FÆLLES OM VORES RUDERSDAL

BORGMESTER

JENS IVE

BEDRE VELFÆRD
– FLERE MULIGHEDER
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Jens Ive
Jens har været vores borgmester
i mere end ni år i Rudersdal Kommune. Han var oprindeligt skolebestyrelsesformand, og det var
her interessen for lokalpolitik blev
vakt. Jens brænder for Rudersdal,
og han ser først og fremmest sig
selv som borger i kommunen, og
dernæst som borgmester. Derfor
er en konstruktiv og værdiskabende dialog med borgerne en
hjørnesten i hans virke som borgmester. Og derfor ligger værdier
som åbenhed og ærlighed Jens’
hjerte nært. Jens er 66 år, gift med
Merete og sammen har de to børn
og et barnebarn.
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Kære Rudersdaler,
I Venstre ønsker vi at sikre den
bedst mulige velfærd med størst
mulig valgfrihed baseret på den
bedst tænkelige økonomi.
Rudersdal Kommune skal levere
den bedst mulige velfærd til alle
os borgere. Trygge og udviklende
rammer for pasning af vores børn.
Vi skal fastholde skoler i lokalområdet til de mindre skolebørn. Og
vi skal sikre udviklingsmuligheder,
høj faglighed og global indsigt, der
giver børnene det bedst mulige
udgangspunkt for at erobre verden.
For de ældre skal vi først og fremmest sikre, at de kan blive længst
muligt i eget hjem. Og at kvaliteten
er i top, hvis hjemmepleje og plejehjem bliver aktuelt.
Velfærd handler også om at sikre
vores værdifulde, grønne naturområder, øge biodiversiteten og reducere udledningen af CO2. Vi vil
sikre, at børnene i Rudersdal får en
grønnere kommune end den, som vi
overtog.
Vi ønsker at udvikle kommunen, så
alle fra de mindste børn til vores
ældste beboer får alle de muligheder, som et moderne velfærdssamfund kan tilbyde. Vi ønsker ikke
ensartede standardløsninger, men
en velfærd, der tager udgangspunkt
i borgerens behov. En velfærd, der
giver dig muligheder og valgfrihed
frem for regler og begrænsninger.

Vi skal fortsat levere en optimal
velfærd til det, der i øjeblikket er
Danmarks næstlaveste skatteprocent. Vores fælles økonomi skal
være sund. Også når vi i fremtiden
bliver færre til at skabe velstand og
velfærd – og flere, der får behov for
fællesskabets ydelser.
Vejen til god velfærd og sund
økonomi handler i høj grad om tillid
og dialog. Tillid til borgerne og tillid
til de kommunale medarbejdere.
Ved fx at lade medarbejderne lede
sig selv, kan vi fjerne dyre og ofte
unødvendige ledelseslag. Og sætte
velfærden fri.
Venstre vil fortsætte med at tage
et ansvar for Rudersdal. I et bredt
samarbejde med resten af byrådet.
Så vi kan sikre den bedst mulige
velfærd med størst mulig valgfrihed
baseret på den bedst tænkelige
økonomi.
Vær med om et bedre Rudersdal.
Stem på Venstre den 16. november.

Jens Ive
Borgmester i Rudersdal
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ET BÆREDYGTIGT
OG GRØNT
RUDERSDAL
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RANDI
MONDORF
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Rudersdal er et enestående sted, som vi skal
passe godt på. Jeg bor selv på 32. år i Rudersdal og jeg elsker det. Da jeg var nytilflyttet fik
børnene mig engageret i bestyrelsesarbejdet i
skolen og senere politik. De har forpligtet mig på
arbejdet for et endnu bedre Rudersdal.
Rudersdal – en grøn ramme om din hverdag fra barn
til ældre.

Vidste du?
At over 60 procent af
Rudersdal Kommunes
samlede areal er grønne
områder.

Venstre ønsker, at Rudersdal skal yde sit bidrag til en
bæredygtig udvikling, der er både miljømæssigt,
økonomisk, erhvervsmæssigt og ikke mindst socialt
afbalanceret. Derfor skal kommunale tiltag vægtes ud
fra, om de er bæredygtige.
Venstre vil beskytte naturområder, økosystemer og
biodiversitet, så vi afleverer et bedre miljø til kommende generationer.
Venstre vil håndtere de øgede regnmængder, så vi
beskytter vores søer, vandløb og kyster. Tiltagene skal
være socialt afbalancerede, så alle borgere får mulighed
for at bidrage og tage ansvar for kommunens udvikling.
Borgerne skal inddrages, ikke fremmedgøres.

At give sine børn trygge og udviklende rammer står
højest på forældres prioriteringsliste. Det ved jeg som
mor til 3 børn.
Randi Mondorf
Rudersdal Kommunalbestyrelse & Regionsrådet
3 børn
32 år i Rudersdal
Engagement, erfaring og
ordentlighed
Udvikling og resultater
skaber vi i fællesskab

Når vi bliver ældre ønsker vi stadig at indgå i fællesskaber og nyde smukke omgivelser. Et trygt seniorliv er
også frihed til at vælge hvordan du vil leve – hele livet.
De smukke omgivelser bevarer ikke sig selv. De er
resultatet af en nænsom og bevidst udvikling med et
langt perspektiv. Her skal være land mellem byer og
nem adgang til naturen.
Rudersdal skal være en aktiv spiller i den grønne omstilling fra vild fauna, grønne indkøb, flere elbiler og rent
badevand. I den grønne omstilling spiller erhvervslivet
en aktiv rolle. De finder fremtidens løsninger på miljøog klimaudfordringerne.
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JENS
DARKET

Livet i Rudersdal er godt, og det kan blive endnu
bedre. En god skolegang og trygge rammer for
vores børn er vigtigt. Ældre som modtager hjælp
skal opleve selvbestemmelse. Der skal værnes om
vores fantastiske natur og arbejdes for et renere
vandmiljø og et mere bæredygtigt Rudersdal.
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MALENE
BARKHUS

Vores børn og unge
Jeg arbejder for, at vores børn og unge vokser op i
tryghed, får en god skolegang og et alsidigt fritidsliv.
Vi skal være ambitiøse og forvente meget af hver enkelt
og være klar til at hjælpe, når det kræver lidt ekstra.
Jens Darket
Gift med Mette Kaagaard.
Vores børn - Josefine,
Anne Sofie og Valdemar
er alle spejdere i Holte og
spiller teater i Birkerød.
Uddannet ingeniør og
økonom.

Vores ældre
I vores alderdom skal vi have frihed til at vælge den
hjælp, som passer os bedst. Vi skal tilbyde ældre- og
plejeboliger samt hjemmepleje, hvor man mødes af
varme, omsorg, respekt og selvbestemmelse.
Vores natur og miljø
Vi har pligt til at passe på Rudersdals enestående
grønne og blå naturværdier. Indsatsen for vandmiljøet
skal styrkes til glæde for os selv og kommende
generationer. Sammen skal vi skabe et bæredygtigt
Rudersdal, hvor vi bidrager til omstillingen gennem
affaldssortering, genbrug og valg af grønne løsninger.

Malene Barkhus
39 år, gift med Jesper og
sammen har vi lille Oliver og
Sophia.
Kundeansvarlig i en global
softwarevirksomhed.
Tidligere politisk leder for
Frederiksbergs folkeskoler
og gruppeformand for
Venstres gruppe.

Det er min erfaring, at skal man lykkes med at
rykke en god kommune frem til at blive endnu
bedre, kræver det nytænkning frem for vanetækning. Fordi det er altid sundt at stille sig
selv dét spørgsmål, om der er ting, vi kan gøre
bedre. Jeg tror på mennesket før systemet
– på frit valg.
Børneløfte: Vi skal sikre en høj faglighed
Vores børn fortjener det bedste. Deres fremtid afhænger af det, vi giver dem med. Vi skal turde sætte
mål for, hvilke færdigheder man skal opbygge gennem
sin opvækst. Derfor skal 95% af alle lektioner være med
lærere uddannet i det fag, de underviser i.
Vi skal tiltrække de bedste
Vi skal turde have den målsætning, at være den mest
attraktive kommune at arbejde i. En styrkelse i både
fastholdelse og rekruttering er vigtig for at sikre en god
hverdag for både børn, unge og ældre.
Vi skal styrke det lokale demokrati
Fordi dit engagement gør en forskel. Ikke alle steder i
kommunen har forældrebestyrelser til det enkelte dagtilbud, skole, eller specialtilbud. Flere skal engagere sig
lokalt og der skal være frihed til forskellighed.
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LANDETS
BEDSTE SKOLER

God trivsel går hånd i hånd med høj faglighed. Den bedste læring er mest
effektiv i skoler med høj trivsel, hvor eleverne ikke mobber hinanden, og hvor
der er ro i klasserne. Venstre ønsker at understøtte skolernes ledelse i at sikre
den nødvendige ro i undervisningen, som skal være med til at sikre et godt
læringsmiljø for den enkelte elev.
Venstre står bag den langsigtede plan for Rudersdals folkeskoler, som frigør
ressourcer til brug for undervisning og sikrer mulighed for at styrke elevernes
læring i de sidste vigtige år i skolen. Alle børn og unge i Rudersdal skal have
de bedste muligheder for at komme videre i livet, når de forlader folkeskolen
på vej mod en ungdomsuddannelse.

Det er afgørende for børnenes muligheder, at forældrene inddrages i at fastlægge gode rammer i
skolerne. Dette sker gennem skolebestyrelsen.
Venstre ønsker, at forældrene i den enkelte institutions
bestyrelser har mulighed for at gøre en forskel. Skolebestyrelserne skal give forældrene mulighed for at
sætte et fagligt og lokalt præg netop dér, hvor deres
børn går i skole. Skolebestyrelserne skal kunne udvides
med personer fra det lokale erhvervs- og forretningsliv
for at sikre, at skolerne forankres i lokalsamfundet.

Vidste du?
At Rudersdal er den
kommune i hele Nordsjælland, der lige nu
oplever størst tilflytning
af børnefamilier fra
København.
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KLAUS NØRBY
JAKOBSEN

Mit fokus som ny aktiv lokalpolitiker er idræt
og erhverv. Jeg nyder det lokale liv, idrætsog kulturforeningernes tilbud og det aktive
erhvervsliv.
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ANIKA RÉE

Men kommunens mange idrætsanlæg anvendes meget
og det slider på faciliteterne. I de kommende år vil jeg
arbejde for, at idrætslivet får bedre fysiske vilkår.

Modernisere svømmehaller,
så de møder nu- og fremtidens krav.
Udarbejde en helhedsplan
for aktivitetscenteret i
Birkerød herunder modernisering af faciliteterne.
Styrke ketchersporten
(herunder Padel) ved at
tilpasse både indendørsog udendørskapaciteten.

Jeg er stolt af Rudersdal.
Af skolerne, fritidslivet og den smukke natur. Det ønsker
jeg at værne om og styrke. Vi fortjener bedre faciliteter
til idrætslivet. Plan, penge og beslutninger er på plads.
Nu er vi klar til handling.
Vores lokale erhvervsliv skal have gode forhold. Det
skal være muligt både at bo og skabe en virksomhed i
vores kommune. Jeg vil arbejde for at skabe optimale
rammevilkår for erhvervslivet og trække på min omfattende erhvervserfaring af den private og offentlige
sektor.
Jeg tror det er vigtigt, at politikere har erfaring fra
andet end politik. Som partner og direktør i en softwarevirksomhed og ekstern lektor på CBS, kender jeg
til verden udenfor rådhuset. jeg har ambitioner om at
gøre vores kommune endnu bedre – og jeg mener, at
jeg kan bidrage.

Anika Rée
Jeg arbejder for:
At gøre en forskel for vores
børn og unge
At hjælpe de svageste i
vores samfund til et bedre liv
At det skal give overskud at
bo i Rudersdal
Læs mere på
anikaree.venstre.dk:

Rudersdal skal være et trygt sted at bo og
færdes, og vi skal have flere valgmuligheder
i forhold til den kommunale service. Simple
sundhedsopgaver, der i dag ligger på sygehusene, skal varetages lokalt med behandlinger i eget hjem og lokale sundhedshuse.
Vi skal levere et grønnere Rudersdal i bedre balance
videre til næste generation. Udvalgte erhvervsejendomme skal omdannes til attraktive boliger og
kommunen skal gå forrest i den grønne omstilling så
vi hurtigst muligt blive klimaneutrale. Sammen med
borgerne og erhvervslivet skal vi gøre de grønne valg
nemme at tage.
Flere børn skal trives - ved at vi skaber attraktive
fællesskaber i fritiden, og at folkeskolen bliver bedre
til at favne det enkelte barn: både dem, der skal have
flere udfordringer, og dem, der har brug for støtte.
Karakterbogen må ikke blive den eneste rettesnor, og
vi skal væk fra en usund perfektheds- og præstationskultur.

Alle skal have de samme muligheder for at skabe et
godt liv.
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DET GODE,
TRYGGE OG FRIE
SENIORLIV
Rudersdal kommunekan tilbyde service, der passer til de livsfaser, borgerne
er i. Nogle ønsker at forblive længst mulig tid i deres nuværende bolig og leve
det liv, de altid har gjort. Andre ønsker at kunne flytte til mere beskyttede omgivelser. Og nogle har brug for hjælp døgnet rundt.
Venstre ønsker et bedre samspil mellem regionens hospitaler, de lokale læger
og vores egen kommune. Det skal være lettere og hurtigere at få hjælp til
genoptræning efter endt lægebehandling og hospitalsophold.

Ligesom alle andre mennesker er der forskel på ældre.
Det er ikke nødvendigvis alderen, der afgør, hvor plejekrævende, vi er. Venstre ønsker at fremme et fleksibelt
arbejdsmarked for seniorer og opmuntre seniorer til at
deltage – både på arbejdspladserne og i resten af samfundslivet. Venstre ønsker, at Rudersdal Kommune skal
skabe forbindelse mellem virksomhederne og de seniorer,
der fortsat ønsker en tilknytning til arbejdsmarkedet.

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

Vedbæk, ja hele Rudersdal, er et dejligt sted
at bo. Ung som gammel, så tror jeg at vi alle,
der bor her, sætter stor pris på nærheden til
den skønne natur.
Vi skal værne om de mange værdier, som Rudersdal og
ikke mindst Vedbæk, hvor jeg bor, er så rig på.
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HENRIK
BACH
MORTENSEN

De grønne kiler, med skove, enge, marker og søer, der
på fornem vis binder de enkelte bysamfund i Rudersdal
sammen. Det er noget, vi ikke bare kan tage for givet.
Det skal vi fortsat kæmpe for, så også vores børn kan
nyde godt af denne gave.
Jens Kloppenborg
Vedbæk
Iværksætter, uddannet
journalist, 51 år
Gift med Lone, sammen
har vi Emma og Ida på 11
og 14 år
Næstformand for Vedbæk
skoles bestyrelse

Gennem syv år har jeg været næstformand for skolebestyrelsen på mine børns skole i Vedbæk. Her har jeg
arbejdet for bedre trivsel, høj faglighed og dannelse,
samt skolens fysiske rammer. Jeg vil i kommunalbestyrelsen arbejde for mere frihed til den enkelte skole og
skolebestyrelse, så hver enkelt skole i Rudersdal i højere
grad kan udrette en positiv forskel.
Vores børn skal tilbydes de bedste sports- og fritidsaktiviteter. Om vinteren kniber det med ordentlige og
tilstrækkelige halfaciliteter, det vil jeg arbejde for.
En kommune med god service og høj valgfrihed for
såvel gamle som unge, og en lav skat - naturligvis.
Sådan skal det være i Rudersdal.
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Vores kommune er noget helt særligt! Som
medlem af kommunalbestyrelsen vil jeg forsvare Rudersdals placering som en meget
attraktiv kommune. Selvfølgelig skal vil hele
tiden forsøge at gøre tingene bedre, og vi
skal udvikle vores kommune i tæt samspil
med borgerne.
Rudersdal er måske Danmarks bedste kommune. Vi skal
bevare alt det, vi som borgere er glade for i Rudersdal.
Og samtidig skal kommunen levere løsninger på tidens
nye udfordringer.

Henrik Bach Mortensen
Student fra Holte
Gymnasium
Ledelses- og erhvervskarriere som direktør i bl.a.
Dansk Arbejdsgiverforening
og Ledernes Hovedorganisation
Tidligere byrådsmedlem i
Gladsaxe

Vi skal sikre folkeskoler, som giver glade, selvstændige og dygtige børn. Vi skal have daginstitutioner,
som skaber tryghed og udvikling i opvæksten. Når vi
bliver gamle, skal vi være sikre på hjælp så længe, vi
kan blive i vore eget hjem - men også efter.
Vi skal udvikle kultur- og fritidstilbud. Vores idrætsfaciliteter skal udbygges. Der skal være plads til et
moderne erhvervsliv. Skatten skal holdes i ro.
Men først og fremmest skal Rudersdal fortsat bestå af
små lokalsamfund omgivet af ubrudte områder med
grønne marker, skov og søer. Samtidig skal Rudersdal
være forrest i udviklingen mod en bæredygtig fremtid.
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Børn skal have de bedste forudsætninger
for at trives og udvikle sig.
Vores daginstitutioner er et oplagt sted at
give børnene den mulighed.
I Rudersdal Kommune er vi allerede godt på
vej med at skabe de bedste fysiske rammer,
ved at investere I flere børnehuse. Jeg vil
arbejde for at videreudvikle og styrke
kvaliteten i vores dagtilbud, blandt andet
ved at arbejde for bedre normeringer og
rekruttering af flere pædagoger.

MAIKEN
GJERROW
ANDERSEN

PER CARØE
Høj kvalitet i daginstitutionerne giver
gode børnefællesskaber
Vuggestuer, dagplejer og
børnehaver er en vigtig del af
børnefamiliers hverdag. Rudersdal kommune har nogle af
landets bedste daginstitutioner målt på brugertilfredshed
blandt forældre - det skal vi
fortsætte med. Venstre vil sikre
dagtilbud af høj kvalitet, så
familier trygt kan aflevere deres
børn hver morgen. Venstre vil
fastholde normeringerne – og
om muligt forbedre dem.

Vi skal kunne (næsten) alt i Rudersdal, men ikke
alt alle steder - det gælder for byplanlægning og
idrætsfaciliteter. Vi skal udvikle med omtanke,
med forståelse for behov og i respekt for lokale
forhold.
Min opgave som politiker er at lytte, forstå og
prioritere. Jeg kender kommunen og elsker den, men
jeg er nysgerrig på at lære mere og møde flere - dig!

Idræt - handler om sved på
panden og smil på læben.
I forenings- og kulturlivet
arbejder jeg for:
Udvikling af idrætsfaciliteter
inde og ude, plads til os alle.
Byplanlægning – handler om
mennesker, muligheder og
adfærd
Jeg arbejder konstruktivt for
udvikling af Rudersdal

Jeg arbejder konstruktivt med konstant at optimere
mulighederne for at vi borgere kan leve et sundt og
aktivt liv efter egne valg. Mine fokus er: Idræt
•
•
•
•
•

Holtehal
Padel
Støttepunkter for Outdoor
Helhedsplan for Birkerød
Søndervangshallen som Gymnastikcenter

Byplanlægning – handler om mennesker, muligheder
og adfærd
• Vedbæk - Samspil mellem by, Marina, havn
og strande
• Nærum - Sammenhæng - Nærumvænge,
Hovedgade og Erhvervsby
• Holte - Aktivt byliv og forbindelse mellem
centrum og havn
Kontakt: peca@rudersdal.dk mobil: 7268 1092
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FÆLLES OM VORES
RUDERSDAL

Isterød

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.

Brådebæk

JESPER WINTHER
ANDERSEN
HØSTERKØB

Ravnsnæs

Høsterkøb

JENS KLOPPENBORGSKRUMSAGER
VEDBÆK

Sandbjerg

Vedbæk

JENS DARKET
BIRKERØD

LARS NEUMANN
TRØRØD

Kajerød

Trørød

ANDERS MODEY

MALENE BARKHUS
VEDBÆK

PER CARØE

BIRKERØD

TRØRØD

Birkerød

PETER W. Ø. LARSEN

Gl. Holte

JENS IVE

BIRKERØD

NIELS BUNDSGAARD
TRØRØD

BORGMESTER RUDERSDAL

KLAUS NØRBY
JAKOBSEN
BIRKERØD

SØREN HYLDGAARD

SVEND KOLSTRUP

Bistrup

BISTRUP

ULLA THILLERUP

Øverød

NÆRUM

ANIKA RÉE

Nærum

BIRKERØD

NÆRUM

MORTEN MUNCH
HOLTE

KARIN VITH
ANKERSTJERNE

HENRIK BACH
MORTENSEN

RANDI MONDORF

Søllerød

HOLTE

BISTRUP

Holte

SØLLERØD

MAIKEN GJERROW
ANDERSEN
NÆRUM

LARS KRISTENSEN
SØLLERØD

ALEXANDER FOGED

ULRIK IVERSEN

VENSTRES UNGDOM

SØLLERØD

ESMA BIRDI
HOLTE

KNUD RIEDEL
SKODSBORG

Skodsborg
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BØRN, UNGE
OG IDRÆTTEN

Vidste du?
At der over fem år
foreløbig er afsat mere
end 430 mio.kr. til ny
investeringer i rammerne
for Rudersdals børn, unge
og idrætten.
Med den kæmpe investering er vi ikke i mål, men
vi er rigtig godt på vej.
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ALEXANDER
FOGED
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Som den yngste kandidat for Venstre til KV21
kæmper jeg for, at flere unge vil få øjnene op
for lokaldemokratiet og blive involveret i politik,
så vi får en stærk ung stemme,
Hver ny generation skal vindes for demokratiet. Hele
76 procent af den danske ungdom har en holdning til,
hvor vi skal hen som samfund, men trods det har unge
ikke medbestemmelse. Derfor skal vi stifte et Ungeråd,
hvor den demokratiske selvtillid hos unge styrkes, og
ungdommens interesser får et talerør. Til ungdommen,
for samfundet.

Rudersdal byder på et stort og meget engageret foreningsliv. Alle borgere kan deltage i alle slags sport-,
musik- og fritidstilbud af høj kvalitet i gode og smukke
rammer.

Alexander Foged

Venstre ønsker, at alle – ikke mindst børn og unge –
kan udfolde sig. Derfor har vi sikret en pulje på 350
millioner kroner til renovering og nye idrætsfaciliteter.
Det skal være lettere at få adgang til de nære anlæg.

Går i gymnasiet og er
medlem af elevrådet

Venstre prioriterer et rigt udbud af kulturtilbud højt.
Kommunens to kulturelle kraftcentre, Mantziusgården
og Mariehøjcentret – giver rig mulighed for at dyrke
musiske og kulturelle aktiviteter for alle aldre.

Formand VU i Rudersdal

Fylder 18 år til november
2021

Bor og opvokset i Holte

Vi er den første generation af unge, der for alvor
mærker klimaforandringerne, men lad os sørge for,
at vi er blandt de sidste. Det kræver en indsats på flere
områder - én løsning kan ikke stå alene. Grøn varmeforsyning, opsætte ladestandere rundt i kommunen,
lade kommunens bilflåde bestå af elbiler ved fremtidige
køb, bedre håndtering af kloakvand i søer, samarbejde
med lokale virksomheder, kollektiv trafik og cyklisme
skal vise, at Rudersdal bærer den grønne fane højt.
For en passioneret, ung og grøn stemme - så stem på
mig, Alexander Foged.
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Jeg vil arbejde for et levende handelsliv i bykernerne og, i tæt samarbejde med handelsstandenes
ildsjæle, medvirke til at skabe de politiske rammer,
der vil kunne skabe endnu mere aktivitet i vores
bymidter til glæde for både de handlende og
butiksindehaverne.
Vi skal kunne tilbyde de bedste forhold til vores
aktive borgere. Jeg vil kæmpe for at give vores
idrætsfaciliteter samt svømmehaller et løft, samt
indtænke muligheden for nye idrætsgrene.
Vi skal fortsætte med at udvikle vores folkeskole,
så vi sikrer at hver enkelt elev kan trives, og der
sættes fokus på en høj faglighed i et godt læringsmiljø.
Jeg vil kæmpe for, at vi har sikre cykelveje til skole,
arbejde og offentlig transport. Det er vigtigt, at
alle føler sig trygge ved at færdes i vores allesammens kommune.

ANDERS
MODEY
Kontakt mig på:
andersmodey@hotmail.com

LARS
NEUMANN

Lokale sundhedscentre
skal skabe tryghed
gennem nærhed
Venstre vil sikre, at borgerne
kan få løst de fleste af deres
sundhedsopgaver lokalt. Det
giver tryghed for den enkelte
familie at kunne blive behandlet tæt på hjemmet. Mange
borgere oplever desværre at
bruge tid og energi på at gå til
kontroller og få taget prøver.
Det mener vi kan gøres enklere
her i Rudersdal.

Efter mange år som aktiv sports- udøver og
frivillig i foreningslivet glæder jeg mig over
at bo i og kunne dyrke mine fritidsinteresser
i Rudersdals smukke natur og på kommunens
mange sportsanlæg.
Jeg ønsker vi kan:
- Udvikle foreningslokalerne på Rundforbi-, Birkerød
og Rudegaard Idrætsanlæg

Lars Neumann
Rudersdal skal være et
godt og trygt sted:
at bo og stifte familie
at uddanne sig
at skabe gode sunde
relationer og værdifulde
fællesskaber
at blive ældre

- Omlægge opvisningsbanen på Rundforbi-Idrætscenter til kunstgræs med lysanlæg
- Etablere en dedikeret gymnastikfacilitet
- Anlæg af padelbaner og ud- videlse af tennisfaciliteterne
- Udvikle svømmefaciliteterne i overensstemmelse
med klubbernes behov
- Forbedre og sikre trygge cykel- forbindelser på vej til
og fra skolerne, idræts- og aktivitiets- centre m.m.
Målet med mit kandidatur til kommunalvalget er at sikre
kommunens sportsudøvere og aktive en kompetent
stemme i kommunalbestyrelsen.
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SØREN
HYLDGAARD

Som Natteravn vil jeg gerne skabe tryghed
for vores unge.
Jeg er 50 år og tidligere været 9 år i kommunalbestyrelsen. Min familie og jeg bor i Birkerød og elsker
Rudersdal og dens mange muligheder.

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

SUND ØKONOMI
OG RESPEKT
FOR BORGERNES
PENGE
Vidste du?

Jeg værner om Rudersdals mange kvaliteter. Rudersdal
skal forblive at være et godt og trygt sted at vokse op.
Opgaven er at bevare og tænke nyt for at forblive
attraktiv.
Jeg genopstiller.
Jeg brænder for, at Rudersdal fortsat skal være en af
Danmarks mest attraktive
kommune at bo, arbejde og
leve i.
Jeg har masser af gejst,
visioner og ideer til at
bevare og tænke nyt. Jeg
tror på mere frihed. Flere
valgmuligheder. Høj velfærd.
Nytænkning. Lav skat.

De unge er vores fremtid. Vi skal sikre inspirerende
undervisning, høj faglighed og dygtige lærer. Beskyt
vores grønne områder - mere bæredygtige bymiljøer.
Proaktive sundhedsplaner – også mod næste pandemi.
Jeg vil fortsætte mit ihærdige arbejde for levende
bycentrum med farverigt kulturliv. Respekt for vores
ældre. Fokus på bedst muligt plejepersonale.
Som formand for den lokale håndboldklub ved jeg,
hvor vigtig en aktiv hverdag er for vores sundhed og
sociale relationer.
Hver eneste personlige stemme vil gå til en hårdtarbejdende borgerlig lokalpolitiker, som altid er villig til
at lytte og fremføre en god sag.

Venstre vil give borgerne tryghed for, hvad de skal betale
i skat, og for at de får den bedst mulige service for
pengene. Venstre arbejder på at holde skatter og takster
så lave som muligt.

At Rudersdal Kommune
har landets næstlaveste
kommuneskat, mens
serviceudgifterne pr.
borger ligger over både
lands- og regionsgennemsnittet.

I mange år har Rudersdal kommunes borgere været blandt landets største
nettobidragsydere til den kommunale udligning, og været blandt dem, som
betalte mest i grundskyld. Som en stærk kommune skal vi naturligvis bidrage,
men det skal sikres, at der er rimelighed og balance – det må aldrig blive en
straf, at det går godt for Rudersdal kommunes borgere, og at kommunen er
veldrevet.
Venstre vil fortsat gøre beslutningstagerne i Folketinget opmærksomme på
den væsentlige økonomiske byrde, som både den kommunale udligning og
grundskylden udgør for mange borgere i vores kommune.
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Det går godt i Rudersdal. Vi bor i et af landets
smukkeste områder og betaler landets næstlaveste skatteprocent. Det vælter da også ind
med nye borgere.
Vi holder borgermøder om FNs Verdensmål og
klimaindsats, vi giver de ældre på plejehjemmene
blomster, vores skolebørn scorer høje karakterer,
vi har et blomstrende kultur- og idrætsliv. Forholdene for vores erhvervsliv er i bedring.
Mit valgslogan er derfor
”Gør en god kommune bedre”.
Og det kan man. Det har jeg et godt udgangspunkt for. Jeg er formand for Rudersdal Erhvervsforening og Høsterkøb Grundejerforening. Jeg
med i bestyrelsen i Vedbæk Havn. Jeg er på snart
20. år med i en lokal Rotary-klub og jeg er mentor
for arbejdssøgende. Jeg har fingeren på den lokale
puls. Det deler jeg meget gerne med jer andre.

ULRIK
IVERSEN

Ulrik Iversen
Advokat
Gift med læge
Sanne Alkærsig
2 voksne børn
Vi skal håndtere de øgede
regnmængder så vi
beskytter vores søer,
vandløb og kyster.
Vi skal bevare de grønne
områder og vores bymiljøer
i Rudersdal.

Jeg tror på, at vi i Rudersdal kan forstå
vigtigheden af at sikre et bæredygtigt
Rudersdal (Miljø og Klima). Det er vigtigt,
at indsatsen bygger på tillid. FN’s verdensmål kan være en god og givende ramme
for arbejdet og skal hvile på tre grundprincipper:
• Miljømæssigt vil jeg sikre at naturområder,
økosystemer og biodiversitet skal beskyttes og
udvikles, så der afleverer et bedre miljø til kommende
generationer.
• Omkring bæredygtighed opnås bedst ved, at enhver
gives alle de muligheder der med rimelig kan gives,
for at træffe de bæredygtige valg.
• Hvis jeg bliver valgt som kommunalbestyrelsesmedlem har jeg en pligt til at gå forrest og være
det gode eksempel, som kan inspirere og vise vej
for hvordan man kan træffe de rigtige bæredygtige
valg.

JESPER
WINTHER
ANDERSEN
Kontakt mig på:
jesper@wintherandersen.dk

Svend Kolstrup
Politik handler om sammen at finde de bedste løsninger.
Som repræsentant for erhvervslivet og Bistrup kæmper jeg
for, at Rudersdal skal være:
- Førende i den grønne omstilling.
- Effektiv i brugen af borgervenlig digitalisering.
- Endnu bedre til at servicere det lokale erhvervsliv.
- En FRI kommune ALLE har lyst til at vokse op, arbejde og bo i.
Niels Bundsgaard
Jeg vil have fokus på:
- Ældreområdet, hvor det frie valg, er i fokus, ”Længst mulig i eget liv”
- Selv bestemme over sit liv.
- Sætte skolerne fri, så de kan udvikle sig frit og ansvarligt.
- Rudersdal er en grøn kommune, det skal den vedblive at være.
- Hastighedsgrænse på 40 km/t i alle vore byområder.
Karin Vith Ankerstjerne
Jeg er tilflytter til kommunen, og glæder mig over den gode udvikling,
som Jens Ive og Venstre har stået i spidsen for i mange år i træk.
Mit særlige fokus er på vores unge menneskers trivsel med gode
aktiviteter at gå til og ordentlige steder at gå hen for at mødes.
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Esma Birdi
Jeg vil arbejde for at Rudersdal Kommune bliver den bedste til social,
kulturel og økonomisk integration 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 minoriteters potentiale. Det arbejde
kan komme hele landet til gavn.
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ET STÆRKT
ERHVERVSLIV

Peter W.Ø. Larsen
Jeg går til valg på at understøtte en fortsat gennemsigtig og stabil
økonomi med fokus på velfærd og klima i kommunen og holde
skatter i ro.
Jeg har særlig fokus på Bistrup, vi skal bedre styre udformning af
nybyggeri og udvikle Bistrup på en god og grøn måde, gerne med høj
grad af involvering af foreninger og borgere.
Ulla Thillerup
Lad os sammen bevare lokalområderne i Rudersdal, og de mange
grønne områder.
Og lad os være fælles om at handle i vores lokalområder.
Mine lokalområder er Trørød torv, Gl. Holte og Nærum.

Lars Kristensen
Jeg vil kæmpe for at bevare Søllerøds særpræg med det historiske
centrum omkring Mothsgården, Søllerød Kro og Søllerød Kirke. Vi skal
have et nyt anlæg foran Mothsgården, så flere får lyst til at besøge det
fine lille museum.
Jeg har meget fokus på byplanområdet, som er så vigtigt for udviklingen af lokalområdet.
Morten Munch
Med mig får du en pragmatisk og stærk ledelsesprofil med forretningsmæssig indsigt, som kan gøre en forskel for Rudersdal. Jeg går ind for
frihed under ansvar og rettidig omhu i økonomien.
Der skal være høj faglighed og udvikling i skolen.
Foreningslivet skal prioriteres, og vi skal sikre gode rammer for idrætten herunder sikre byggeriet af ny idrætshal i Holte-området.
Knud Riedel
Mit fokus er at få skaffet midler til Vikingelaugets Badehusfond, så
vi kan få bygget et badehus til glæde for vinterbaderne i Skodsborg
Vikingelaug.
At bevare Rudersdals mangfoldige natur: Strand, vand, skov og marker
til glæde for alle Rudersdal borgere.
Er formand for Skodsborg Vikingelaug, som jeg var med til at stifte.

Vidste du?
At Rudersdal har mere
end 27.000 arbejdspladser i kommunen, og
i disse år oplever en
pæn vækst blandt virksomhederne.
Og Rudersdal er i toppen blandt kommuner i
Danmark når det gælder
antallet af højteknologi
virksomheder der
placerer sig i Rudersdal.

Venstre vil arbejde for, at Rudersdals virksomheder bliver
aktive partnere i den grønne omstillinger, hvor ny teknologi og
nye metoder bliver en del af fundamentet. Rudersdals virksomheder skal være nogle af dem, som bidrager til at finde fremtidens løsninger på nutidens klima- og miljøudfordringer.
Venstre har de seneste år stået i spidsen for en erhvervsudvikling i tæt dialog med virksomhederne. Vi har sat en proces i
gang med erhvervspaneler, hvor virksomheder er inviteret til at
indgå i et strategisk udviklingssamarbejde.
Venstres ønsker at bygge videre på det fundament. Udviklingen
af Nærum Erhvervsby er et godt eksempel på vores strategi.
Venstre ønsker at give nye muligheder for nye virksomhedslokaliseringer, tæt på god infrastruktur og stærke vidensmiljøer,
fra DTU mod syd, via Nærum til de mange videnstunge virksomheder i DTU Science Park, mod nord. Nærum Erhvervsby skal
være en ny stærk motor for udvikling til gavn for hele Rudersdal.
Det lokale potentiale i Rudersdal er stort – hvad enten det
gælder klimaløsninger, cleantech, ny teknologi til medicinalindustrien eller bæredygtigt byggeri.
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RANDI
MONDORF

Nr. 2 på listen

Din kandidat til
Kommunalbestyrelsen
og Regionsrådet

Arbejder for et
sundhedsvæsen med
mere fokus på
patientens situation

DIALOG MED
ALLE BORGERE
Vidste du?
At Rudersdal netop har
gennemført en af de
første borgersamlinger
i Danmark, hvor over
40.000 borgere blev
inviteret til at deltage,
mere end 800 borgere
meldte sig, og 37 borgere
blev udvalgt. Gennem ni
måneder diskuterede de
hvordan FNs Verdensmål
kan indarbejdes i hverdagen i Rudersdal, og
kom i juni i år med klare
anbefalinger til
kommunalbestyrelsen.

Venstre vil samtidig sikre, at borgerne bliver taget alvorligt.
Kommunen er til for borgerne og ikke omvendt. Derfor skal
den enkelte borger både høres og have direkte indflydelse. Det
gælder når FNs Verdensmål skal diskuteres, det gælder når
bycentrene skal udvikles, det gælder når nye lokalplaner skal
vedtages, og det gælder også borger til borger. Vi skal være i
konstant dialog med Rudersdals borgere fordi de ved hvad der
er godt for dem og deres lokalområde, og derfor er det helt
afgørende at lytte og debattere forud for at beslutningerne skal
træffes.
Den ny digitale borger-dialog platform, ”Sammen om Rudersdal”
er her i efteråret så småt ved at blive såsat. Den bliver en vigtig
og integreret del af den fremadrettede dialog, såvel mellem politikere og borgere, som mellem borger til borger.
Også erhvervslivet skal høres og inddrages. I Rudersdals erhvervsliv går det godt, og her ligger der uendelig meget viden
om hvordan vi løser fremtidens udfordringer forankret. Derfor er
dialogen med erhvervslivet, fra de handlende i bycentrene til de
højt specialiserede science virksomheder afgørende for Rudersdals udvikling.

Kortere ventelister
og hurtigere diagnostik
Fastholdelse og
rekruttering af
medarbejdere
Flere sundhedstilbud
tæt på borgerne med
brug af teknologiens
muligheder
Fremtidens løsninger
på miljøudfordringerne
skal findes i samarbejde
med erhvervslivet

Engagement og erfaring

Intet skabes alene – udvikling og resultater nås i fællesskab

32

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

Rune Kjeldsen

PLADS TIL ALLE
GENERATIONER
Vidste du?
At Rudersdal udvider
med over 300 nye
daginstitutionspladser,
investerer over 100 mio.
kr. i nye læringsmiljøer
på skolerne, i 2021 fik sit
første friplejehjem og de
kommende år udvikler
og udvider markant på
ældreområdet.

Rudersdal kommune har nogle af landets bedste
daginstitutioner målt på brugertilfredshed blandt
forældre - det skal vi fortsætte med.
For Venstre er det vigtigt, at alle børns start på livet er
god og tryg. Venstre er garanten for, at der er plads til
alle børn i en daginstitution, dagpleje eller det tilbud,
som måtte passe den enkelte familie. Lokal selvstændighed, med frihed til selv at udforme dynamiske
læringsmiljøer, skal bane vejen for gode institutioner
i Rudersdal, hvor børnene også har mulighed for at
komme ud i naturen.

