
SEKTION 1

Liberal Alliance

Bella

Espersen,
40 ar,

servlcerad-

glveri bil-
branchen.

Prsest0

10 millioner - ville forst og
fremmest blive prioriteret
pa vores skoleomrade, jeg
ville onske at haeve belobet

til den enkelte elev samt for-

bedre vores tilgang til flere
faguddannede laerere. Det
skal vaare attraktivt at vaere

laere bade for de allerede an-

satte savel som at tiltraekke

nye kompetencer.
Dernaest ville omrader som

udvikling af vores lokal-
samfund, og ikke mindst
vores erhvervsliv vaere

malomrader for mit fokus,
blandt andet ved at give
mere frihed til ivaerksaet-

tere, sa vi ikke kvaeler dem

sigtige og langvarige be-
handlingstider. Et belob af
denne storrelse ville kunne

understotte en ivaerksaette-

rydelse.
Sammenlagt ville udvik

ling, erhverv og velfunge-
rende skoler kunne lofte

vores kommune op i en liga
hvor det ogsa ville oge mu-
lighederne for at tiltraekke
laeger, handvaerkere og for-
retningsdrivende.

Som politiker drives jeg af
muligheden for at saette mit
aftryk i samfundet.
Jeg braender for frihed i
skolesystemet, frihed for er-
hvervslivet og muligheder
for vaekst og udvikling.
Jeg mener, at mange papir-
gange i den offentlige sektor
kanforenkles.

Herudover synes jeg, det er
vigtigt, at det kan betale sig
at arbejde
Vi skaber individuelle ram

mer for vores liv, og det skal
vaere sadan, at det, man sar,
skal man ogsa have lov at
hoste, uden at det af denne
grund gar udover demokrati
ogfmllesskab.
Jeg drives af lysten til at

skabe rammer for mere fri

hed, hojere vaekst, mindre
bureaukrati og lavere skat.

L
Kristendemokraterne Bbrgerlisten

Kim Steen

Jorgensen,
50 ar, selv-
stsendlg
erhvervs-

drivende.

Bog0

De 10 millioner skulle ga til
oprettelse af Vordingborg
Kommunes Feriefond.

Der findes i vort samfund

( ikke kun i Vordingborg)
mange bornefamilier,, enli-
ge modre og faedre der ikke
bar rM til at komme pa ferie
med deres born. Det skulle

vaere muUgt for alle forael-
dre med born under 18 at

soge denne fond om ferie-
penge til indlands og uden-
landsferier.

2) Efter opfordring gik jeg
aktivt ind i politik for sma
syv uger siden , og grunde-
ne til, at jeg gjorde det, var
at gore en forskel for menne-
sker ud fra et kristent livs-

syn i hele vores kommune.
Mine maerkesager i valg-
kampen er: erhvervs og
turisme omradet , kultur/
fritid og ikke mindst social-
omradet.

Dette vil jeg bringe ind i det
nye byrM: Det handler ikke
om, hvem du samarbejder
med, men hvad du samarbej
der om.

Kristendemokraterne - din

stemme i dit byrad.

Allan

Huglstad,
70 ar.

Forfatter,
selvsteen-

dig, major.
Vordlng-

borg

Sjaellandske giver kommu-
nen 10 millioner!

Et engangsbelob med synlig
effekt i skattekroner og bor-
gertilfredshed.
Servicetjek i social- og ar-
bejdsmarked og teknik/
miljo: Afbureaukratisering,
hurtigere sagsbehandling,
besparelser og faerre sager
fra Ankestyrelsen. Isaer
Jobcenter bruger mange
ressourcer pa folk, der ikke
kommer i arbejde, men bli-
vermere syge.

Ombudsmand 3 ar: Mere

retssikkerhed/tilfredshed,
besparelser og bedre om-
domme. Herefter vil bespa-

iCl&Cl pel <a.J\LillUC>lgL Ug lllisg-

sager dmkke driften!
Bosmtning: Inviter borgere/
firmaer fra hovedstaden til

"den smukke og sunde for-
have". Markedsforing, bus-
ture, information giver flere
skatteindtaegter.
En indbydende kommune:
Blomster, forskonnelser -
og manglende multtoiletter
til Camonoen - giver bosaet-
ning, turister, indtaegter og
glaede.

Politik hvorfor og hvornar?
Jeg startede i 1964 med at
oprette Konservative Gym-
nasiaster Vordingborg midt
under koldkrigen, hvor jeg
fandt mit stasted i Det kon

servative Folkepartis for-
svarspolitik og skolepolitik
og partiets - dengang - so-
ciale og humanitasre hold-
ning. Det holdt i 50 ar, indtil
udsmidning af partiet pa
grund afBorgerlisten.
Borgerlisten blev oprettet
delvis pa grund afKonserva-
tives manglende lydhorhed
overfor borgere og erhvervs
liv i forbindelse med et stor-

center, der ville udkonkur-
rere kobstaedernes handel.

Sammen med andre partier
viUe man have ksempevind-
moUer pa land og en skole-
reform med skolelukning og
Inklusionskaos. Hertil klo-

akskandalen i Magleby og
diverse mogsager, som flere
partier var ansvarlig for.
Ingen lyttede til borgerne.
Svaret var Borgerlisten.

0
DanskFolkeparti

Heine

Hahn,
51 ar,

social-og
sundheds-

asslstent.

Stensved

En gave pa 10 millioner skal
bruges bedst muligt. Det vil
med andre ord sige, de skal
formere sig. Sa jeg ville bru-
ge dem til hjemsendelse af
flygtninge og indvandrere,
som ikke onsker at integre-
re sig i Danmark eller bare
onsker at tage hjem og nyde
alderdommen i deres egen
kultur.

Det er naturligvis ikke gra
tis. Jeg er klar til at fordoble
belobet.

Resultatet. Belobet er tjent
ind pa ydelser i lobet af fa
maneder.

Regnskab 10 millioner kan
give SO.OOOkr til 200 perso-
^oir r»nm»-v%

iic;i. JTiUd ^u.uuujcvi ouiii oia-

ten yder.
Hvis man regner med me-
get lave ydelser plus moder,
samtaler og aktivering er
belobet hjemme pa 5 mane
der. Det vil sige resten af et
ar kan give TO.OOOkr x 200
= 14 millioner bare pa 1 ar.
Aret efter bliver det jo mere.
Dette er jo driftsmidler og
kan bruges til bedre aeldre-
pleje, skoler ogbornehaver.

Politik bar altid haft min in-

teresse. Men efter en del ar i

udlandet sa jeg vigtigheden
i at bevare Danmarks vel-

fserdssystem. Det er ikke no-
get, der kommer af sig selv
og kan hurtigt odelaegges.
De kummerlige forhold for
aeldre, syge samt born i 0st-
europa. krigene i eks-Jugo-
slavien, hvor jeg boede som
civil. Alt dette var medvir-

kende til, at jeg valgte at bli
ve aktiv i politik da jeg kom
hjem.
For som DF's slogan er.
»Der er sa meget, vi skal pas
se pa«
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KajFlinta,
81,5ar,

jurist
emeritus.

Kalvehave

Pa et 'Maritimt Aktivitets-

hus' - et demo-projekt, som
ogsa for mulige investorer
viser perspektiverne ved
satsning pa havnenes po
tentiate for nye jobs og fri-
tidsmuligheder.
Kommunens debatoplasg
»Bla Vordingborg« fremhae-
ver, at 'Havnene ma have et
bredere perspektiv pa vaer-
diskabelse for borgere og
byer.' Og det er en forudsaet-
ning, at borgerne nu inddra-
ges i udviklingen.
Det skal ske ved en raekke lo-

kale debatmoder, hvor man,
sammen med havnenes bru-

gere, byder ind pa formal,
>»<-» -w* w» rtv» /I V»/-kl -Pz-w^ VtTT/^v-l-
lauiiiici ug lAiuiiuxu luj. iivcAL

lokalomrades 'Maritime

Aktivitetshus'

Her i kommunen bar jeg si
den 2004 og indtil storkom-
munen 2007 vseret engageret
som ildsjael i det hedengang-
ne 'Kalvehave Lokalrad'.

Som lokal hjemmesidere-
daktor siden 2009, og side-
lobende hermed fra 2012, er
jeg tillige udgiver af mikro-
avisen/facebook 'Bevar Kal

vehave'

Jeg arbejder her for borger-
nes retssikkerhed og imod
kommunens ansvarsfor-

flygtigelse i forbindelse med
Naerdemokratimodellen.

Denne var i sig selv OK,
men bliver af kommunen

administreret som om lo-

kalradenes bestyrelser er
sma 'sognerad'. Jeg oplever
i den sammenhaeng flere
uheldige udslag af darlig
ledelse. Beslutningen traf
jeg, da den visionaere havne-
cheffratrMte den 1. april pa
grund af en totalt manglen
de vedtaget havnepolitik.

Venstre

Michael

Selding
Larsen, 40

ar, borg-
mester.

Nyr&d

Hvis jegvar saheldigatmod-
tage 10 millioner kr. som en
gave og de naturligvis skulle
bruges pa kommunale til-
tag, sa vil min prioritering
vaere som folger.
De forste 5 millioner vil jeg
bruge pa vores folkeskoler
i hele Vordingborg Kom
mune, da vi er udfordret
pa omrMet. Vi skal vaere
ambitiose, og vi skal have
Danmarks bedste folke-

skole. Vi skal turde at have

ambitioner for vores born og
deres videre faerd i uddan-
nelsessystemet. Vores born
er fremtiden, og vi skal pri-
oritere omradet hojt, nu og i

1 /I r»>-»
XJL caiii.iuk:^h

De sidst 5 millioner vil jeg
dele i to mellem fodboldklub-

berne i Praesto og Stege, sa-
ledes at de hurtigst muligt
kan fa etableret de allerede

planlagte kunstgraesbaner,
sa vi bar en i hver af de tre

kobstasder, lige muligheder
i vores kommune er for mig
meget vigtig.

Jeg gik ind i politik i 2010,
da et rodt flertal ville lukke

mine pigers bornehave. De
sagde det var pa grund afta-
get, men jeg tror, at sandhe-
denvarenanden.

Vi var en foraeldregruppe,
der kaempede mod politi-
kerne og heldigvis lykkedes
det OS at fa abnet den som

en privatinstitution. En pri-
vatinstitution der i dag bar
stor succes. Jeg oplevede,
hvordan systemet bekaem-
pede OS.
Jeg bar den holdning, at der
er to muligheder, enten at
aflflnde sig med forholdene
eller tage kampen op og gore
en forskel. Jeg ville gore en
forskel, og derfor gik jeg ind
i politik, og det er jeg utro-
lig glad for. Jeg kom ind i
"politikland" gennem den
tidligere borgmester Knud
Larsen, det bar jeg aldrig
fortrudt, og jeg bar den dag i
dag meget at takke Knud for.


