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Hele livet skal kunne leves i Fures0 

Jeg tror pa, at aile mennesker har ressourcer. 
Ordentlighed skal vcere en styrende vcerdi for alt, hvad 
vi g0r. 

• Aile skal opleve Fures0 Kommune, som en im0dekom
mende, konstruktiv og visioncer partner. Derfor vii 
jeg pa ai le fronter arbejde for styrket dialog og tidlig 
medinddragelse. Det betyder ogsa, at jeg har fokus 
pa, at vores dygtige ledere og medarbejdere til enhver 
tid har de rette kompetencer og herunder kompetencer 
i forhold til "den gode dialog". 

• Uddannelse har afg0rende betydning for tilknytning til 
arbejdsmarkedet og den enkeltes forudscetning for at 
trceffe sunde valg. B0rn og unge skal allerede i dagin
stitution/dagplejen og i skolen opmuntres, udfordres 
og fa mulighed for, at udfolde deres maksimale poten
tia le - uanset behov og ressourcer. 



• Ansvaret for det enkelte barn og den enkelte unge, 
er f0rst og fremmest familiens . Det betyder forplig
tende samarbejde med fora=ldrene, hvor aftaler og 
forventninger afstemmes og f0lges op. Dertil vii jeg 
arbejde for, at vore institutioner og skoler far st0rre 
decentral beslutningskompetence. 

• Flere boliger, som fleksibelt da=kker skiftende behov. 
Jeg vii arbejde for, at den vedtagne boligstrategi for 
seniorer samt borgere med funktionsnedsa=ttelse, 
f0rer til konkrete handlinger. Dette bl.a. i forhold til 
antal, tilga=ngelighed, fleksibilitet samt forskellige 
ejerformer. 

• Det skal va=re attraktivt at drive erhverv i Fures0. Jeg 
vii forsat arbejde for, at fa afskaffet da=kningsafgiften, 
at fa styrket vore to bycentre og insistere pa, at vi 
sam kommune handler mest muligt lokalt. 

Mette Abildgaard, 
medlem af Folketinget og gruppeformand for 
Det Konservative Folkeparti: 
"Jeg har kendt Susanne i mange ar, og scet
ter stor pris pa hende, bade som person og 
som politiker. Susanne er flittig , tydel ig i sine 
holdninger og vcerdier, og er samtidig im0de
kommende og oprigtigt interesseret i at h0re, 
hvad andre mener. Et sympatisk menneske og 
en dygtig politiker". 



Regionsr~det i Region Hovedstaden 

Jeg stiller ogsa op som kandidat til Regionsradet i 
Region Hovedstaden. Det g0r jeg blandt andet for at: 

• Arbejde for et styrket sundhedsvcesen i samar
bejde med vores dygtige konservative spidskandidat 
Christoffer Buster Reinhardt. 

• Give Fures0 en stemme i Regionsradet. 

Christoffer Buster Reinhardt, 
spidskandidat Det Konservative Folkeparti i 
Reg ion Hovedstaden : 
"Jeg har kendt Susanne i mange ar, og i hende 
far man en flittig og iha=rdig pol itiker. Derfor er 
jeg ogsa glad for, at Susanne stiller op til Re
gionsradet sammen med mig. Her vii vi sammen 
ka=mpe for et sta=rkt sundhedsva=sen og for, at 
der kommer styr pa 1813". 


