
Borgmesterkandidat Lars Carstensen: 
• Mere tryghed for alle
• Fantastiske skoler
• Bedre service for seniorgruppen
• Flere arbejdspladser – alle i arbejde
• Genetablere orden i økonomien

mod et bedre Furesø

// Valgavis  
Konservative  

Furesø //

Kære læser
På de næste sider får du en enkel introduktion til den  

konservative politik, som vil udvikle Furesø Kommune til et 
endnu bedre sted at være for dig og din familie. God læselyst.

Venlig hilsen
Det konservative Team



Et byrådsflertal uden om C har ved-
taget, at kildesortering af madaffald 

er vejen frem Det er det ikke. Sortering 
af madaffaldet er spild af borgernes tid 
og penge og gavner ikke miljøet.

Furesø kommune er medejer af Vest-
forbrænding, som genbruger vores af-

fald og skaber varme og el, når affaldet 
brændes. Gennem lang tid har man 
effektiviseret affaldsforbrændingen og 
formår gennem genindvinding af varme 
fra den rene røg fra skorstenene at  
høste så meget af energien i affaldet,  
at man når over 100% udnyttelse af 
energien.

Når madaffaldet derimod komposte-
res, er effektiviteten meget lavere. Man 
får ifølge rådgivningsfirmaet Rambøll 
helt ned til 20% af energien, når mad- 
affaldet sendes til et bioforgasnings-
anlæg. Det er dyrt, det er besværligt, og 
det gavner ikke miljøet. 

For os konservative er det en mærke-
sag at bruge de naturlige ressourcer 
fornuftigt. For at være en vindersag 
for os, skal tre forhold imidlertid være 
opfyldt: Borgernes indsats skal stå mål 
med udbyttet af ordningen, ordnin-
gen skal være økonomisk ansvarlig, og 
ordningen skal gavne miljøet. Naturlig-
vis. Den vedtagne ordning er ingen af  
delene. Det bedste der kan siges om 
den er, at den er frivillig.

Derfor foreslår vi, at ordningen med 
sortering af madaffald i rækkehuse 
og etagebyggeri udskydes, indtil 
ny teknologi kan skabe energi- og 
miljømæssige fordele.   

Læs hele artiklen på cfuresoe.dk 

Ja det er alarmerende mange. Opgørelsen 
dækker over folk på kontanthjælp, dagpenge,  

uddannelseshjælp, fleksjob o.l. – Det er trist, at 
det ikke er lykkedes at få de mange mennesker 
i arbejde, for det  skaber selvværd og stor livs- 
kvalitet at komme ud blandt andre og kunne klare 
sig selv. 

Furesø har tabt mange arbejdspladser i 2016, og 
det mindsker mulighederne for, at flere kommer 
i beskæftigelse. Vi konservative  vil kæmpe for at 
få flere arbejdspladser til Furesø. Erhvervsområ-
derne skal moderniseres, og opsøgende arbejde 
skal tiltrække nye virksomheder. Væk med ”skilte- 
skoven” i erhvervsområderne. Og så skal der  
udarbejdes en plan for Widex’s tusindvis af 
kvadratmeter, som har stået tomme i 10 år.  
– Konservativt mål: Alle, der kan arbejde, skal  
hjælpes i arbejde. 

Genbrug af madaffald gavner ikke miljøet
Af Egil F. Hulgaard, byrådskandidat og byrådsmedlem

1752 i den arbejdsduelige alder på  
overførselsindkomst i Furesø
Af byrådskandidat Yuying Chen og Per Lausen

Sæt kryds ved 

Hvorfor anviser de ikke mig et job?



Det vil jeg gøre, når jeg 
bliver borgmester

De fleste Furesøborgere er tilfredse 
med deres kommune. Det er der 

også god grund til. Vi ligger dejligt mel-
lem skov og sø, og den kommunale ser-
vice ligger i den gode ende af skalaen.

Min fornemmeste opgave er at sikre, at 
du som Furesøborger kan regne med, 
at kommunen også i fremtiden er i 
stand til at levere borgernær service. 
Det er også min opgave at sikre ordent-
lige fysiske rammer for børn, foreninger 
og ældre. Desuden er det min opgave at 
sørge for, at der kommer sikkerhed om-
kring økonomien, så du kan regne med, 
at skatten holdes i ro.

Opgaverne løser ikke sig selv. Forude 
lurer en række udfordringer som f.eks. 
efterslæbet på vedligeholdelsen af vo-
res bygninger, et kraftigt stigende antal 
børn og ældre i de kommende år og 
bortfaldet af det særlige statstilskud. 
Alt sammen ting, som stiller store krav 
til vores økonomi.

Den afgående borgmester har ikke svar 
på de tre udfordringer. Jeg mener, at 
det bør være et krav til enhver borg-
mester at sikre, at kommunen fungerer 
godt på langt sigt. Alt andet er fyrings-
grund.

Derfor lover jeg at bruge de første 100 
dage på en grundig analyse af alle kom-
munens servicefunktioner. Derefter vil 
jeg tage initiativ til en række beslutnin-
ger, som bl.a. vil sikre en holdbar ba-
lance i økonomien. Men overskriften på 
det hele er, at jeg vil omlægge den po-
litiske kurs i en mere borgerlig retning, 
men baseret på brede løsninger:

•  Kommunen skal drives så rationelt 
som muligt.

•  Vi skal genopbygge en sund kasse-
beholdning, så vi har en buffer.

•  De fremtidige udfordringer skal 
løses ved rettidig omhu.

Min periode vil blive præget af, at der er 
plads til nye idéer, og at gode idéer bli-
ver gennemført hurtigt og konsekvent, 
så borgerne oplever, at der bliver lyttet 
til dem. Det netop afholdte Folkemøde, 
som jeg var initiativtager til, er blot et 
eksempel på en helt ny form for samar-
bejde med borgerne.

Vi skal sikre en god kommune og til-
fredse borgere, og det gør vi ved at 
opnå følgende:

•  En forbedret kommunal service 
ikke mindst for den ældre gruppe.

•  Større indsats for markant at 
reducere trafik- og støjproblemer i 
kommunen.

•  Flere arbejdspladser inden for 
kommunegrænsen og en hånd til 
Værløse Bymidte.

•  Fantastiske skoler, som skaber 
selvkørende elever og benytter 
moderne undervisningsformer.

•  Et økonomisk råderum, der som mi-
nimum sikrer en fast skatteprocent.

•  En fornuftig planlægning med både 
plads til ungdoms- og seniorboliger.

Det er mit ønske for Furesø Kommune, 
at vi konservative overtager borgme-
sterkæden og beholder den i mange år. 
Vi er et stærkt borgmesterparti, og det 
garanterer tryghed for borgerne, når 
borgmesteren er konservativ.

Husk, at der er stor forskel på hvem, 
der sidder for bordenden. Vi har ved de 
foregående valg lånt stemmer ud til en 
flink borgmester. Konservative stem-
mer – kom hjem nu!  

De fremtidige udfordringer skal løses ved rettidig omhu

Sæt kryds ved 

Paneldebat i Furesø Folkemøde.



De fremtidige udfordringer skal løses ved rettidig omhu

Sæt kryds ved 

Hvordan kan vi sammen gøre Furesø endnu bedre? Det er 
et af de spørgsmål, jeg har stillet mig selv i forbindelse 

med mit kandidatur.

Noget af det, jeg ser, er at vi skal udvise mere mod. Herun-
der skal vi turde stille krav og have forventninger til hinan-
den. Herunder til forældrene og familien. Men at stille krav 
kan ikke stå alene. Som kommune er det vores ansvar at 
gøre det muligt for forældre at møde disse forventninger. 
Et af de mål, jeg vil arbejde hårdt og målrettet for, når jeg 
kommer i Byrådet er, at forældre skal have tid til og mu-
lighed for at være sammen med deres børn. Derfor skal 
børn, der gerne vil dyrke sport, ikke vente til efter en lang  
skoledag. Jeg vil arbejde for at få skabt trepartssamarbejde 
mellem skole, foreninger og FFO, så familietiden tilhører  
familien. 

Furesø er på mange måder en god kommune. Der mang-
ler dog noget, for der sker slet ikke nok for de unge. Det 

er blevet kedeligt at være ung i Furesø, og det skal vi ændre. 
Der skal være flere arrangementer for de unge f.eks. comedy 
cafeer eller koncerter i Galaksen, hvilket vi tidligere har haft 
stor succes med. Arrangementer som disse skaber lokale fæl-
lesskaber, og det forbedrer ungdomsmiljøet.

Det er vigtigt, at vi  konservative forsøger at gøre noget for  
ungdommen, så de føler sig hørt. Når de unge kan se, at kom-
munen også varetager deres interesser, bliver de mere tilbø-
jelige til at deltage i nærdemokratiet. Det viser dem, at deres 
ønsker kan blive indfriet. Det er essentielt, fordi det styrker 
demokratiet. Der er altså mange fordele ved at forbedre ung-
domsmiljøet. 

Familien – ansvar og frihed
Af Jacob Mortensen, byrådskandidat

Sammen med ledere og medarbejderne vil vi konservative arbejde for, 
at vi får fjernet overflødige arbejdsgange og unødigt bureaukrati. Med 

øje for, at loven skal overholdes og borgerens retssikkerhed varetages, 
er målet, at medarbejderne får frigjort mest mulig tid til det, som giver 
mening og som har værdi for borgerne. Vi tror også på, at den stærkeste 
motivationsfaktor for en offentlig ansat ligger i at opleve at lykkes med 
sine opgaver. Opleve, at man har medvirket til at gøre en positiv forskel. Vi 
konservative vil vise alle vore ansatte tillid og møde dem med positive for-
ventninger. Det indebærer naturligvis, at vi vil lægge stor vægt på løbende 
kompetenceudvikling, så borgere og samarbejdspartnere mødes af enga-
gerede og kompetente ledere og medarbejdere, som trives. 

Furesø Kommune som 
arbejdsgiver
Af Susanne Mortensen, viceborgmester og byrådskandidat

Bedre ungdomsmiljø i Furesø!
Af Cecilia Zade Iseni, byrådskandidat

Cecilia med sine venner i Værløse Bymidte.

Aktivt frikvarter med opgaver.

Indvielse Furesø Rådhus.



Sæt kryds ved 

I Furesø har vi et meget aktivt foreningsliv. Vi ligger helt 
 i toppen i Danmark med idrætstilbud og spejderliv. Denne 

førerplads skal vi bevare ved at sikre de frivillige foreninger 
gode faciliteter og støtte til økonomien. Det kommer mange-
fold igen. Børn og unge dyrker fællesskab, udfordringer og 
aktivitet i foreningslivet, hvor man lærer at tage ansvar for 
sig selv og hinanden. Derved udvikles sundhed og demokra-
tisk forståelse, som en forudsætning for godt medborger-
skab. Aktive unge søger udfordringer – disse skal udleves i 
vores frivillige foreninger. Det er den bedste sikkerhed mod 
øget tilslutning til bander og kriminalitet. 

Da jeg flyttede til Furesø Kommune for en håndfuld år  
siden, var der én ting, der undrede mig. Når jeg snakkede 

med borgere i kommunen, kunne jeg forstå, at mange stadig 
var hamrende utilfredse med kommunesammenlægningen i 
2007. Når jeg snakker med de selvsamme borgere i dag, så er 
det stadig noget, der fylder meget.

Jeg ser et ualmindeligt stort potentiale i vores kommune, om-
end vi selvfølgelig har udfordringer. Heriblandt at der på trods 
af kommunesammenlægningen stadig ses en adskillelse af  
byerne. Jeg møder ofte borgere, som mener, at alting ville være 
bedre, hvis vi aldrig var blevet lagt sammen. Det er naturligvis 
en helt legitim holdning at have, men situationen er, som den 
er, og vi bliver nødt til at arbejde for at styrke forholdet internt 
i kommunen.

Min ambition er: ”Et Furesø der hænger sammen, holder sam-
men og arbejder sammen.” 

Aktivt foreningsliv  
– en god start for  
børn og unge!
Af Sven Krarup Nielsen, byrådskandidat 

“Et forenet Furesø”
Af Joachim Hjorting, byrådskandidat

Tryghed for alle i 
Furesø
Af  byrådskandidat Henrik Haugaard Pedersen

Tryghed for alle i Furesø uanset om man er barn, ung, 
ældre eller midt imellem! Det skal være trygt at bo, fær-

des og være til i vores kommune. Tryghed skal være en inte-
greret del i udvikling som renovering og vedligeholdelse af 
vores infrastruktur. Lukkede og snævre byrum skal undgås, 
ligesom belysning skal være en naturlig del af veje, stier og 
fortove.

Der skal arbejdes videre med at fjerne utryghed skabt af 
enkeltpersoner og grupper i ”det offentlige rum”. Samarbej-
det og interaktionen, mellem på den ene side den enkelte, 
foreninger  og boligselskaber samt på den anden side kom-
mune og politi, skal styrkes. Vi skal som borgere, foreninger 
og boligselskaber arbejde med den helt lokale tryghed og 
sikring samtidig med, at kommunen gennem det opsøgende 
arbejde får utilpassede væk fra gaden og over i uddannelse 
og job. Politiet skal helt naturligt arbejde på  at få den krimi-
nelle del anholdt og dømt. Det er den samlede koordinerede 
indsats, som skaber og fastholder trygheden for os alle. 

Den nybyggede tovbane afprøves

Indbrudsraten skal helt ned.



PÅ VEJ mod et endnu  
bedre Furesø - med Konservative 

mærkesager 
Vi vil indbrud til livs nu!
I Furesø er risikoen for indbrud i vores boliger langt 
større end i resten af landet. Det er ikke acceptabelt, og 
det skal løses nu! Lokale vagtpatruljer og overvågning 
kunne være en løsning. 

Verdens bedste skoler!
Vores børn har fortjent at gå i verdens bedste skoler. De 
bedste skoler skabes ved en bevidst satsning på skole-
området. Der skal tænkes i nye undervisningsformer, der 
skal gives mere frihed til de enkelte skoler, og vi skal være 
villige til at betale det skolerne koster. 

Bevar de små dagsinstitutioner!
Vi kan ikke være bekendt at ødelægge velfungerende  
institutioner. Et regneark kan ikke afspejle værdien af de 
fællesskaber, der ødelægges ved at flytte og sammenlæg-
ge små institutioner. Et regneark har ikke plads til børn, 
som kun trives i kendte rammer. Og daginstitutionerne 
skal følge skoledistrikterne. 

Flere arbejdspladser!
Der skal flere arbejdspladser til Furesø. Vi taber arbejds-
pladser til andre kommuner, og den kedelige udvikling 
skal vendes. Dækningsafgiften skal afskaffes helt, og  
erhvervsområderne skal moderniseres. Vi vil gøre en  
ekstra indsats for at få alle i arbejde efter mottoet: alle 
der kan arbejde, skal i arbejde.

Et Furesø for alle!
Skolesøgende, studerende, erhvervsaktiv eller pensio- 
nist? Furesø skal være for alle! Vi vil sørge for, at alle  
boliger bliver bygget, så de også er ældrevenlige, og at vi 
forbereder os på, at vi bliver flere børnefamilier og flere 
ældre i årene fremover. Vi har tilstrækkeligt med almene 
boliger og skal ikke bygge flere. 

Styr på økonomien!
Der skal være styr på økonomien, og hver en krone skal 
bruges bedst muligt. Bolig- og indkomstskatter må ikke 
stige. – Vi vil øge serviceniveauet og bruge pengene  
klogere.

En hånd til handelslivet!
De handlende i Furesø skal understøttes ved at sikre 
gode rammebetingelser i form af trafikplanlægning, gode 
parkeringsforhold, passende lokalplaner og tiltalende 
omgivelser. Og så vil vi kæmpe for en god løsning for 
Værløse Bymidte. 

En sammenhængende befolkning!
Alle der kan, skal engagere sig i vores lokalsamfund på 
lige vilkår. Vi vil aktivt modvirke parallelsamfund. Vi  
ønsker aktive borgere i samarbejde med de lokale  
foreninger, erhvervslivet og vores kommunestyre.
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