ungeUv samt flere
i uddannelse og arbejde. Er-
faringen har givet mig mere
perspektiv og nu er hele
kommunen vigtig!
- Vaerdig aeldrepleje med
livsglaede. - Godt unge- og
borneUv, der ferer tU job og
uddannelse. - Gron kommu

ne med udnyttelse af vores
belt fantastiske natur.

Jeg har altid interesseret
mig for politik.
Jeg vil vide, hvad der sker,
og hvad der ligger bag, og jeg
vil ikke braende inde med en
god ide. Jeg stiller op til kom-
munalvalget nu, fordi jeg
familie- og arbejdsmaessigt
har muligheden for at prio-
ritere det politiske arhejde.
Der sker en stor udskiftning
i kommunalbestyrelsen ved
dettevalg.
Det giver mulighed for nye
samarbejder med mindre
blokpolitik. Det har hand-
let rigtig meget om drift og
lappelosninger i de seneste
fire ar. Jeg vil have fokus
pa udvikling og innovation.
Vordingborg ligger i bunden
nar det handler om investe
ringer, og vi sakker bagud i
forhold til andre dele af lan
det.

Det er biUigt at bo i Vording
borg kommune. Omnndven-
digt kan vi haeve skatten. Vi
traenger til et kommuneloft.

Det Konservative
Folkeparti

Daniel
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10 milhoner skal bruges pa
en investering i fremtiden.
Jeg vil gere kagen sterre i
stedet for at slas om krum-
merne. Derfor vil jeg bruge
pengene pa en malrettet er-
hvervskampagne, der far
flere virksomheder til kom

munen. Flere virksomheder

giver flere arbejdspladser.
Flere jobs betyder mere til-
flytning og faerre pa offent-
ligforsergelse.
Med andre ord; flere pen
ge ind i kommunekassen
og fmrre penge ud. Dermed
skaber vi bedre ekonomi,
der giver mulighed for bed-
re skoler, vaerdigt og trygt

aeldreliv, et renere miljo, et
staerkt idraets- og kultur-
liv og mange andre vigtige
omrader. 1 stedet for at lap-
pe huUer i budgettet, er det
vigtigt at bruge pengene pa
en made, der saetter gang i
vaeksten og giver langsigtet
gevinst for alle i Vording-
borg kommune.

D
Nye Borgerlige

J0rn Ras-

mussen,

65ar,selv-
staendig.

Masnedo

Grundet gammelpartier-
nes voldsomme centrali-

seringsiver folger en over-
administration pa mange
omrader med, sa almindelig
sund fornuft naesten ikke

kan fa fodfaeste nogen ste-
der.

Derfor er lovfabrikken pa
Christiansborg en af kom
munens sterste trusler for,
at vi kan lose vores lokale

problemer pa en fornuftig
made.

Imod denne trussel er
Grundloven vores staerkeste

vaben.

Da jeg nu har ansvaret for at
beskytte kommunens borge
re, vil jeg saette landets skar-
peste jurist i forfatningsret i
spidsen for en ekspertgrup-
pe, der skal gennemga de
love, som vi i kommunen bli-
ver pMagt at efterleve.
Men det enkle svar vil vaere,
at placere de 10 miUioner pa
kontoen for skattelettelser,
da jeg mener, at kommunen i
0jeblikket misbruger alt for
mange afborgernes penge.

Det er min overbevisning, at
familien er centrum i borns
liv - ikke det offentUge. Sa
da kommunen i 2012 lavede
en ny skolestruktur og sin
egen forlober for skolerefor-
men og en heldagsskole, som
havde mere karakter afbor-
neopbevaring end forbedret
faglighed, kickstartede det
mit onske om at ga ind i kom-
munalpolitik.
Jeg har altid vaeret politisk
engageret, og det er ikke fer-
ste gang, jeg har involveret
mig i lokalsamfundet. Som
tilflytter og erhvervsdri-
vende har jeg for eksempel
vaeret med til at fa lynhur-
tigt fiber-internet til Lund-
by-omradet, fordi en styrket
infrastruktur betyder bedre
mulighed for, at vi kan bo og
arbejde pa landet.
Min storste drivkraft er et
stort 0nske om at gore livet
bedre for alle de mennesker,
der bor i Vordingborg kom
mune.

Vi talte sjaeldent om parti-
politik i mit barndomshjem.
Skiille jeg blive lidt for ivrig
pa et omrade, var beskeden
ofte:atdugider.
Meget tidlig blev jeg klar
over, hvor dyrebart det var
at miste sin personUge fri-
hed. Ikke mindst da kilde-
skattenblev indfort, og vi fik
hvert et personnummer, var
vejen banet for en, maske
farlig, udvikling som vi ikke
har set enden pa endnu.
Jeg meldte mig forst ind i et
poUtisk parti som cirka 37-
arig med efterfolgende no-
get blandede oplevelser.

Men med Nye Borgerlige
tror jeg, at der er kommet
et bundsolidt nationalkon-
servativ parti, som for mig
at se har de bedste rammer
for, at et aegte demokrati kan
fungere, og for at et rigt sam-
fund kan blomstre og bor-
gernetrives.

F
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Else-Marie

Langballe
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53 ar,
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laerer. Vor-

dlngborg

Jeg vil bruge de 10 miUio
ner pa de abenlyse vigtige
investeringer, som ikke er
omfattet af det nuvaerende

flertals budgetforlig. Forst
og fremmest manglende og
mangelfulde cykelstier, for
at fa skoleborn tilbage pa
cyklerne. Bade af hensyn
til miljoet, af hensyn til de-
res sundhed og afhensyn til
deres mulighed for at have
et socialt sammenhold med

kammeraterne efter skole-

tid.

En gratis bi-gevinst er mere
cykelturisme!
Jeg vil desuden skynde mig
at tilfore midler til miljorig-
tig ukrudtsbeksempelse, sa
gifte undgas og fremtidige
generationer drikkevand
ikke odelaegges. En borger-
radgiver skal ansaettes og
et Udsatte-rM gores til vir-
kelighed. De sidste penge vil
jeg bruge pa inspirerende
laeringsmiljoer pa skoler, i
skoleklubber ogi daginstitu-
tioner.

Jeg blev medlem afSF i 1990,
da jeg aUerede fra ung on-
skede at kaempe for lighed og
solidaritet i samfundet. Jeg
har siddet i kommunalbe
styrelsen i 8 ar og er klar til
4armere.

Jeg er et engageret menne-
ske, som mor, ven, laerer og
politiker, og jeg har altid
deltaget i friviUigt arbejde.
Foreningslivet star for et
stort forebyggende socialt
arbejde og er en aktiv med-
spiUer, nar det handler om
vellykket integration. Mit
friviUige arbejde har derfor
god sammenhaeng med mit
politiske engagement.
Jeg var i mange ar tillids-
repraesentant og havde til
opgave at serge for gode og
trygge arbejdsvilkar for
mine kolleger. Jeg taenker,
at man som kommunalpo-
litiker har naesten samme

opgave: at arbejde for gode
og trygge levevilkar for alle
borgere.


