
cessen – helst inden der ligger et 
løsningsforslag. Dette vil give en 
helt anden og anderledes åben de-
bat sammenlignet med tilstanden i 
dag, hvor diskussionen foregår bag 
lukkede døre. Det kræver måske nye 
kræfter til at ændre denne kultur.

Ud over åbenhed skal kulturen 
også bæres af tillid. Tillid til at den 
enkelte medarbejder gør det så godt 
som muligt med sin faglighed. Det 
betyder større råderum i det yderste 
led og mindre central styring.

Ikke alt skal 
forandres. Vi vil 
fortsat hæge om 
naturen og det 
grønne; sikre 
en fortsat klar 
adskillelse mel-
lem land og by.

Velkommen
26% af de stemmeberettigede vælgere 
i Rudersdal har ikke stemt her før – 
velkommen til jer alle sammen. 

Klimakrisen kræver 
forandring.	Vi	skal	alle	
ændre vores vaner, køre 
mindre i bil, spise min-
dre kød, købe mindre 
nyt. Spare og genbruge, 
hvor vi kan.

Det gælder også kommunen. Klima- 
påvirkningen skal regnes med, når 
prisen for nyt skal vurderes. Det 
kræver en ny ud-
budspolitik og 
nye måder at vur-
dere indkøb og 
byggeri på. Vi skal 
bruge mindre en-
ergi og varme, og 
det vi bruger, skal 
være grønt.

Men også samspillet mellem poli-
tikere og borgerne trænger til en 
forandring. 
Borgerne skal med tidligere i pro-
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Rudersdal trænger 
til forandring

En god start på livet 
er det allervigtigste 
for børn og unge i 
Rudersdal
Børn og unge i Rudersdal skal 
have de bedste betingelser for et 
godt børneliv, hvor de kan nyde at 
leve og lege, og det er vores opgave 
som politikere at sikre de bedste 
rammer for børnenes udvikling og 
dannelse i vores daginstitutioner, 
skoler, foreninger og i det åbne 
rum. Og fordi børn ikke er ens, 
skal vores institutioner og skoler 
have en høj grad af diversitet, flek-
sibilitet og kompetence. 

Børn og forældre har brug for dyg-
tige, engagerede og nærværende 
pædagoger og lærere og en ledelse, 
der er tæt på i dagligdagen. Det er 
en forudsætning for at etablere sun-
de og tillidsfulde relationer mellem 
personalet og børnene som grobund 
for børnenes trivsel og læring og for 
et tillidsfuldt og respektfuldt samar-
bejde mellem forældre og personale.

Vi har et meget stort ønske om 
mindre centralisering og styring 
fra rådhuset og færre ledelseslag, 
og mere frihed til at prioritere og 
tilrettelægge arbejdet lokalt. 

Vi vil bl.a. arbejde for 
følgende: 
•	 	Fokus	på	rekruttering	

og fastholdelse for 
at sikre tilstrækkeligt 
mange og dygtige 
pædagoger og lærere i 
vores institutioner. 

•	 	Kvalitetsnormeringer	
i børnehøjde. Børn og 
forældre skal kunne 
mærke de forbedrede 
normeringer og den høje 
faglighed i dagligdagen. 

•	 	Mangfoldige	institution-
er som tager højde for 
børns forskellige behov 
og udvikling. 

•	 	Omprioritering	fra	ad-
ministration og central 
ledelse til frontmedar-
bejdere skal give skoler 
og daginstitutioner 
øget selvbestemmelse 
og	flere	ressourcer	til	
løsning af kerneop-
gaven.   

•	 	Tidlig	og	målrettet/
individuel støtte til børn 
med særlige behov 
og deres forældre og 
søskende. 

•	 	Alle	børns	muligheder	for	
at deltage i foreningslivet 
– idræt, spejder osv. 

•	 	Gode	og	flere	cykelstier	
til skoler og fritidstilbud.

✗ Holtehal 3 – NU

✗ Genetabler bibliotek  
	 i	Vedbæk

✗ Målbare delmål  
 i klimaplanen

✗ Minimumsnormeringer  
 i hver institution

✗ Ældrevenlig  
 ældrepleje

✗ Flere aktiviteter til  
 de unge

✗ Mere selvbestem- 
 melse og bedre   
 økonomi til skolerne

Det vil Lokallisten

Mona: det 
går da meget 

godt..? Ja,  
og dog ...

Keld: skolerne, 
hvad gør vi nu? 

Luc: Borger-
inddragelse,  
vi kan gøre 
det bedre

side 3side 2side 2

anne Christiansen, medlem af kommunalbestyrelsen, spidskandidat Lokallisten

Khaled Mustapha, ny kandidat

Valgavis Lokallisten

Læs mere http://lokallisten.dk/sæt dit X ved liste  L

”Tillid til at den 
enkelte medar-
bejder gør det 
så godt som 
muligt med sin 
faglighed. Det 
betyder større 
råderum i det 
yderste led og 
mindre central 
styring”.

”samspillet  
mellem politikere og 
borgerne trænger til 

en forandring” 

anne Christiansen

Nogle af jer er vokset op i kommu-
nen, de fleste af jer er flyttet til kom-
munen siden sidste valg og kender 
måske ikke til Lokallisten, så her er 
den korte udgave: 

Lokallisten blev dannet i 1984 i den 
daværende Birkerød Kommune af 
en gruppe borgere, der mente at 
kommunalpolitik er alt for vigtig 
til at kunne overlades til de lands-
dækkende partier. Ved de tre sidste 
valg inden kommunesammenlæg-
ningen fik vi mellem 30 og 35% af 
stemmerne i Birkerød. 

Vi håber I vil være nysgerrige på, 
hvad Lokallisten er for en fisk, og 
vi er overbeviste om, at hvis I først 
bliver det, har vi også en chance for 
at få jeres stemme. Der er nemlig 
ingen af jer, der er flyttet til Ruders-
dal, I er flyttet til Holte, Nærum, 
Birkerød, Vedbæk, Høsterkøb eller 
et af kommunens andre lokalsam-
fund, og der er ingen af de andre, 
der vægter netop lokalsamfundene 
lige så højt som Lokallisten. 
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“efter to år har folk i almindelighed stadig ikke vænnet sig til 
de sammenlagte skolers nye navne, der ikke siger dem noget”

Det går jo  
meget godt…?

Ja. Og dog. Rudersdal er et dejligt 
sted; mange beslutninger tages i 
enighed, og i dagligdagen oplever 
de fleste borgere nok, at tingene 
fungerer. Men på mange områder 
mener jeg, at det kunne være 
bedre, og at der er klare politiske 
skillelinjer mellem os. 

Nogle eksempler: Sårbare børn og 
unge får ofte ikke den hjælp, de har 
behov for, og som fagfolk klart an-
befaler. Først når der klages, retter 
kommunen ind. 

• 8 folkeskoler blev sammenlagt til 
4 trods hundredvis af kvalificere-
de protester, og efter aflivning af 
lokal kultur og demokrati har flere 
af skolerne oplevet massiv flugt af 
værdsat og kompetent personale. 

• Den sociale sektor har så 
store rekrutterings- og fasthold-
elsesproblemer, at man måtte 
lukke flere afdelinger ned her i 
sommer. Og fra personalet har jeg 
hørt klager over “management by 
fear”… 

I denne valgperiode har det altover-
skyggende tema være skolestruk-
turdebatten. 

Fra start af stod Lokallisten, som 
det eneste parti i kommunalbesty-
relsen, stærkt på, at der IKKE 
skulle nedlægges skoler i kom-
munen - selv om det klart var det 
oplæg, der blev lagt frem, som den 
helt ”nødvendige” politik. 
Den kamp lykkedes heldigvis – alle 
skolematrikler blev bevaret - men 

• Mange små børneinstitutioner 
og dagplejer er forsvundet i effekti- 
viseringens hellige navn, og til-
flytning af nye børnefamilier har 
skabt akut og alvorlig pladsmangel.  
Den vil vi alle gerne afhjælpe - vi 
med en mangfoldighed af løsninger, 
herunder flere skovbørnehaver - 
mens det herskende flertal benytter 
lejligheden til at få bygget en mam-
mutinstitution.  

• Forkærligheden for 
centralisering og stor-
drift har også ført til, 
at Vedbæk nu i snart to 
år har været helt uden 
folkebibliotek, mens 
alt bibliotekspersonale 
er samlet i Birkerød, 
og man vil bruge mil-
lioner på at udbygge 
biblioteket i Holte. Her 
ønsker vi mere ligeværdige tilbud i 
Nærum og Vedbæk. 

• Idrætsforeningerne i Holte har 
i over 10 år manglet halkapacitet, 
og har for egen regning lavet et 

det lykkedes derefter desværre 
ikke at overbevise et snævert 
flertal bestående af Venstre, So-
cialdemokratiet og Det Radikale 
Venstre om det unødvendige i at 
sammenlægge 8 af skolerne. 

En beslutning, der allerede har 
skabt unødig uro hos forældre og 
ansatte på de berørte skoler, tab af 
lokal identitet og tilhørsforhold på 
de enkelte matrikler samt uklare 
ledelsesrelationer.

holdbart projekt for en ny hal ved 
Rudegård stadion. Den synes vi 
skal bygges snarest - men V-A-B 

vil endnu en gang udskyde det 
og tør ikke sige åbent, at de mod 
foreningernes ønske holder fast i en 
placering ved Dronninggårdskolen*. 

• Flere kommunale boliger har en 

alarmerende dårlig standard, hvor 
beboere i årevis har måttet leve 
med helbredsødelæggende skim-
melsvamp, mens ejendomsadmin-
istrationen har benægtet fakta. 

• Vores søer er sundhedsfarlige at 
bade i det meste af sommeren på 
grund af alger. 

• Vi har en god musikskole, men 
den er landets 4. dyreste, og un-
dervisning koster næsten 3 gange 
så meget som i Albertslund. 

• Vi har flotte kunstværker, ind-
købt for kommunale midler, som 
gemmes bort eller foræres væk. 

Men økonomien er da sund, ikke?  
Nej. På grund af uansvarlige skat-
tenedsættelser var kommunens kasse- 

beholdning ved udgangen af 2020 
på MINUS 19 millioner. Og ved ud-
gangen af i år regner man med, at der 
kun er lidt over en million i kassen.

I Lokallisten vil vi også gerne ændre 
den magtkultur, som er herskende. 
Vi tror for eksempel, at skolerne vil 
fungere bedre med større frihed til 
lokal selvbestemmelse, og at man på 
daginstitutionsområdet vil have gavn 
af at fjerne områdeledelser og give den 
enkelte institution selvstændighed. 

Vi har fået gennemført ansættelse af 
en borgerrådgiver - den stilling skal 
konsolideres og have større råderum. 
Vi har for flere år siden fået ind-
ført en whistleblowerordning, men 
den lever desværre i dybeste hem-
melighed. Vi har fået gennemført 
muligheden for at borgere kan stille 

Lokallisten anerkender imidlertid, 
at forældre, ansatte og elever har 
brug for ro i arbejdet med deres 
udvikling. Lokallisten vil derfor 
ikke kaste skolerne ud i nye struk-
turdebatter – men vi vil dog følge 
udviklingen meget tæt på den en-
kelte skole og arbejde for, at hver 
skolematrikel får den mulighed 
for at bevare egen frihed, ledelses-, 
og identitetsmulighed, som de på 
skrift er blevet lovet, da skolesam-
menlægningerne blev besluttet.
På et andet område ser vi desværre 
ind en udvikling, som vi ikke find-
er betryggende for vores elever. 

Kommunen har afsat mange mil-
lioner til en gennemgående reno-
vering og udvikling af skolerne 
fysiske rammer – primært i udsko-
lingsområdet. Det er rigtig fint – og 
det har Lokallisten også stemt for. 

Det er imidlertid ikke godt, at det 
samme snævre flertal af Venstre, 
Socialdemokratiet og Det Radikale 
Venstre, har låst sig fast på en ”åben 
plan” lokalindretning, som gør det 
svært for ikke mindst sårbare elever 
at finde den nødvendige ro, tryghed 
og overskuelighed i deres under-
visning. Det er bare ikke godt nok 
i en tid, hvor vi ønsker større inklu-
sion og øget hensyn til udsatte elev-
grupper i undervisningen.

Med et nyt flertal i kommunal-
bestyrelsen vil Lokallisten arbejde 
for, at der i højere grad bliver skabt 
muligheder og lokaleforhold, der 
tilgodeser alle elever

Lokallisten vil også flytte personale- 
ressourcer fra forvaltning til skole- 
niveau. Vi ønsker, et skolesystem, 
der “tænker nedefra og op” - med 
plads og tillid til de lokale faglige 
vurderinger og behov”.

Kommunalvalget nærmer sig, og folk spørger 
jævnligt, hvordan jeg tror, det vil gå for Lokallisten. 
Det prøver jeg så at spå om, med afsluttende be-
mærkning	om	at	vi	håber	på	et	nyt	flertal	i	stedet	
for	den	mangeårige	alliance	mellem	Venstre,	S	og	R.	
Reaktionerne deler sig i to: mange støtter visionen 
uforbeholdent, mens andre siger: “Jamen, det går  
da meget godt, ikke?”

Skolerne og udviklingen på dette område har altid 
og vil altid være helt centralt for Lokallisten.

Mona Madsen - Lokallisten

Keld stattau – Lokallisten

”Vi har fået  
gennemført ansættelse af 
en borgerrådgiver - den 
stilling skal konsolideres  
og have større råderum”

•	 	Ingen	skole-	eller	matrikellukninger

•	 	Mere	frihed,	ro	og	tid	til	at	skolerne	selv	formulerer	deres	
veje for læring og udvikling

•	 	Mere	musik,	teater	og	vægt	på	praktisk	betonet	læring

•	 	Et	understøttende	–	frem	for	et	centralt	styrende	politisk	
niveau og forvaltning

•	 	Fokus	på,	at	skolernes	fysiske	rammer	understøtter	sårbare	
elevers trivsel

•	 	Fortsat	fokus	på	eleverne	læsefærdigheder	og	læselyst

i den helt korte form er Lokallistens politik for 
den kommende valgperiode:

forslag til politisk behandling, og nu 
håber vi bare, at muligheden kan 
udnyttes uden for mange benspænd. 
Vi ønsker også en pårørenderådgiver, 
som kan hjælpe igennem de mange 
komplekse systemer. 

Så altså: Jo, noget går godt - men 
meget kan blive bedre.  

I Lokallisten vil vi også 
gerne ændre den magt-
kultur, som er herskende. 
Vi	tror	for	eksempel,	at	
skolerne vil fungere bedre 
med større frihed til  
lokal selvbestemmelse

Skoleområdet  
– Behov for  
nytænkning

Læs mere http://lokallisten.dk/

*)BREAKING NEWS: Det 
snævre flertal omkring budgettet 
fandt pludselig en pose med  
10 millioner kroner, som kunne 
reserveres til en hal i Holte.  
Gad vide om det er nok.

Lokallisten



Lokallisten 
– har været tæt på dig 

siden 1984
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Inddragelse af borgerne er en ret 
omfattende proces og det er ikke i 
alle kommuner, man gør 
det optimalt. I Rudersdals 
kommune får vi masser 
af informationer, og når 
der er store beslutninger, 
er der en høring. Der kan 
komme masser af svar. 
Men man har fornem-
melse af, at svarene ikke 
bliver brugt til noget som 
helst. På dette tidspunkt 
er projektet nærmest ved-
taget, og kun bittesmå 
ændringer kan ac-
cepteres. Der spares ikke 
på informationer. Der har været 
store møder, hvor et firma udefra 
fortæller os, hvad vi skal mene om 
et projekt. Vi får lov til at lege med 

Det her mener vi...
take it or leave it!

• nyhedsbreve
• partiprogram
• pressemeddelelser
• notitser
• emails
• informationsmøder

Hvad synes I om 
det her - hvad kan 
I lide/ikke lide?

• høring
• polis
• interviews
• spørgeskemaer
• interne blogs
• debatmøder
• fokusgrupper
• høringer

På den her bag- 
grund, hvad  
anbefaler I så  
at vi gør...?

• workshops
• tænketank
• internet forum
• sociale medier
• brugerorganer

Lad os skabe frem-
tiden sammen - alle 
har lige adgang...

• borgersamlinger
• open space
• large scale change
• partnerskaber
• samarbejde om       
 projekter

Vi har svaret - 
lad os se, om vi 
kan få jer til at 
købe ideen...

• flyers
• paneldebat
• tv-debat
• partilederrunde
• kampagne
• præsentationer

I denne 
kommune får 
man masser af 
informationer 
hver uge

Og vi 
debatterer 
vigtige 
problemer

Når der er 
store beslut-
ninger er der 
masser af 
høringer. Men 
vores svar 
forsvinder.

Vi	bliver	
inviteret til 
store møder, 
hvor vi leger 
med Lego 
klodser.

Her burde vi 
være fra start-
en for virkelig at 
kunne bestemme.

De voldsomme regnskyl belaster 
kloaksystemet, og der sker overløb 
til søer og åer. Dermed forringes 
vandkvaliteten. Det er besluttet at 
Holte-området skal separat-kloak-
eres, men det tager mange år før 
resultaterne af dette kan ses. Det er 
derfor fortsat godt, hvis så mange 
som muligt nedsiver regnvandet 

Borgerinddragelse

sæt dit X ved liste  L

legoklodser for at bygge en skole, et 
plejehjem og så må vi godt gå hjem 

og være tilfredse.  Vi har fået en 
sandwich og en kop kaffe, så vi må 
ikke klage. Og det gør vi heller ikke.
Men den ægte borgerinddragelse 

er den, der hedder Empowerment 
på engelsk. Man bliver involveret 
lige fra starten. Der er ikke noget 
med, at det ikke må koste noget. 
Deltagerne har frie hænder og del- 
tager i alle stadier. Det burde man 
gøre til hvert ny projekt, der har 
nogle konsekvenser for en borger-
gruppe. Man samler en gruppe 
interesserede borgere og lader dem 
mødes regelmæssigt for at følge et 
projekt. Måske ikke de borgere, der 
direkte har interesse i sagen, men 
nogle, der repræsenterer dem. Det 
forlænger muligvis processen, men 
hellere det, end at skulle behandle 
tusindvis af klager bagefter. 
Beslutningen om skolestrukturen i 
Rudersdal er et eksempel, på det, 
man ikke skal gøre, hvis man ønsk-
er et upåklageligt resultat. 

Der er trods alt været nogle forsøg 
på at gøre det på den rigtige måde 
som for eksempel med opførels-
en af et bycenterudvalg, der kom 
som følge af protester fra borgerne 
i Birkerød, efter at Super Brugsen 
lukkede dengang. Møderne med 
repræsentanter af handelsbutik-
ker, butiksejere og byens borgere 
sammen med kommunen førte til 
opførelse af et byforum, der har til 

Lokallisten vil fremme borgernes involvering i den daglige 
forvaltning af vores fælles anliggender.

”Beslutningen om 
skolestrukturen i 

rudersdal er et eksem-
pel, på det, man ikke 
skal gøre, hvis man 

ønsker et upåklageligt 
resultat”

Fjernvarmenettet skal udbygges 
og og afbrænding af affald, bio-
masse og naturgas skal afløses af 
varmepumper. Muligheden for 
geotermi skal undersøges. Norfors 
skal lægges sammen med Vestfor-
brændingen og gerne også Amager-
forbrændingen.

Kommunen skal hjælpe den en-
kelte borger i valget mellem var-
mepumpe, jordvarme, solceller.

Energiforbruget fra transporten 
skal nedringes ved udbygning af 

lokalt i stedet for at lede det til 
kloakken. Målet er, at man kan 
bade i vores mange søer.

Kommunen er blevet gift-
fri på egne arealer. 
Nu skal resten følge med. Man 
kan forsøge med ”Frit lejde” for 
at aflevere evt. pesticider på gen-
brugsstationerne. Målet er giftfrit 
drikkevand.

Saltning af vejene sker i dag med 
almindeligt vejsalt; men der findes 
mere miljøvenlige alternativer.  

støj er en stigende  
irritation. 
Den kommer fra motorvejene, 
togene, bilerne på de mindre veje, 

•	 Et	giftfri	Rudersdal

•	 Rent	drikkevand

•	 Rent	vand	i	søer	og	åer

•	 Støjen	skal	reduceres

cykelstierne. Alle kommunale bil-
er skal skiftes til el-biler. Der skal 
opsættes mange flere ladestandere. 

Cykelparkeringen ved stationerne 
skal forbedres. Fx aftale med virk-
somheder om aflåste skure med 
mulighed for opladning. 

Den kommunale udbudspolitik 
skal tilføres kriterie om bæredyg-
tighed. Repair cafeer, recycling- 
og upcyclings virksomheder skal 
støttes, så lang mere bliver gen-
brugt. 

Vi	kan	gøre	det	bedre!
Klimaet – Vi skal alle tage ansvar

•	 	Vi	skal	opsætte	målbare	
delmål

•	 	Vi	skal	over	på	grøn	
varme 

•	 	Trafikken	over	på	 
elbiler og cykler

•	 	Vi	skal	begrænse	res-
sourceforbruget og  
øget genanvendelse

•	 	Alle	kommunens	indkøb	
skal vurderes i forhold 
til bæredygtighed

•	 	Vi	skal	styrke	det	gode	
naboskab og de lokale 
fællesskaber

natur og biodiversitet

Naturen – beskyttelse 
og benyttelse
•	 	Arbejde	for	øget	biodiversitet

•	 	Flere	rekreative	stier	til	at	binde	kommunen	samme

•	 	Adskillelse	af	land	og	by

•	 	Vi	skal	alle	kunne	være	i	naturen	-	så	tag	hensyn

Trørødskolen før Trørødskolen efter ?

Naturen er en af de helt store  
kvaliteter  ved at leve i Rudersdal.

Vi skal have nem adgang fra bolig- 

områderne til den omgivne natur, 
så alle får mulighed for at komme 
ud. Stinettet skal udbygges, så der 
er et sammenhængende net af 

naturstier fra Øresund til Sjælsø og 
Furesø.

Muligheden for at færdes langs 
kysten skal forbedres.

Under Corona lærte skoler og 
daginstitutioner at bruge naturen; 
det skal de fortsætte med.

Rude skov og Jægersborg Hegn 
bliver af Naturstyrelsen udlagt til 
urørt skov. Det giver mulighed for 
en større artsrigdom når træerne får 
lov til at blive liggende, når de vælter.

Også i kommunens egne skove 
eksperimenteres der med øget bio- 
diversitet med kvasbunker, aldring 
af træer mm. Alt sammen rigtige 
gode tiltag i den rigtige retning.

Men vi skal alle sammen bidrage til 
biodiversiteten ved at give plads til 
de vilde blomster i haven og langs 
fortovet. Vi skal ændre vores syn 
på hvad der er pænt og velholdt.

Der skal fortsat være en klar adskil-
lelse mellem land og by. Vi skal 
være meget restriktive med hvad 
der tillades i det åbne land for at 
bevare de unikke landskaber.

Rudersdal har tilsluttet sig DK2020 og dermed 
forpligtet sig til at reducere CO2 udledningen med  
70 % i 2030 og blive helt klimaneutral i 2050.  
Nu skal der handles.

Luc de Visme 
– Kandidat 
Lokallisten

Morten noppenau 
og Matilde Broberg 
ekstrøm – nye kandi-
dater Lokallisten

Bæredygtig miljøpolitik

varmepumper, diesel eller benzin-
drevne maskiner. 

Løsningerne kan være støjvolde, 
støjdæmpende asfalt, elbiler. Både 
kommunen og private bør gå efter 
de mest støjsvage maskiner. 

Der kan i lokalplanerne stilles 
krav om, at varmepumper ikke må 
opsættes for tæt på skel.

formål at fremme liv og handel på 
hovedgaden i Birkerød. Det eneste 
problem, der har været var at kom-
munen ikke vil investere i at ansætte 

en citymanager, der kunne tage sig 
af det praktiske. Resultatet er trods 
alt, efter syv år at det er svært at 
finde en tom butik i Birkerød. 

Læs mere http://lokallisten.dk/

Her er et eksempel på, hvad vi kunne gøre med alle frie arealer, som kommunen passer. I stedet for at slå græs, man 
kunne så nogle sommerblomster, der passer sig selv. Her trørødskolen.

Kilde: We Do Democracy
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Rudersdal kommunalvalg. Tirsdag den 16. november 2021Valgavis Lokallisten

Mød Lokallisten på gaden, på stationerne 
og ved alle VæLger-arrangeMenterne:
26. Okt. kl. 14.00,  Mariehøjcenteret    Parkinsonforeningen 
26. Okt. kl. 19.00,  Hovedbiblioteket       FNs verdensmål, biblioteket
28. Okt. kl. 18.00,  Cafe Hyggestunden      Børn med særlige behov
2.  Nov. kl. 19.00,  Idrætscenteret Birkerød  Idrætsforeningerne
3.  Nov. kl. 09.00,  Nærum Gymnasium
3.  Nov. kl. 18.00,  Paul Bergsøe Kollegiet
4.  Nov. kl. 20.00,  Mariehøjcenteret  Gammeldags valgmøde
7.  Nov. kl. 14.00,  Mariehøjcenteret      Ældresagen
8.  Nov. kl. 18.30,  Hovedbiblioteket      Danske Handicaporg.
9.  Nov. kl. 19.30,  Mariehøjcenteret       Sundhed
11. Nov. kl. 09.45,  Birkerød Gymnasium    

Vi har i denne avis kun omtalt et lille udpluk 
af alle de emner, vi kan gøre noget ved. 

Hvis du vil vide mere, slå op på 
http://lokallisten.dk/politik        

 eller skan Qr-koden her nedenunder

Kommunens mulighed for at bru-
ge penge på velfærden er begræn-
set af serviceloftet. En øget indtægt 
fra skatter kan derfor lige nu kun 
bruges til at forbedre kommunens 
likviditet, mindske låneoptaget, 
indbetaling til feriekonto. Derud- 

Kommunen skal prioritere indsatser 
der arbejder med mental sundhed for 
alle aldersgrupper, i samarbejde med 
de frivillige foreninger og centre, in-
stitutioner, skoler og arbejdspladser. 

Borgerne skal have adgang til den 
bedste viden om, hvordan man und-
går sygdom og om hvordan man 
bedst lever med kronisk fysisk og 
mental sygdom. 

Vi skal have en opdatering af den 
eksisterende Sundhedspolitik, så 
den afspejler den hverdag borgerne 
agerer i i 2021. Mental sundhed skal 
ligestilles med fysisk sundhed. Kom-
munen kan fx indgå partnerskab med 
“ABC for mental sundhed.

Forudsætningerne for et godt liv 
starter allerede inden fødslen; og med 
den store tilflytning af unge familier 
til kommunen skal der sikres, at der 
er tilstrækkelige ressourcer hos den 

de otte kandidater – stem lokalt – stem på 
Lokallisten stiller med otte stærke kandidater til kommunevalget - helt nye og erfarne, unge og gamle, lige mange kvinder og mænd og tilsammen med arbejds- 
erfaringer fra både privat og offentlig ansættelse og selvstændig virksomhed. Et rigtigt Lokallisten-hold, sideordnet opstillet og på stemmesedlen i denne rækkefølge:

anne Christiansen 
Biolog. Spidskandidat, medlem af 
kommunalbestyrelsen, formand for 
Byplanudvalget, sidder desuden i 
Miljø- og Teknikudvalget og  
Økonomiudvalget. 

Annechrstnsn@gmail.com

Khaled Mustapha
Pædagoguddannet, arbejder som 
familievejleder i Gribskov kommune, 
hans to døtre går på Toftevangskolen. 

Khaledmustapha@live.dk

Morten noppenau
Maskiningeniør, arbejder med salg i 
den private sektor og har et barn  
i vuggestue. 

Noppenau@gmail.com

Mona Madsen
har været medlem af kommunal- 
bestyrelsen siden 2014. Hun sidder 
i denne periode i Social- og Sund-
hedsudvalget. Tidligere fritids- og 
Kulturchef 

Monamadsen@gmail.com

Keld stattau
Lærer og har arbejdet som alt fra 
lærer til institutions- og skolechef. 
Er lige stoppet i sin seneste 
ansættelse som afdelingsleder på 
en skole i Egedal. 

Keld.Stattau@gmail.com

Matilde Broberg ekstrøm
Fysioterapeut, har tidligere arbejdet 
med bl.a. genoptræning i kommunalt 
regi og er nu blevet selvstændig. Har 
børn i børnehave og skole.

Matildebrobergekstrom@gmail.com

Birgitte rasmussen
Sygeplejerske og har tidligere været 
medlem af Kommunalbestyrelsen. 
Har voksne børn.

Sheila-rasmussen@hotmail.com

Luc de Visme
Pensioneret ingeniør, har både børn 
og børnebørn og er første suppleant 
til Lokallistens gruppe i Kommunal-
bestyrelsen. 

Lucdevisme@gmail.com

over vil kommunen også få mulighed 
for at støtte nye almene boliger med 
grundkapital.

Men det vil være ærgerligt ikke at 
have råd til at øge velfærdsydelserne, 
hvis/når serviceloftet bliver hævet.

Vi ønsker en sund økonomi, så det 
er muligt at træffe fornuftige og 
langsigtede beslutninger og eksperi-
mentere med nye løsninger.

Udbudspolitikken skal ændres, så 
der ud over sociale- og arbejdsklau-
suler også stilles krav om bæredyg-
tighed. Vi byder nye teknologiske 
løsninger velkommen, men vil ikke 
lade standardisering og stordrift 
kvæle alle individuelle hensyn.

Anlægsudgifterne er også underlagt 
et loft. Under Corona blev dette loft 
hævet og kommunen fremskyndede 
en række anlægsopgaver.

Men der er fortsat store opgaver 
på vej – ældreboliger og plejehjem. 
Flere daginstitutionspladser, gerne i 
eksisterende bygninger. Der mangler 
faciliteter på idrætsområdet Den ek-
sisterende bygningsmasse trænger 
mange steder til renovering.

sUnd 
ØKonoMi

primære sundhedspleje til at hjælpe 
nye børnefamilier godt i gang. 

Vores børn bruger en meget stor 
del af deres liv uden for hjemmet, 
og det er vores pligt at sørge for, 
at der er tid og rum til at de kan 
bevæge sig, får sund mad og har 
mulighed for at få stimuleret deres 
kunstneriske og musiske evner. 
Og det sammen med voksne, der 
har tid og overskud til at lytte til 
dem, være nærværende og hjælpe 
dem med at udvikle sig socialt og 
menneskeligt.

Tværfagligt samarbejde i kom-
munen er elementært når en 
borger står overfor en sundheds- 
udfordring, og vi skal undersøge 
mulighederne for etablering af 
tværfaglige sundhedshuse lokalt i 
de enkelte bycentre. 

•	 	Vi	skal	udnytte	mulig-
heden for at sætte 
skatten op uden at  
blive sanktioneret

•	 	Vi	skal	stille	krav	til	
udbydere om bære- 
dygtighed

•	 	Vi arbejder for en forenk- 
ling og effektivisering af 
kommunens drift med 
mere vægt på vejle-
dende støtte end kontrol

•	 	Mindre	vægt	på	årlige	
afrapporteringer – og 
mere på handling

•	 	Decentralisering	af	
borgerservice – fx pas 
og kørekort på biblio- 
tekerne

Kandidaterne	til	KV21	må	ikke	deltage.	Vinderne	får	direkte	besked	
på mail. Husk at skrive mailadresse i svarkuponen.
Klip kuponen ud eller scan den!	og	aflever	eller	e-mail	den,	 
til en af de 8 kandidater herunder inden den 12. nov 2021.

Vi trækker lod blandt dem, der gætter rigtigt.
Vinderen får et gavekort på 1000,- til Kop & Kande, 
som gælder i hele danmark. 

    Antal mandater
    i dag efter valget
a Socialdemokratiet 4  ______

B	 Radikale	Venstre	 2	 	______

C Konservative  5  ______

d Nye Borgerlige 0  ______

F SF 0  ______

L Lokallisten 3  ______

o Dansk Folkeparti 0  ______

V	 Venstre	 8	 	______

r BorgerFokus 0  ______

Ø Enhedslisten 1  ______

  i alt 23  23

KONKURRENCE

tip 10 rigtige – Vind 1.000,-

din e-mail:
✎

✎

✂

kontakt@lokallisten.dk

www.Lokallisten.dk Lokallisten.dk

#Lokallisten.dk

sundhed 
for alle 
fysisk og 
mentalt

Matilde Broberg ekstrøm, ny kandidat


