
Stem på den 
kandidat, som vil 
sikre, at alle 
beslutninger 
tages tæt på 
borgerne, og gøre 
noget ved det 
efterfølgende.  
 
Borgerne skal 
inddrages i 
beslutninger, bl.a. 
økonomi, 
kommuneplan, 
lokalplaner, 
spildevands-
planer.  

 
Derfor har jeg udarbejdet en konkret 10 punkts plan. 
 
Lyngby skal være borgernes by, en by for alle 
aldersklasser, med gode dagtilbud og fritidsfaciliteter. 
Minimumskrav og -standarder. Vi passer godt både på 
børnene - prioriterer gode skoler og skolegang, og de 
ældre - prioriterer ældreplejen og sikrer en værdig pleje.  
 
Jeg er sidst på V listen og kan – med mine kvalifikationer 
og visioner - gøre en forskel for at fremme erhvervs-
livets vilkår, integration, det grønne område og 
reducere kommunens udgifter.  
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Jeg ser disse 10 punkter, som den 
brændende platform, som vil gøre 
Lyngby til en fantastisk erhvervs- og 
handelsby, med Lyngby Hovedgade 
og Lyngby Storcenter som 
trækplaster samt plads til endnu 
flere erhvervsvirksomheder. 

1.  Venstre sikrede, at firmaer som Mærsk-Drilling og 
Supply Service, Microsoft og Novozymes flyttede til 
byen. Erhvervslivets vilkår forbedres med hurtige og 
bindende svar 
2. Effektivisere/outsource jobcentrenes opgaver med 
afdeling for indvandrere og udviklingshæmmede. 
3. Forbedre integrationen ved at aktivere græsrødderne 
uden politiske indblanding 
4. Frit valg af plejehjem, gymnasium, børnehave, mv. 
fremfor en velfærdslov 
5. Flere nære sundhedstilbud – med kommunal pleje og 
genoptræning 
6. Vore grønne områder skal have lys og luft med en 
plan for byudvikling, infrastruktur, byrum, og naturen 
7. Kun et rådhus, ved øget brug af hjemmearbejds-
pladser, med besparelser til lokaleleje mv. 
8. Kommunal Udligningsdag, når kommunens indtægter 
fra den dag og resten af året sendes til Staten til 
udligning.  
9. 0,2% mindre kommuneskat hvert år indtil 
gennemsnittet af de 3 nabokommuner på 36% opnås 
mod nuværende 37,12% 
10. Letbanen. Udarbejde en klar og konstruktiv plan for 
hvordan de nye transportmuligheder kan gavne vor 
kommune. En plan for fremtiden, ikke fortiden. 
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