
Mere tryghed for alle

mod et bedre Furesø

•  Din families og dine børns fremtid er det vigtigste for os 

•  Væk med bureaukrati og op med serviceniveauet 

•  Nye arbejdspladser til Furesø og meget mindre pendling 

•  Lars Carstensen en sikker, veluddannet og visionær  
borgmester for bordenden – stem på Lars Carstensen 

// Valgavis  
Konservative  

Furesø //



Derfor skal du  
stemme konservativt

Af borgmesterkandidat  
Lars Carstensen - lars@larsc.dk 

Den offentlige sektor må ikke stå i  
vejen for dem, som kan og vil selv, og 
den skal holde hånden under de svage-
ste i vores samfund. Det er essensen i 
konservativ politik.

Det Konservative Folkeparti er til for dig 
og din familie. Partiet har mere end 100 
år på bagen. Vi har oplevet modgang og 
medgang, og vi står imod, når populis- 
tiske partier byder ind med lette løs- 
ninger.

Vi har mod til at stå fast. Vi vedkender os 
ansvaret også når de svære beslutninger 
skal træffes. Vi er et parti, man kan stole på.

Vi mener, at den offentlige sektor ikke må 
stå i vejen for dem, som kan og vil selv, og 
den skal holde hånden under de svageste 
i vores samfund. Det er essensen i konser-
vativ politik.

Derfor er vi et parti for alle. For de svage, 
for dem med gennemsnitlige indkomster, 
lige som vi er et parti for de velstillede.

 

Med en konservativ ledelse er du PÅ VEJ  
mod et endnu bedre Furesø

Min vision for Furesø:
Det bedste sted at bo  

og arbejde

Sæt kryds ved 

Vi ved, at vækst skaber velstand:
·  at pengene skal være til stede for, at  

velfærden kan forbedres til gavn for 
ældre og syge

·  at vores børn skal være dannede og 
lære noget for at klare sig i fremtiden

·  at et rigt kultur- og idrætsudbud skal 
prioriteres højt

·  at vores hjem og vores familier er det 
dyrebareste af alt

·	 	at	forbrydere	og	kriminelle	skal	straffes

·  at alle, som kan arbejde, skal have  
et arbejde

·  at hele livet skal kunne leves i Furesø

·  at vi skal passe på naturen, så der  
også er noget tilbage til vores børn  
og børnebørn



Det mest kompetente konservative team 

Danmarks bedste kommune

Vi synes Furesø er Danmarks bedste 
kommune beliggende mellem søer og 
skove. Vi har gode skoler, og masser 
af idræt og kultur. Vi passer på vores  
ældre, og der er indgået en god stats-
aftale om gælden.

Det kan man i høj grad takke Det  
Konservative Folkeparti for. Vi tager 
nemlig ansvar for vores kommune og 
for borgerne.

Men træerne vokser ikke ind i himlen. 
Der er stadig udfordringer, der skal 
tackles., så Furesø kan blive endnu  
bedre for dig og din familie, for vores 
virksomheder og for kommunen:

·  Vores daginstitutioner kan stadig 
blive bedre

·  Vores børn kan lære mere i  
skolerne

·  Vores kriminalitet kan blive  
lavere og vores hjem mere trygge

·  Vores ældre kan få et rigere liv med 
flere	oplevelser

·  Vores virksomheder kan få bedre 
vilkår,	så	flere	kan	komme	til

·  Vores kommune kan blive bedre og 
mere	effektiv

 
Det vil vi arbejde dag og nat for 
at sikre, hvis du stemmer på os.

Stem konservativt den  
21. november!  

Med en konservativ ledelse er du PÅ VEJ  
mod et endnu bedre Furesø

Joachim Hjorting
Tjenerelev og vinhandler
Bestyrelsesmedlem  
Konservative i Furesø
Tidl. formand Konservativ  
Ungdom Rudersdal. Medlem af 
Ungerådet Furesø

Civilingeniør og iværksætter.  
Erfaring fra stillinger  både i det  
offentlige (vicedirektør) og i det pri-
vate (rådgiver,  salgschef og direktør).
Aktivt politiske virke i alle årene:  
Bl.a. studenterpolitisk, 25 års  
medlemskab  Det konservative  
Folkeparti, medlem af integrations-
råd, skatteankenævn og beskæf-
tigelsesråd, fire år som folketings-
kandidat, formand Røde Kors 10 år 
og senest formand for den Kon-
servative Vælgerforening i Furesø 
samt næstformand i Nordsjællands 
Storkreds. 

Lars Carstensen  
Borgmesterkandidat (C) 

Susanne Mortensen
Viceborgmester, fysioterapeut, 
Merkonom, Master of Public 
Governance, Afdelingsleder  
Ballerup Kommune
Formand Social- og  
Sundhedsudvalget, næstfor-
mand Økonomiudvalget
Medlem af Byrådet siden 2002

”Som kommende borgmester 
vil jeg arbejde tæt sammen 
med borgerne, Byrådet og 
kommunens administration 
for at opnå de allerbedste  
resultater – uden  at det  
koster flere skattekroner”

”Hele livet skal kunne leves 
i Furesø. Jeg arbejder for, at 
alle kan få et aktivt liv i Furesø 
- med udgangspunkt i den 
enkeltes ressourcer”

”Jeg vil arbejde for et Furesø, 
der hænger sammen, holder 
sammen, og for en kommune 
der arbejder sammen”

Konservative er partiet 
for dig og din familie.



Det mest kompetente konservative team 

Yuying Chen
Civilingeniør, ph.d., konsulent 
globale miljøforhold
Bestyrelsesmedlem  
Konservative Furesø
Aktiv deltagelse i Integrations-
rådet og foreningsaktiv i Furesø

Egil F. Hulgaard
Civilingeniør, ph.d.
Forretningsudvikling på DTU  
med fokus på opstart af nye  
biotek virksomheder
Medlem af Børne- og  
Skoleudvalget samt Kultur-,  
Fritids- og Idrætsudvalget 
Medlem af Byrådet siden 2010

Cecilia Zade Iseni 
Gymnasielev 2.g Niels Brocks 
Handelsgymnasium
Aktivt medlem af Konserva-
tiv Ungdom og Ungerådet i 
Furesø

Jacob Mortensen
Stud. polit. (økonomi)   
Københavns Universitet
Militær udstationering i  
Afghanistan
Aktiv semiprofessionel   
idrætsmand

Henrik Haugaard Pedersen
IT-manager ved SKAT IT 
Bestyrelsesmedlem  
Konservative Furesø 
Fhv. officer i hæren. Flere  
offentlige tillidsposter  
Allerød Kommune

Sven Krarup Nielsen
Civilingeniør, formand for  
Folkeoplysningsudvalget
Næstformand Konservative i 
Furesø
Tidl. formand havarikommissio-
nen Vejdirektoratet
Byrådsmedlem og viceborgme-
ster flere perioder i Farum

”Jeg har fokus på, at  
de politiske løsninger pas-
ser til børnene/borgerne”

”Jeg vil arbejde for at skoler 
og forældre gives de bedste 
rammer, så det enkelte barn 
kan nå sit fulde potentiale” 

”For et trygt og sammen-
hængende Furesø”

”Med mig i Byrådet undgår 
foreningerne brugerbetaling 
for kommunale lokaler og 
besparelser på aktivitetstil-
skuddet.”

”Det er absolut ikke gam-
meldags at være konservativ 
– tvært imod. Jeg vil arbejde 
for at fastholde ungdommen 
i Furesø”

”Jobcenteret skal helt  
anderledes op i omdrejnin-
ger. Alle der kan arbejde, 
skal hjælpes i arbejde”



Vi skal  til kommunalvalg den 21. 
november og stemme om den 
nye sammensætning og ledelse 
af Furesø Kommune. Men vi skal 
også stemme om sammensætning 
af Region Hovedstadens politiske 
ledelse.

Regionerne leder bl.a. hele sygehusvæse-
net, så det er utrolig vigtigt, hvilke perso-
ner der kommer i regionsrådet. 

Spidskandidat for konservative er Chri-
stoffer Buster Reinhardt, men vigtigt er 
det, at vores konservative viceborgmester  

Susanne Mortensen også er opstillet.

Buster, som han hedder i daglig tale, har 
trods sine kun 26 år gennem mange år 
arbejdet for den konservative sag i regio-
nen. Her er hvad Buster brænder for:

Styr på 1813
Borgerne i Region Hovedstaden kan ikke 
være tjent med en ringere sundhedsfaglig 
rådgivning end i resten af Danmark. Der-
for vil jeg have de praktiserende læger i 
front på 1813, ligesom de er det i de øv-
rige regioners vagtlægeordninger. Og så 
skal ventetiden reduceres markant.

Fokus på kræftbehandling
Vi kender alle en, som har været ramt af 
kræft. Kræft er en forfærdelig sygdom. 
Kræftpakkerne burde være patienternes 
garanti for at få hurtig behandling, men 
desværre overholder vi ikke max-vente-
tiderne i kræftpakkerne. Det er uaccepta-
belt. Jeg vil sikre, at vi overholder kræftpak-
kerne til punkt og prikke, så patienterne 
kan være sikre på at få behandling til tiden.

Flere hospicepladser
Ikke alle kan overleve deres sygdom. Der-
for er det vigtigt, at vi sikrer ro og værdig-
hed om den sidste tid. Der er hospice et 
rigtig godt tilbud. Desværre er det langt 
fra alle, der visiteres til hospice, som rent 
faktisk når at komme på hospice. Jeg vil 
kæmpe for flere hospicepladser, og gode 

vilkår for børnehospice. Hospicesagen lig-
ger mit hjerte meget nært.

Susanne Mortensen er kendt af alle i  
Furesø bl.a. som mangeårig formand for 
Social- og Sundhedsudvalget. Med en  
basisuddannelse inden for sundheds- 
sektoren, og en videregående uddannelse 
på CBS er Susanne Mortensen også et 
ualmindelig godt valg. 

Vi giver de to kandidater vores bedste  
anbefalinger.  

Husk også at stemme til  
Regionsrådsvalget.

Efter 20 år i Værløse kommunal-
bestyrelse og Furesø Byråd, forlader 
John Ingemann Allentoft Byrådet og 
kommunalpolitik til Nytår.

”Når jeg nu giver stafetten videre håber jeg 
for Furesø, at Byrådets beslutninger også 
fremover vil have et markant, konservativt  
fingeraftryk. Det kan DU hjælpe med til at 
sikre, ved at stemme på liste C.

I hele Furesøs historie har flere af de vigtige 
kommunale udvalg haft konservative for-
mænd. Det har vi alle nydt godt af. Det har 

været med til at sikre, at kommunens drift er 
kompetent og ansvarlig, og at Furesø er et rart 
sted at bo.

En fortsat konservativ indflydelse er ikke en 
selvfølge; - den kommer af opbakning på valg-
dagen.

Derfor anbefaler jeg, at du stemmer på liste  
C til valget den 21. november.”

Med venlig hilsen 
John Ingemann Allentoft, C

Formand for Miljø-, Plan og Teknikudvalget

To stemmesedler den 21. november
Kommunalvalg og Regionsrådsvalg

Tak for 20 års flot  indsats til John I. Allentoft

Christoffer Buster Reinhardt, 
spidskandidat.

Susanne Mortensen,  
kandidat Regionsrådet.

Sæt kryds ved 

Mere tryghed for alle



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 sammen-
lægge små institutioner. Et regneark har ikke plads til 
børn, som kun trives i kendte rammer. Og daginstitutio-
nerne 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 tiltal-
ende 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.

SE ALLE MAILADRESSER OG TELEFONNUMRE TIL DE KONSERVATIVE KANDIDATER PÅ CFURESOE.DK

ANSVARSHAVENDE: PER LAUSEN - PERLAUSEN@MAIL.TELE.DK

Tak for 20 års flot  indsats til John I. Allentoft

PÅ VEJ mod et endnu  
bedre Furesø - med Konservative 

mærkesager 

Sæt kryds ved 

http://www.cfuresoe.dk

