Kultur- og fritidstilbud til alle
Kommunen skal tage større ansvar for børns trivsel på fritidsområdet. Idræt og sport skal være
for både bredden og eliten.
Uddannelse af trænere/ledere i
foreninger og klubber med fokus
på børns trivsel. Udvikling af og
støtte til et inkluderende fritidsliv
– ’inklusionsbørnene’ fra daginstitutions- og skoleområdet skal
også være med. Tilgængelighed
til fritidstilbud, både ’bygningsmæssigt’ og trafikalt.

Trafik – sats på cykler og
sikkerhed
Cykelstierne skal holdes vedlige, så
de er til at cykle på. Supercykelstier, hvor der er mange cyklister.
Bilernes hastighed skal sættes ned
med bump, chikaner, 2 - 1 veje og
andet, også på trafikveje, hvor der
er mange ’bløde’ trafikanter. Gode
cykelveje til stationer, institutioner,
fritidstilbud, skoler og butikscentre,
og cykelstativer nok. Løbende udvikling af den kollektive trafik efter
borgernes konkrete behov.

Stående fra venstre: Sten Troelstrup, Luc de Visme, Keld
Stattau, Mogens Wolf Johansen, Siddende fra venstre: Axel
Bredsdorff (borgmesterkandidat), Mona Madsen, Anne Christiansen, Trine Dybkjær.
Birgite Rasmussen
(ikke med på billedet)

Bæredygtig miljøpolitik

Velfungerende erhvervsområder og bymidter

Vi skal være ambitiøse mht. vandmiljøet i søer og vandløb – de statslige krav er helt utilstrækkelige.
Kommunen skal skifte til el-biler
el-cykler, og vi skal lave flere ladestandere. Solpaneler på kommunens bygninger og gerne også på
private byggerier. Regnvand skal i
jorden, ikke i kloakken – ikke flere
overløb. Meget mere ambitiøs affaldssortering – lær af andre kommuner. Vestforbrænding og Norfors
bør fusioneres.

Plads til store som til små erhvervsvirksomheder.
Lokalsamfundet har brug for mindre håndværksvirksomheder. Kommunen kan være fødselshjælper
for innovative virksomheder. Tænk
alternative løsninger i vores bycentre: Flere kommunale aktiviteter i
bycentrene? Fleksibel udnyttelse af
forretningslokalerne?

Et rummeligt arbejdsmarked
Jobcentrene skal have fokus på
den enkelte borgers kompetencer og muligheder. Undgå unødige træningsforløb, både hvis
lægerne siger fra og hvis der er
udsigt til et snarligt job.
Hjælpe virksomhederne med at
finde praktikanter og ”fleksjobbere”. Kommunen skal gå forrest
i integrationsindsatsen.

Naturen – beskyttelse og
benyttelse

Det står vi for

Bevar og udbyg naturskole og
naturvejledning. Flere rekreative
stier skal binde kommunen sammen. Vi skal opmuntre til frivillig
indsats som ’skraldemænd’ langs
vejene og i naturen.
’Pas på naturen som var den din
egen.’ Brug naturen forsvarligt,
under hensyntagen til andre.
Retablering af kommunens stendiger.

Lokallisten stiller med ni kandidater til kommunevalget i november. Fælles for de ni er, at de har en solid lokal forankring, at de
har værdifulde erfaringer fra mange forskellige lokale aktiviteter,
og at de glæder sig til at få en god dialog med borgerne i den
nuværende valgkamp – og naturligvis også herefter.

Mangfoldighed i boligudbuddet

Det lokale og det globale
ansvar

Vi vil fremme almennyttige boliger,
andelsboliger og bofællesskaber,
både for ældre og andre.
Seniorboliger og ungdomsboliger
skal prioriteres. Der skal være plejehjem i alle dele af kommunen.

Tag dit globale ansvar på dig lokalt
og gør en verden til forskel.
Gør FNs verdensmål til kommunens: hvad kan vi bidrage med?
Begræns ressourceforbruget, øg
genbrug og genanvendelse og
styrk miljøet. Skab rammer for et
konstruktivt møde mellem flygtninge og borgere. Styrk det gode
naboskab og de lokale fællesskaber og skab sikre nærområder.

Omdannelse af udtjente erhvervsejendomme til boliger.
Modvirke ghettodannelser af enhver art.
De fleste fotos er taget af: Lars Bahl

Foto: Adam Hatting

Kommunevalget handler om lokalpolitik, om hvordan det skal
være at leve netop i Rudersdal. I Lokallisten arbejder vi på et
klart værdigrundlag og med et valgprogram, der omfatter alle
kommunens forhold. Vi mener, at lokalpolitik er alt for vigtig til,
at vi bare kan overlade den til de landspolitiske partier med deres
bindinger opad i deres organisation.
Vi har nogle mærkesager, som vi synes er de vigtigste til dette
valg – børn, miljø og klima og fællesskaber – men i denne folder
kan du i form af en stribe punktnedslag læse, hvordan vi forholder os også til de mange andre politiske emner i Rudersdal. Har vi
glemt noget, må du meget gerne kontakte os og fortælle os det.
Besøg vores hjemmeside
www.lokallisten.dk
<------------Følg os på Facebook:
www.facebook.com/LokalListen

Det mangfoldige liv

En god start er det allervigtigste

En respektfuld alderdom

Mangfoldighed og åbenhed skaber
liv og energi i lokalsamfundet.
Rudersdal skal være endnu mere
attraktiv for børnefamilier, så vi
ikke ender som en pensionistkommune.
Vi skal skabe rammerne for et socialt liv med muligheder for mange
slags netværk.
Vi skal styrke de lokale fællesskaber.

Børnene er vores fremtid.
Mangfoldighed – små og store
institutioner, skovbørnehaver,
dagpleje. Vigtigt med individuel
støtte og finansiering af inklusion. Bedre normeringer og bedre
fysiske rammer. Støtte til gravide,
usikre og nye forældre. Opsøgende indsats overfor 0-årige.
Tillid og ansvar til medarbejderne.

”Længst mulig i eget liv” skal
være hovedsigtet. Hele plejeindsatsen skal gentænkes, med
mere vægt på tillid og mindre på
kontrol.
Langsigtet planlægning af nye
plejehjem. Styrke det frivillige
arbejde på ældreområdet.

Lokalpolitik og borgerinddragelse
Lokallisten er ikke bundet af
landspartiernes ideologiske holdninger.
Vi tager konkret stilling i alle
sager i overensstemmelse med
vores værdigrundlag.
Vi skal have en større åbenhed,
og borgerne skal inddrages reelt
i beslutningsprocesserne, under
skyldig hensyntagen til helheden.

Vi skal reservere byggegrunde
til opførelse af bofællesskaber,
herunder fællesskaber for seniorer.

Erhvervslivet og kommunen

Borgere med behov for hjælp
og støtte

Vi ligger for dårligt i DI’s tabel
over kommunernes erhvervsvenlighed. Vi skal sikre nye virksomheder én indgang til kommunen
og vi skal langt mere aktivt inddrage vores erhvervsliv i kommunens udviklingsprojekter og
positivt støtte op om erhvervslivets egne initiativer. Når kommunen, de private investorer og
virksomhederne arbejder sammen, bliver det så perspektivrigt
som i Nærum Visionsplan.

Hurtig og fleksibel støtte – tilpasset
den enkeltes behov. Øget fokus på
sindslidende og misbrugere. Øget
beredskab til at støtte borgere i
sorg eller krise.
Frivillige kan yde en vigtig indsats,
og vi skal støtte oprettelsen af
selvhjælpsgrupper. Vær opmærksom på at et stigende antal unge
– især mænd – har brug for støtte
i dagligdagen.

Politisk og forvaltningsmæssig
kultur

Folkeskolen skal have friere
rammer

Rudersdal kommune skal være
karakteriseret af en tillidsbaseret
kultur, både ledelsesmæssigt og i
forholdet mellem forvaltningen og
borgerne.

Ro på nu - ikke flere ’reformer’
uden klare pædagogiske begrundelser, og ingen skolelukninger.
Giv skolerne flere penge og lad
dem selv bestemme (mere).
Stærkt fokus på trivsel og social
udvikling – mindre på tests.
Mere natur, teater og musik.
IT er et middel – det må aldrig
blive et mål.

Vi skal have en ’borgerrådgiver’,
som uafhængigt kan tale borgernes sag overfor ’systemerne’.

Sundhed for alle
Skolesundhedsplejerske og
skoletandlæge er en kommunal
opgave. Madordninger i daginstitutioner og skoler.
Tilstrækkelige tilbud til ældre i
eget hjem. Rengøring efter behov og som minimum hver 14.
dag til de svageste ældre. Demenspolitikken skal udmøntes i
samarbejde med pårørende.

Sund økonomi og kvalitet
hænger sammen

Tilbud til og med
de unge

Integration af flygtninge og
indvandrere

Vi arbejder for en forenkling og
effektivisering af kommunens drift,
med mere vægt på vejledende
støtte end kontrol. Vi skal stille
krav til private udbydere om bæredygtighed, integration og socialt
ansvar. Mindre vægt på årlige rapporteringer og mere på handling.
Hjælp til de, der ikke har IT-kendskab

Tillid, respekt og ansvar, også til
de unge.
Både kommunale klubtilbud og
massiv støtte til selvorganisering.
Lav en pulje til unges egne initiativer – de fungerer nemlig bedst.
Både styrket indsats på gadeplan (SSP) og mentorordninger
til udsatte børn og unge.

Flygtninge skal føle sig velkomne.
’Fritidspas’ (gratis deltagelse) til
de unge indvandrere. Støtte til alle
frivilligforeningerne. Bidrag til en
hurtig udslusning til individuelle
boliger. Hjælp til jobsøgning og til
at komme i uddannelse. Tæt dialog
mellem kommunen, erhvervslivet
og sprogcentrene.

Mere musik og teater - kortere
ventelister til musikskolen og
flere øvesteder.

