
HØJ VELFÆRD 
LAV SKAT

Ved kommunalvalget den 21. november 
er en stemme på Venstre og Jens Ive som Borgmester 

en stemme på fortsat stabil og sikker ledelse.

Kommunalvalget 2017

”Annoncetillæg til Rudersdal Avis Weekend uge 45/2017”



Nok er jeg Borgmester, men jeg er først og frem-
mest borger i det Rudersdal, som jeg holder af
hver eneste dag. Og det er i dialogen, jeg i det 
daglige finder meget af inspirationen til fortsat 
udvikling og fornyelse af Rudersdal. En opgave der 
skal komme fra hjertet, og udføres med hjerte. 

Jeg har fra starten sat den engagerede borger-
dialog på dagsordenen, og det konstruktive og 
værdiskabende samarbejde. 

Det er vigtigt for mig, at de bærende værdier i 
Rudersdal respekteres, og udvikling og nytænkning 
sker i samklang med vores fælles værdier. Det er, 
hvad jeg forstår ved “ansvarlig udvikling”. 

Jeg vægter også åbenhed og ærlighed. Tingene 
skal siges ligeud, selvfølgelig pænt og ordentligt, 
men så de ikke er til at misforstå. 

Har du valgt at pege på mig som din politiker, så 
skal jeg stå til rådighed. Du kan derfor altid nå mig, 
personligt, pr. telefon eller på mail. 

ANSVAR, DIALOG, VELFÆRD, OG STABILITET 
STÅR ØVERST PÅ MINE VÆRDIER
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Jens Ive
Siden 2012 har jeg været Rudersdal 
Kommunes Borgmester.
Jeg har siden barnsben været 
omgivet af politik. Med en morfar i 
Landstinget og Folketinget var jeg i 
en tidlig alder politisk aktiv.
Det lokalpolitiske blev vækket i mig, 
da jeg i anden halvdel af 90erne 
var skolebestyrelsesformand, og så 
mulighederne for lokalt at kunne 
understøtte en afgørende positiv ud-
vikling for børn og skoler. En dagsor-
den, der fortsat fylder meget 
i min hverdag.
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Kære Rudersdaler, 

Ved kommunalvalget den 21. november er en stemme på Venstre med mig som 
borgmesterkandidat en stemme på fornyelse, samtidig med at vi bevarer de værdier, 

som Rudersdal bygger på.

Vi skal fortsætte med at kombinere høj kvalitet i velfærden med lav skat.

Vi skal bevare det brede samarbejde. Det gælder samarbejdet i kommunalbestyrelsen, 
med borgerne og med medarbejderne, fordi det er vejen til stabile resultater.

Vi skal fortsat have styr på økonomien.

Kort og godt: Jeg vil som borgmester være garant for fortsat stabil og sikker ledelse.

Igennem de seneste fem år har jeg været din borgmester. I den tid har jeg i dialog 
med engagerede borgere drøftet og fundet nye udviklingsmuligheder i vores kommune, 
så Rudersdal styrkes og udvikles til fremtidens udfordringer. Vi skal i fællesskab træffe 

saglige, velovervejede og langsigtede beslutninger.

Det skal være trygt for alle at bo i Rudersdal – unge som ældre.

Vi skal i fællesskab tage ansvar for vores børns fremtid. Børnene skal sikres global ind-
sigt, så de får mulighed for at erobre verden. En god skole skal gøres endnu bedre.

Vi skal sikre vores ældre medborgere mulighed for et aktivt og trygt seniorliv med 
mulighed for at blive længst muligt i eget hjem. Samtidig skal vi fastholde vores høje 

kvalitet på plejecentre og i den personlige pleje.

Venstre er fortsat parat til at tage ansvaret for udviklingen i vores dejlige kommune. 
Ansvaret for økonomien,  for kvaliteten og for dialogen med borgerne.

Til gengæld tager vi ingen chancer med borgernes velfærd eller skattekroner.

Det håber jeg, du vil bakke op om den 21. november 
ved at give din stemme til Venstre.

Jens Ive
Borgmester i Rudersdal
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Ledelse, dialog 
og samarbejde

Vidste du?

At Rudersdal Kommune 
har landets laveste 
kommuneskat, mens 
serviceudgifterne pr. 
borger ligger over både 
lands- og regions-
gennemsnittet.

Venstre vil, med Borgmester Jens Ive i spidsen, gå 
forrest for at videreudvikle Rudersdal Kommune 
som en moderne og innovativ servicevirksomhed 
med fokus på den enkelte borger.

Venstre vil fortsat søge bredt samarbejde i kom-
munalbestyrelsen, fordi langsigtede, bæredygtige 
beslutninger bedst træffes i et samarbejdende, og 
af et lyttende folkestyre.

Venstre sætter borgerdialogen højt, og vil fort-
sat lytte og inddrage borgerne, inden væsentlige 
beslutninger træffes.

Grundlaget for en sund udvikling er en stærk kom-
munal økonomi. Venstre vil sikre, at der er styr på 
økonomien, og at kassebeholdningen er tilstræk-
kelig solid til at foretage nye investeringer i frem-
tiden.Venstre har den største respekt for borger-
nes penge, og de skal forvaltes med omtanke. Det 
er Venstres hovedprincip, at pengene har det 
bedst i borgernes lommer. Derfor vil Venstre (fort-
sat) arbejde for at fastholde en lav kommuneskat.

Venstre er garanten for en sikker drift af den kom-
munale virksomhed, et bredt politisk samarbejde 
samt en solid økonomi.
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Stem personligt på Daniel E. Hansen
Kommunen skal støtte børnefamilierne i en travl 
hverdag. Der skal være forskellige dagtilbud, og om 
muligt skal der tilføres flere ressourcer til de mindste 
børn. Rudersdal skal have de bedste skoler målt på 
faglighed, elevtrivsel og forældretilfredshed.
 
Kultur- og idrætslivet skal støttes og udvikles, så alle 
har mulighed for aktiviteter, idræt og sundhed i vores 
dejlige, grønne kommune.

Vores ældre fortjener tryghed og høj livskvalitet. Vi 
skal tilbyde de bedste ældre- og plejeboliger samt 
hjemmepleje med omsorg og respekt for den enkeltes 
behov.

Læs mere: stemdaniel.dk og 
facebook.com/venstredaniel.

Daniel E. Hansen
Jeg er 37 år og bor i Birkerød 
med min dejlige familie. Jeg er 
gift med Rita, og vi er forældre 
til Victoria på tre år og Marie-
Louise på fire måneder. Jeg 
arbejder som advokat i en pri-
vat virksomhed, og har været 
medlem af kommunalbestyrels-
en i snart 16 år.
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Randi Mondorf 
Cand. Merc. 56 år og 3 
børn, bosiddende i Ruders-
dal gennem 28 år, med flere 
udlandsophold undervejs. Jeg 
er familiemenneske, ”venne-
menneske” og naturmenneske, 
optaget af at passe på vores 
omgivelser.

RANDI MONDORF 
STILLER OGSÅ OP TIL 
REGIONSVALGET

Vi skal investere i den faglige udvikling af undervis-
ningen, undervisningsmidler og uddannelse af lærerne.
Derfor er mit fokus: 
 • Dygtig Skoleledelse
 • Kompetente lærere
 • Læringsmetoder med fokus på individuel læring og  
 progression hos det enkelte barn
 • Dannelse som menneske og personlige kompetencer
 • Trivsel og fællesskaber

Tryghed og udvikling for de allermindste
Jeg har fokus på:
 • Et trygt børnemiljø, hvor dit barn kan udvikle sig og  
 indgå i fællesskaber 
 • Kompetente medarbejdere, der kan organisere 
 aktiviteter med børnene i små grupper, inde og ude
 • Gode fysiske rammer indrettet til børn og deres ud-
 vikling i nærheden af hjemmet
 • Forældre og børn er forskellige og derfor skal der også  
 være forskellige daginstitutioner eller dagpleje, med  
 hvert deres pædagogiske fokus.
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Den grønne Byplanlægning
Når jeg bevæger mig rundt i Rudersdal nyder jeg altid 
det grønne, som en del af min tur – uanset om turen går 
til et af vores byområder, til skoven eller til vandet.

Det kræver en fast hånd om vores byplanlægning at 
sikre de kvaliteter. Jeg mener vi skal udvikle kommunen 
i vores byområder med respekt for de enkelte byers 
udtryk, og fastholde det grønne ved ikke at røre fredede 
arealer og arealer i landzonen. Dem skal vi passe på, og 
det vil jeg fortsat gerne stå på mål for.

Der er gode muligheder for at byudvikle gennem by-
fortætning og ved at revitalisere vores erhvervsområder, 
så vi løbende fremstår som en levende og attraktiv kom-
mune for alle.

Det vil være min ambition, at vi på den måde kan sikre 
plads til fornyelse og samtidig bevare det vi sætter pris 
på.

Erik Mollerup, 
Viceborgmester
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Vidste du?

At Rudersdal er den 
kommune i hele 
Nordsjælland, der lige 
nu oplever størst tilflyt-
ning af børnefamilier fra 
København.

Barndom med leg, 
læring og dannelse



K O M M U N A LVA L G  I  R U D E R S D A L  K O M M U N E  -  2 0 1 7 9

Børne- og skoleområdet er højt prioriteret i Venstre, og det er vores 
klare ambition, at Rudersdal skal være både det bedste sted at vokse 
op, og familiernes førstevalg.

Venstre vil sikre dagtilbud af høj kvalitet. Normeringerne skal fast-
holdes, og om muligt forbedres. Venstre anerkender, at forældrene 
ønsker forskellige typer dagtilbud. Også her er der brug for ansvarlig 
fornyelse, der kan sikre variation i dagtilbuddene.

Rudersdal skal have landets bedste skoler målt på resultater, faglighed, 
elevtrivsel og forældretilfredshed. Ambitionerne for skolerne skal være 
krystalklare, og vi vil vægte børne- og skoleområdet højt i den over-
ordnede prioritering.

Undervisningen skal først og fremmest have fokus på stadig bedre 
faglige resultater, men også have udsyn til den globale verden, vi er en 
del af. Dannelse som udgangspunkt for et godt voksenliv skal være en 
integreret del af skolegangen, og i den forbindelse vil vi initiere et 
styrket forældresamarbejde med skolerne. Samtidig skal vi arbejde for 
et tættere samarbejde mellem fritidsforeningerne og skolerne.

Det skal være en klar målsætning, at alle elever kommer videre til en 
ungdomsuddannelse.

De fysiske rammer skal på både dagtilbuds- og skoleområdet være i 
orden. Venstre vil fortsat sikre, at der afsættes ressourcer til fremadret-
tede investeringer, når de kommunale budgetter forhandles på plads.

For begge områder gælder det at ledelse og dygtige medarbejdere er en 
afgørende ressource. Venstre vil støtte klar ledelse og udvikling af med-
arbejdernes kompetencer, og i øvrigt indgå i tæt dialog med bestyrelser 
og forældre om, hvordan områderne bedst udvikles.

Indenfor det specialiserede område støtter Venstre inklusionsstrategien, 
så flest muligt kan fortsætte i normal- og nærmiljøet. Nye og forebyg-
gende tiltag skal baseres på bedste og nyeste viden på området.
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Anika Rée, 
40 år - medlem af kommunalbestyrelsen siden 2014

Jeg er opvokset i Vedbæk/Trørød, har slået 
mine folder (eller har slået mig løs) i Birke-
rød og Holte i mine unge dage, og har nu 
slået rødder i Nærum med min mand og 
vores to piger; Filippa på 6 år og Linea på 
1 år. Størstedelen af mit liv har jeg boet 
indenfor kommunens grænse, og har nydt 
de fantastiske rammer vores område har at 
byde på. De smukke grønne områder, det 
åbne land, skoven og vandet er det jeg sæt-
ter mest pris på ved at bo her, og derfor vil 
jeg gå langt for at beskytte det, og sørge for 
at alle, unge som gamle, kan få mere gavn af 
naturen omkring os. 

Mine mærkesager er:

• Flere ressourcer til børneområdet

• Et erhvervsliv i vækst

• Nye miljø- og klimavenlige tiltag
 
Læs mere på anikaree.venstre.dk 
og følg mig på facebook.
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Jeg tror på de nære fællesskaber. Derfor engager-
er jeg mig i ungdomsforeningen, skolebestyrelsen 
og grundejerforeningen. I arbejdet med at skabe 
gode rammer for vores yngste borgere i dagtilbud 
og skoler oplever jeg virkelig glæden over resul-
taterne. Børn skal støttes og udfordres – både når 
det er svært, og når de vil noget mere. De må gerne 
stå på tæer for at komme i mål.

Jeg arbejder med socialområdet og støtter foren-
ingslivet og de mange frivillige ildsjæle, som knok-
ler for at gøre Rudersdal til et fantastisk sted, hvor 
alle skal med – også når det kræver lidt ekstra af os.

Vi har nogle enestående naturværdier i Ruders-
dal. Kommunen er både “grøn” og “blå” med 
Øresundskysten og de mange skønne søer og 
vandløb. Jeg vil styrke indsatsen for vandmiljøet. 
Ikke ene mand, men i dialog med borgerne – til 
glæde for os og af hensyn til de kommende genera-
tioner.

Jens Darket
For 22 år siden blev jeg gift med 
Mette Kaagaard i Vedbæk Kirke, 
og sammen har vi tre børn. Vores 
ældste datter Josefine er nu tilbage i 
Ravnholm Skovbørnehave, hvor hun 
gik som barn. Vores yngste datter 
Anne Sofie er lige begyndt på Birk-
erød Gymnasium, og Valdemar går 
stadigvæk på Ny Holte Skole. Vi bor 
sammen på Ravnsnæsset.

Jeg har siddet i kommunalbesty-
relsen siden 2014. Jeg har opnået 
en del, men har stadigvæk mange 
visioner for kommunen.
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Seniortilværelse 
med livskvalitet 
og tryghed

Vidste du?

At antallet af plejeboliger 
siden 2013 er steget fra 
492 til 567, og at der er 
endnu flere på vej.

De fleste seniorer lever et aktivt liv uden behov for 
støtte i hverdagen. Men hvis behovet opstår, skal 
kommunen stå klar til at hjælpe.

Ældre- og plejeboliger skal være af høj kvalitet, 
men først og fremmest skal der tilbydes hjælp og 
forebyggelse, så borgeren kan forblive i egen bolig 
så længe som muligt.

Hvis behovet for hjælp opstår, skal den så vidt 
muligt tilrettelægges i dialog med borgeren, og 
med størst mulig medbestemmelse. 

For Venstre er det vigtigt med en hjemmepleje, 
hvor der udvises varme, omsorg og respekt for 
den enkeltes behov. 

Det samme gør sig gældende ved behov for gen-
optræning og rehabilitering. 

Der skal arbejdes med alle tiltag, der vil gøre de 
ansattes arbejde nemmere og lette administra-
tionen, så der er fuld fokus på den personlige 
omsorg for borgeren. 

Vi skal sikre gode forhold for ældre i det offentlige 
rum, så der er mulighed for at holde hvil under-
vejs, når man færdes ude. 

Ensomhed skal forebygges ved at støtte de frivil-
lige organisationer.
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Bekæmp kriminalitet, 
mens det er småt...
Jeg knokler for: 
 • Skoler med inspirerende undervisning, høj   
 faglighed og dygtige lærere.

 • Stærk og målrettet indsat for ledige. Straks-
 aktivering og ungeindsatser vil også fremover 
 have mit fokus i erhvervsudvalget. Alle skal   
 bidrage til samfundet, også flygtninge.

• Tryghed i Rudersdal: Bekæmp kriminalitet, mens 
 det er småt. 

• Flere orkestre: Som formand for Musikskolen 
 skal vi stadig arbejde for et bredt og varieret 
 musikudbud i tæt samarbejde med folkeskolen.
 
Og jeg vil fortsætte det ihærdige arbejde for et 
levende og spændende bycentrum som naturligt 
mødested for Rudersdals borgere. Vi skal udvikle 
vores boliger til fremtidens behov og samtidig 
bevare vores smukke grønne områder.

Søren Hyldgaard
Jeg er 46 år, har lokal og interna-
tional erhvervserfaring samt et solidt 
bagland med mine tre dejlige børn. 
Jeg genopstiller til kommunalbesty-
relsen, da jeg stadig har masser af 
gejst og visioner og ser med friske 
øjne på vaner og traditioner. I min 
fritid er jeg aktiv bruger af vores 
idrætscentre, hvor jeg også som 
frivillig arbejder for bl.a. Rudersdal 
Håndbold.
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Mit liv har altid været delt op i arbejde som leder, konsu-
lent og underviser kombineret med en aktiv fritid med 
forskelligt foreningsarbejde og en stor interesse for poli-
tik. Jeg har været amtsrådsmedlem, og jeg er formand 
for Skatteankenævnet, som behandler borgernes klager 
over Skats afgørelser, og af Videnskabsetisk komite, 
som godkender medicinske forsøg i Region Hovedsta-
den.

Jeg har stor respekt for, hvor meget foreningslivet 
betyder for os. Det er foreninger, som sørger for hele 
idrætslivet, for masser af aktiviteter for unge og ældre 
og for at skaffe faciliteter og aktiviteter for borgere i alle 
aldre. Kommunen ville være et fattigere sted at bo, hvis 
det ikke var for foreningslivet.

Lige nu er jeg formand for Søllerød Grundejerforening, 
og jeg er aktiv i foreningen, der står bag min golfklub.
Et emne jeg vil beskæftige mig med, hvis jeg bliver val-
gt, er at skabe en større sammenhæng i sundheds-
politikken gennem en mere klar arbejdsdeling mellem 
kommunen og Region Hovedstaden.

Lars Kristensen
Jeg bor på Søllerødvej. 
Jeg er gift og har en voksen 
søn, der er lærer på Dronning-
gårdsskolen og et barnebarn, 
som går i 1. Klasse på Nærum 
skole.
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Jeg hedder Maiken Gjerrow Andersen og stiller op 
til Kommunalvalget i Rudersdal, fordi jeg er en ilds-
jæl, som ønsker at deltage aktivt i at videreudvikle 
de gode vilkår vi har i kommunen, for et godt og 
aktivt liv for børn, unge og ældre.

Jeg bor i Nærum og har altid bidraget med frivilligt 
arbejde, hvor jeg kunne gøre en forskel for børn og 
unge. Jeg har blandt andet siddet i skolebestyrels-
en på Nærum skole i 8 år, og har været aktiv i BSV 
– boldklubben Søllerød-Vedbæk. Jeg sidder i dag 
som bestyrelsesmedlem i Ung i Rudersdal.

Jeg er formand i en forening som hedder BSV’s 
Venner. Vi afholder forskellige arrangementer, 
såsom banko på torvet i Nærum og juletræssalg på 
ungdomsgården, hvor overskuddet går til Nærum 
Ungecenter og BSV.

Maiken Gjerrow Andersen
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Anders Stendevad
I Venstre repræsenterer jeg de unge, og jeg mener at vi i Rudersdal 
skal give ungdommen mere ansvar. 

Unge mødes i dag af mennesker som tror de unge ikke kan stå på egne 
ben. Med mit kandidatur tror jeg på at unge kan og vil! Ved at flere unge 
får øjnene op for hvordan de kan tage ansvar og bidrage, tror jeg at vi 
kan skabe den mest frivillige kommune i Danmark. Vi er nødt til at an-
erkende den enorme ressource, de unge er i arbejdet med at forbedre 
vores samfund, og vi skal opmuntre og give incitamenter til at flere tager 
ansvar og tager del i vores lokalsamfund. For at dette kan lykkes er der 
brug for personer som er klar til at prioritere tid til unge. Og det er jeg.
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Engagement og fællesskab
Jeg har en pragmatisk og holistisk tilgang til det 
meste, og er godt til at se tingene fra flere sider. 
Mine værdier er funderet i det forpligtende fælles-
skab.

Vores lokale skole har, ligesom alle Rudersdals 
skoler, gennem de senere år været igennem en for-
vandling, som skal bringe vores tankesæt omkring 
undervisning i skolesystemet op på et nyt niveau. 
Det tager tid at få alle dele implementeret, men vi 
er rigtig godt på vej. Et af de tiltag, jeg mener det 
er vigtigt at holde fokus på, er Åben Skole, som kan 
være med til at styrke børn og unges viden om det 
samfund vi er en del af. Både via samarbejder med 
foreninger og lokale virksomheder kan der bygges 
bro på flere plan. Børn og unge lærer at være en 
del af det forpligtende fællesskab som i et fore-
ningsliv. Og undervisningen kan gøres til en hands-
on-oplevelse, som kan åbne øjne for en erhvervs-
faglig uddannelse.

Birgit Sønderskov
Jeg bor i Bistrup med min mand og 
teenagedatter, og har bl.a., været 
aktiv i Bistrupskolens bestyrelse i 
5 år. 



Birkerød

Trørød

Gammel Holte

Overød

Holte Søllerød

Nærum Skodsborg

VedbækSandbjergHøsterkøb
Ravnsnæs

Isterød

Brådebæk

Bistrup

Kajerød
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Jens Ive

Daniel E. Hansen

Randi Mondorf

Jens Darket

Anders Stendevad

Birgit Sønderskov

Troels Gunnergaard

Søren Hyldgaard

Pia G. Lorentsen

Nelli Modeweg-Hansen

Jørgen Beck-Bang

Rune Kjeldsen

Esma Birdi

Jens Carsten Nielsen

Lars Jensen

Venstre passer på dit lokalsamfund og hele Rudersdal. 

Venstres kandidater afspejler befolkningen i Rudersdal. 
Kvinder og mænd, ansat i erhvervslivet og det offentlige, 
selvstændige erhvervsdrivende og lønmodtagere med bopæl 
i alle lokalområder af Rudersdal.
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I Rudersdal findes et mangfoldigt kultur-, fritids- og 
idrætsliv, som er båret af ildsjæle samt mange aktive 
og engagere borgere. 

I Rudersdal findes et mangfoldigt kultur-, fritids- og 
idrætsliv, som er båret af ildsjæle samt mange aktive og 
engagere borgere. 

Venstre vil sikre de bedst mulige rammer for borgernes 
aktive og sunde fritidsliv i en grøn kommune, og vi 
støtter og værdsætter de mange frivillige kræfter. Fore-
ningerne skal have ordentlige vilkår med adgang til 
gode faciliteter, og deres aktiviteter skal støttes.

Dertil skal kommunens kulturelle centre; bibliotekerne, 
biograferne, musikskolerne, museerne samt Mantzius-
gården og Mariehøj Centret, være solide rammer for 
kulturlivet. 

Vi skal sikre den bedst mulige udnyttelse af faciliteterne. 
For Venstre er det særligt vigtigt, at Rudersdal også er 
en god kommune for de unge. Vi skal lytte til ungdom-
men og inddrage dem i, hvordan vi bedst udvikler de 
tilbud, der er målrettet til dem.

Venstre vil arbejde for et fortsat velfungerende Ung i 
Rudersdal, der skaber mangfoldige fritidstilbud. Dertil 
støtter Venstre en proaktiv SSP-indsats, så det er trygt 
at være ung i Rudersdal.

Vidste du?

At der i de seneste 4 år er 
investeret over 20 mio. 
kr. i bedre idrætsfaci-
liteter (bl.a. nyt atletikan-
læg, skaterbane, mere 
kunstgræs og renovering 
af svømmehal), og at der 
netop er afsat yderlig-
ere 20 mio. kr. til en ny 
idrætshal i kommunen.

Aktivt fritidsliv – og en 
god kommune for de unge
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Mit navn er Per Carøe
Jeg har boet næsten hele mit liv i kommunen og interesserer mig for lokale 
forhold i alle henseender, og vil gerne bruge mit engagement på politik. 

Politik handler om, hvordan vi vælger at leve sammen. Borgerne forventer 
kvalitet, muligheder og sund økonomi. Jeg vil gerne bidrage til udviklingen. 
Derfor ønsker jeg at blive en del af Rudersdal Kommunalbestyrelse.

I Rudersdal har vi rigtig gode forudsætninger. Vi har en veldreven kommune og 
vi er ressourcestærke. Det skal vi benytte os af, og det er et mål, at så mange 
som muligt bidrager og får glæde af det.

Grundlæggende mener jeg, at vi politikere skal observere, lytte til og spørge 
både borgere og kommunens velkvalificerede medarbejdere, så beslutningerne 
tages på det bedst muligt grundlag.

Siden år 2000 har jeg været aktiv med skolepolitik, men alle områder har min 
interesse, og jeg tilbyder mine erfaringer og min energi.

Få en stemme i Byrådet, stem personligt, Per Carøe.



Som bysbarn og mor til tre piger 
er uddannelse og miljø vigtige 
mærkesager for mig
Mit mål er at skabe et socialt værested for unge 
mennesker samt at løfte uddannelses kvaliteten på 
skoleområdet, således at vores børn får et bedre 
afsæt i livet. Et afsæt der gør, at de unge ikke tabes 
i farten, men med større sandsynlighed bliver opta-
get på den uddannelse eller læreplads de drømmer 
om. For mig at se, en vigtig forudsætning for et 
værdifuldt liv.

Jeg vil også arbejde for et bedre miljø, hvor vi 
borgere kan leve og trives gennem en høj grad af 
tryghed.

Jeg er født og opvokset i Rudersdal, og har i 4 år 
været indehaver af Vedbæk kiosk. Jeg har lyttet 
til mange mennesker, og har i dag en rigtig god 
fornemmelse for, hvor jeg kan hjælpe og udvikle, 
og hermed gøre en forskel.
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Camilla Paludan
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Ulrik Iversen
Uddannelse: Student Rungsted Statsskole 1974, Den 
Kongelige Livgarde, Handelshøjskole (CBS),cand jur 
1982. Advokatfuldmægtig Næstved 1982, advokat-
kontor (1987) i Nærum hvor jeg bor.

Familie: 1988 gift Læge Sanne Alkærsig, levet sam-
men med siden 1976. Vi har to børn David Alkærsig og 
Nina Alkærsig. 

Frivillige foreninger: Formand for Venstre i Søllerød, 
bestyrelsesposter i Vangeboskolen, (tidl.) Venstre i 
Rudersdal, Venstre i Nordsjællands Storkreds, Søllerød 
Lejren og Poul Bergsøe Kollegiet. Bestyrelsesmedlem 
af Folkemøde i Rudersdal, debatpolitik, Ældresagen, 
Hjerteforeningen m.fl.

Et sundt liv hele livet. 
Omsorg for borgere med 
særligt behov. Bliver jeg 
valgt er affaldssorterings 
(miljø) og sund økonomi 
mærkesager.

Stifter og bestyrelsesmedlem 
De Røde Portes Venner, 

renovering og bevarelse af 
Vores lokale kendetegn. 
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Der er stor begejstring for mit vedkommende, 
når det gælder frivillighed.

Hvad enten det angår lektiehjælp hos flygt-
ninge, arbejde i menighedsrådet eller at arran-
gere julehygge i lokalsamfundet.

Det handler i høj grad om hvordan vi behandler 
hinanden med respekt, og om hvordan en lille 
opgave for dig kan betyde alverden for et andet 
menneske, for i Rudersdal kommune varierer 
det gode liv fra person til person.

Frivilligt arbejde og stort engagement bidrager 
til den enkeltes livskvalitet og styrker sammen-
holdet i vores samfund.

Ulla Thillerup

6
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Levende 
bycentre 
– i en grøn 
kommune

Vidste du?

At over 60 % af Ruders-
dal Kommunes samlede 
areal er grønne områder.

Rudersdal er karakteriseret ved bysamfundene i 
det åbne, grønne land mellem Furesøen, Sjælsø og 
Øresund. 

Venstre vil med en restriktiv linje værne om disse 
kvaliteter og værdier. 

Enhver byudvikling skal ske med den fornødne 
omtanke – det grønne, miljøet og de lokale særpræg 
er ikke til salg. 

Vores fokus er derfor først og fremmest, hvordan 
eksisterende bebyggede arealer kan udvikles, f.eks. 
ved omdannelse af gamle erhvervsområder til boli-
ger. 

I Venstre ønsker vi, at vores bycentre skal udvikles 
som ”byens pladser”, hvor alle generationer mødes 
og godt naboskab kan opstå. 

Videreudvikling af bycentrene skal ske i dialog med 
erhvervsdrivende, handelsstandsforeninger og 
engagerede borgere. I udviklingen skal vi sikre god 
tilgængelighed og en velfungerende offentlig trans-
port, som er af væsentlig betydning for mange af 
kommunens borgere. 

Venstre vil arbejde for at udvikle gode parkerings-
forhold nær stationerne for at støtte gode forhold 
til pendlerne.

Miljøet har vi kun til låns, og det er Venstres am-
bition at overdrage det i god og ordentlig stand til 
kommende generationer. Vi skal passe på vandmil-
jøet, reducere udledningen af CO2, sikre fleksible 
og servicemindede genbrugsstationer, samt en 
miljøvenlig og effektiv affaldshåndtering. 
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Gennem børnene – og dermed 
skolen – skabes fundamentet for 
Danmarks fremtid

Rudersdal skal have landets bedste skoler 
målt på resultater, faglighed, elevtrivsel og 
forældretilfredshed. Kommunens skoler skal 
være så gode, at de tilvælges. Derfor vil jeg 
bl.a. arbejde for:

 • Dagtilbud af høj kvalitet og med variation

 • Fokus på motorik og koncentration før  
 skolestart

 • Fokus på trivsel og glæde ved skole-
 gangen

 • Kvalitet i inklusionen

 • Sammenhæng i barnets liv fra dagtilbud  
 til skolegang

 • Udendørs lege- og læringsmiljøer, Natur-
 skole og udeskole som en naturlig del af 
 indskolingen.

Læs mere på min Facebook /Pia.G.Lorentsen 

Pia G. Lorentsen
Jer er 59 år og har boet i Birkerød 
det meste af mit liv. De sidste mange 
år har jeg arbejdet som Børne-
haveklasseleder og skolepædagog 
i dagtilbud. Denne baggrund håber 
jeg at kunne bruge som børnenes og 
skolens stemme i kommunalbesty-
relsen.



K O M M U N A LVA L G  I  R U D E R S D A L  K O M M U N E  -  2 0 1 7 2 7

Jeg vil fokusere på den tredje alder
 
Rudersdal har mange tilbud til borgere i denne gruppe, 
derfor er det mig magtpåliggende at vedligeholde og evt. 
udbygge disse tilbud. Da et aktivt seniorliv er en forudsæt-
ning for et godt helbred, fysisk såvel psykisk. Sygdom kan 
ramme os alle, derfor er det min holdning at der skal være 
mulighed for at få hjælp og pleje i eget hjem så længe som 
muligt. Vi skal have tilstrækkeligt med plejeboliger, som 
skal give tryghed og gode rammer.
 
Forudsætningen for at Rudersdal kan yde en god og varig 
service til seniorerne er baseret på en sund økonomi og en 
stabilitet, som med Venstre i spidsen, har sikret i snart tre 
årtier – og det skal fortsætte i bredt samarbejde i kommu-
nalbestyrelsen med Venstre og Jens Ive ved roret.

Niels Bundsgaard
Bor i Trørød – er 71 år og 
er en aktiv pensionist. Gift 
med Lone - vi har børn og 
børnebørn. 10 år som jager-
pilot, fortsatte i civil flyvning, 
hvor jeg sluttede som Vice 
Præsident/Flyvechef for et 
luftfartsselskab.
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Lokalpolitik & samarbejde
Det er 10 år siden, jeg forlod landspolitik. Børnene 
er nu voksne. Min virksomhed er der styr på. Så 
det er tid at melde sig under fanerne til kommunal-
bestyrelsen.

17 års politisk erfaring fra Christiansborg er en god 
ballast i lokalpolitik, hvor samarbejde og kompro-
misser er dagligdag, når borgerne skal betjenes. 
Det er vigtigt med gode relationer til Folketinget, 
hvor der træffes beslutninger af vidtrækkende be-
tydning – ikke mindst vedrørende vore boligudgifter 
og den milliard-store udligning til andre kommuner.

Mere privat, mindre skat:
 • Kommunen skal sikre frit valg og flere udbud til 
 private. 
 • Inddrage vore kreative, initiativrige borgere. 
 • Telemedicin med behandling af kronikere og 
 genoptræning hjemme. 
 • Let kontakt til kommunen og benyttelse af de 
 kommunale lokaler. 
 • Vi bliver alle ældre. Kommunen skal være klar 
 dén dag, helbredet svigter.
Stem personligt!

Charlotte Antonsen
58 år, cand.polit. selvstændig råd-
giver, 2 børn. Bor i Søllerød, Holte. 
Tidligere medlem af folketinget valgt 
i bl.a. Birkerød. 
www.charlotteantonsen.dk



K O M M U N A LVA L G  I  R U D E R S D A L  K O M M U N E  -  2 0 1 7 2 9

Venstre vil sikre det bedst mulige fundament for at 
borgerne kan leve et sundt og aktivt liv – hele livet.

Det gælder såvel den patientrettede forebyggelse, der 
skal lindre og modvirke kroniske sygdomme, som den 
borgerrettede forebyggelse, der skal sikre, at raske 
borgere ikke bliver syge.

Dette sker ved at sikre en høj kvalitet i de kommunale 
sundhedstilbud, uanset om det gælder sundhedstilbud 
til børn eller voksne, og uanset om det gælder genop-
træning, træning, indsats mod alkohol og rygning, 
indsats for motion og sund kost eller tandplejen for de 
yngste.

Indsatsen skal være tværgående på tværs af fagom-
råder, og den skal udføres så tæt på borgeren som 
muligt.

Sundhedsindsatsen tager udgangspunkt i borgerens 
behov og skal sikre sunde, livsglade og aktive borgere.

Vidste du?

At Rudersdal i et frikom-
muneforsøg med andre 
kommuner arbejder på 
at etablere en døgn-
bemandet akutklinik til 
behandling af akut op-
stået sygdom, for at 
undgå unødige indlæg-
gelser og sikre behand-
ling af borgeren så tæt på 
hjemmet som muligt. 

Et sundt liv – hele livet
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Bedre forhold for erhvervslivet
Jeg vil arbejde for, at vi aktivt gør en indsats for at 
gøre det attraktivt for virksomheder at vælge Rud-
ersdal. Vi har mange ressourcestærke borgere, hvis 
arbejdspladser i højere omfang kunne være belig-
gende i Rudersdal.
 
Bedre børneliv
Jeg vil arbejde for, at vore daginstitutioner og sko-
ler prioriteres, herunder de selvejende institution-
er. Der skal være rum og ressourcer, så vore børn 
kan udvikle sig til hele mennesker. Jeg vil desuden 
arbejde for at vi får godt indeklima for alle børn og 
medarbejdere.
 
Se mere: facebook.com/HenrikCaroeGjelleboel

Henrik Carøe Gjellebøl
Jeg er 48 år, far til tre børn på 
tre, syv og 16. Jeg er engageret i 
børnenes institution og skole, og 
når der er tid ror jeg kajak, løber, 
cykler og svømmer. Arbejder som 
udviklingschef. Er uddannet cand. 
scient. pol. og MBA. Bor i Trørød.
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Gode rammevilkår for erhvervslivet
Fra mit virke igennem mange år i den finansielle verden ved jeg, hvor vigtigt det er, 
at kommunerne giver erhvervslivet gode rammevilkår.

Rudersdal kommune skal have en sund og balanceret udvikling. En forudsætning 
herfor er, at vi tilbyder vores erhvervsvirksomheder optimale vilkår uden unød-
vendigt bureaukrati. Vi skal støtte og bistå Rudersdals erhvervsliv med de mange 
spændende og videnstunge virksomheder.

Vi skal tiltrække nye erhvervsvirksomheder og understøtte de mange nye initiativer 
og iværksættervirksomheder, der i fremtiden kan skabe nye arbejdspladser, som er 
så vigtige for kommunen og kommunens udvikling og økonomi.  

Vi skal undgå unødvendige skatter og afgifter, og skal med andre ord være en god 
”vært” for Rudersdals erhvervsvirksomheder.

Sund økonomi
Kommunens økonomi er sund, og der er ikke behov for skattestigninger. Vi har 
råderum, og det skal benyttes rigtigt. Rudersdal Kommune skal vedblive at være 
attraktiv at bo i for alle, og med børnefamilierne og deres behov i fokus.

Lars Jensen



K O M M U N A LVA L G  I  R U D E R S D A L  K O M M U N E  -  2 0 1 73 2

Børn - Unge
Jeg har været formand for flere forældre-
bestyrelser i mine børns institutioner gennem 
årene og kontaktforældre i skolen.

Jeg sætter ”plads til forskellighed” meget højt. 
Vi er ikke ens som mennesker. Derfor skal vi 
ikke ha’ ensartede tilbud, i form af pasningstil-
bud til de små eller skole- og fritidstilbud til de 
unge. Der skal være plads til forskellighed.

Der er eksempelvis mange, der gerne vil ha’ 
deres børn i skovbørnehave, så børnene er 
ude i den friske luft og bruger den fantas-
tiske natur, vi har overalt i vores kommune. 
Desværre er det ikke alle, der kan få deres 
ønske om dette opfyldt, da efterspørgslen er 
stor og pladserne få.

I kommunalbestyrelsen vil jeg arbejde for:
 • at børn og forældre inddrages i endnu 
 højere grad i forhold til udformningen af 
 pasnings-, skole- og fritidstilbud, samt

• at flere kan få deres ønske opfyldt, bl.a. om 
 at komme i en skovbørnehave.

Rune Kjeldsen



Ud over at lave handleplaner for god 
integration for kommuner, skriver 
jeg også fagbøger og underviser på 
Politiskolen i faget kultursociologi.
 
Rudersdal som foregangskommune
Jeg vil arbejde for at Rudersdal Kommune bliver 
den bedste til social, kulturel og økonomisk integra-
tion af etniske minoriteter. Vi har en forholdsvis lille 
andel af etniske minoriteter i kommunen. Med det 
som udgangspunkt kan vi bedre end mange andre 
kommuner være med til at frigøre de etniske mi-
noriteters potentiale. Det arbejde kan komme hele 
landet til gavn.
 
Beskæftigelse
Der er behov for at tiltrække og fastholde uden-
landsk arbejdskraft. Det kan meget vel være spe-
cialiserede udlændinge f.eks. indenfor sundhed, IT 
og innovation, der udvikler vinderprodukter. På den 
måde mindsker vi fyringer og skaber flere arbe-
jdspladser i virksomhederne, og forbedrer vores 
konkurrenceevne i den globale verden. Flygtninge 
og indvandrere skal komme tættere på arbejde og 
uddannelse med målrettede indsatser.
 
Børn og unge
Der skal en hel landsby til for at opdrage et barn, 
siger et gammelt ordsprog. Hvem opdrager vores 
børn? Jeg vil arbejde for at styrke forældrerol-
len, så vi får et bedre samarbejde med respekt for 
autoriteter som f.eks. lærere, pædagoger og politi. 
Som forældre skal vi bakke op om fagpersonerne, 
snarere end at blande os og kræve retten til at være 
uenig i alt.
 
Jeg vil arbejde for at vores børn og unge kan begå 
sig i en globaliseret verden – ikke kun i Rudersdal 
Kommune.
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Esma Birdi
Jeg er gift og har 3 børn. Jeg bor 
sammen med min mand og søn i 
Holte, og her har vi boet siden 1999. 
Jeg har arbejdet som tolk, primært 
i det offentlige system, i over 25 år. 
De seneste 15 år som selvstændig 
integrationskonsulent. Den erfaring 
jeg har fået via mit arbejde har givet 
mig et indblik i, hvordan servicen kan 
forbedres i forhold til den enkelte 
borger i f.eks. uddannelsessystemet, 
retssystemet og på arbejdsmarkedet.
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ORDENTLIGHED !
Det er vigtigt at vi som mennesker og 
som samfund:
- opfører os ordentligt
- taler ordentligt
- behandler hinanden ordentligt

Jørgen Beck-Bang

Rudersdal Kommunes vigtigste opgave er at 
drive og udvikle et af landets bedste lærings- 
og dannelsesmiljøer for vores børn og unge. 
De bedste skoleledere, de bedste lærere og 
velfungerende faciliteter og sikre skoleveje! 
Når der skal prioriteres, er det her pengene 
skal bruges- også fremover.

Jens Carsten Nielsen

Gift med Kirsten f. Dupont.
Tre voksne børn og 8 børnebørn.
Cand.merc.  Fhv. Direktør 
A/S Dagbladet Politiken, 
Danica og Centerleder CBS
Medlem af Venstre siden 1974

STØRST MULIG INDFLYDELSE 
PÅ EGET LIV…
Det betyder bl.a.: egen bolig med den nødven-
dige hjælp, eller plejehjem, hvilket skal være dit 
valg, når tiden kommer. 
Jeg vil arbejde for at kvaliteten vil være høj i 
begge løsninger.

Nelli Modeweg-Hansen

70 år, bor i Høsterkøb,
Cand. polit, selvstændig, Gunnergaard Consult,
tidl. investeringsdirektør i pensionssektoren,
bestyrelsesmedlem i Høsterkøb Grundejer-
forening samt Venstre i Birkerød.

Troels Gunnergaard

Sundhed og ældre:
Mit mangeårige arbejde indenfor social- og 
sundhedssektoren har givet mig stor viden om 
behovet for sammenhænge mellem barne-, 
voksen- og ældretilværelsen som grobund for et 
godt liv.

Birgit Tystrup
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Randi Mondorf 
Cand. Merc. 56 år og 3 
børn, bosiddende i Ruders-
dal gennem 28 år, med flere 
udlandsophold undervejs. Jeg 
er familiemenneske, ”venne-
menneske” og naturmenneske, 
optaget af at passe på vores 
omgivelser.

Kandidat til Regionsvalget
Et sundhedsvæsen i udvikling 
 • Vi skal stadig bekæmpe ventetid
 Mange patienter venter stadig for længe på at  
 komme i gang med deres behandlingsforløb. 

 • Teknologiens muligheder skal forfølges til 
 gavn for patienterne. 
 En hastig udvikling i nyt udstyr, ny medicin og  
 bedre behandlingsformer kræver investeringer. 

 • Mere sammenhængende sundhedstilbud til  
 borgerne. 
 Mere og bedre samarbejde mellem praktise-
 rende læger, kommune og region sammen med 
 den teknologiske udvikling, gør det muligt at 
 give patienterne en mere sammenhængende 
 behandling. 

 • Fra administration til direkte patient-
 behandling. 
 Fokus på at flytte midler til de patientnære 
 behandlinger. 

 • Gode forskningsmiljøer skal sikre fremtidens  
 behandlinger. 



Venstre tager ansvaret for udviklingen i Rudersdal. 
Ansvaret for økonomien. For kvaliteten. 

 

GIV VENSTRE DIN STEMME 
TIL KOMMUNALVALGET 

den 21. november 2017 


