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For det veldrevne Frederiksberg
Frederiksberg er faktisk Danmarks mest veldrevne  
kommune*. 
På Frederiksberg får du således bedre service for den skat, 
som du betaler. Vi har sænket skatten og grundskylden sam-
tidig med, at vi har udbygget og moderniseret kommunens 
service. Der er kort sagt styr på økonomien, så de penge,  
som du betaler i skat, bliver brugt de rigtige steder.

For det grønne Frederiksberg
Vi vil gøre Frederiksberg endnu grønnere.  
Vi vil fortsætte med at plante flere træer, så alle kan se 
mindst ét træ fra deres bolig. Vi vil sætte endnu hårdere ind 
mod graffiti og øge rengøringen af byrummene. Vi vil fortsat 
værne om fremtidens klima, og med investeringer i bl.a. 
vindmøller, elbiler, mere metro og isolering af kommunale og 
private bygninger er vi allerede godt på vej til at gøre  
Frederiksberg CO2-neutral senest i 2035. 

For det trygge Frederiksberg
Vi er en storby, som er lige så tryg som en landsby. Og sådan 
skal det blive ved med at være. Vi kommer aldrig til at tolerere 
vold og bandekriminalitet på Frederiksberg. Vi vil derfor fort-
sætte med at prioritere både vores lokalpoliti og Frederiks-
berg Kommunes stærke kriminalitetsforebyggende arbejde. 

For det omsorgsfulde Frederiksberg
Ældre borgere og borgere med helbredsmæssige eller sociale 
problemer skal have den hjælp, som de har brug for. Vi skal 
i fællesskab tage hånd om de borgere, der har det svært. 
Frederiksberg Konservative vil derfor fortsat udbygge omsor-
gen til ældre og tilbuddene til socialt udsatte og borgere med 
helbredsproblemer.

For det gode børneliv på Frederiksberg 
Med stærke daginstitutioner, øgede normeringer med ud-
dannet personale, uændrede takster, høj faglighed i skolen og 
gode fritidstilbud. 

For Frederiksberg som god studieby 
Med en bred vifte af uddannelsesinstitutioner af høj kvalitet, 
flere kollegie- og ungdomsboliger og attraktive studiemiljøer.

På de næste sider kan du læse mere om, hvad vi har gjort for 
din by og ikke mindst, hvad vi gerne vil fremover.

Stem på Frederiksberg Konservative og det Frederiksberg, 
som vi alle kender og holder af.

skal du være med til at bestemme, hvordan Frederiksberg 
skal udvikle sig i de næste fire år. Frederiksberg Konservative 
vil bevare det grønne, omsorgsfulde og trygge Frederiksberg 
ved også fortsat at sikre, at kommunen er veldrevet og har en 
sund økonomi. Vi håber derfor, at Frederiksberg Konservative  
med din støtte kan fortsætte den udvikling, der har gjort 
Frederiksberg til en af Danmarks mest

VELDREVNE, GRØNNE, TRYGGE OG  
OMSORGSFULDE KOMMUNER

DEN 21. 
NOVEMBER

Vi har brug  
for DIN stemme! 

Borgmester Jørgen Glenthøj
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Frederiksberg Konservative passer på det Frederiksberg,  
du holder af. Vi udvikler Frederiksberg samtidig med,  
at vi værner om de ting, der gør Frederiksberg til noget 
ganske særligt. Det Frederiksberg, du kender og holder af,  
er resultatet af en mangeårig konservativ ledelse, hvor 
borgernes ve og vel, politisk tillid og samarbejde har  
vægtet højere for Frederiksberg Konservative end  
politiske partiskel og blokpolitik.
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Jørgen Glenthøj fra Frederiksberg  
Konservative har siden 2009 haft  
ansvaret som borgmester for det  
Frederiksberg, han har boet på og  
været en aktiv del af i over 45 år.

Man kan ikke gemme sig som lokalpolitiker. 
Borgerne – enige som uenige i den førte politik  
– er også ens naboer eller dem, som man står 
sammen med i køen i supermarkedet. Som 
kommunalpolitiker kan man være sikker på,  
at ens beslutninger altid bliver gransket og  
kommenteret. Det er netop det og nærheden, 
der tiltrækker borgmester Jørgen Glenthøj  
allermest ved arbejdet i kommunalbestyrelsen.

”Hver dag tager vi beslutninger, som har direkte 
indflydelse på borgernes hverdag. Derfor har vi 
også en helt anden samarbejdskultur, end man 
ser på landsplan. Hos Frederiksberg Konserva-
tive vil vi gerne fortsætte med at arbejde tæt 
sammen med de andre partier til fordel for et 

endnu mere veldrevet, grønt, trygt og omsorgs-
fuldt Frederiksberg”, siger han og tilføjer:  
”Man er jo borgmester for hele byen. Ikke kun 
for dem der har stemt på en."

Politisk aktiv siden 1970'erne
Jørgen Glenthøj har ikke altid "bare" været poli-
tiker. Inden han for alvor gik ind i politik, havde 
han en lang karriere i det private erhvervsliv, 
senest som seniorproduktchef i medicinalvirk-
somheden Merck Sharp & Dohme.

 

Men Jørgen Glenthøj er langtfra en novice i 
dansk politik. Han har været involveret i politik 
siden 1970’erne og blev medlem af Frederiks-
berg Kommunalbestyrelse i 1986. Derudover 

bestrider han en række bestyrelsesposter, hvor 
han kan trække på sine erfaringer fra både sit 
politiske og erhvervsmæssige liv.

Handling tæller mere end ord
Både i egne og andres rækker er det blevet 
bemærket, at Jørgen Glenthøj ikke er en 
typisk politiker. Han slår ikke ud med 
armene for at komme i medierne.

Selv siger han: ”En af de ting, som min 
tid i erhvervslivet har lært mig er, at 
handling tæller mere end ord. Hvis 
ord og planer ikke bliver omsat til 
konkrete beslutninger og handlin-
ger, er de bare varm luft. Og det er 
ikke mig.”

I stedet for at bruge sin energi 
på at råbe højest i protestko-
ret, da buslinje 14 trods store 
protester fra borgerne på 
Frederiksberg blev nedlagt, 
arbejdede Jørgen Glenthøj 

A
L

T
”Jeg tror ikke på, at du kan blive  
en god politiker uden selv at have  
været ude i det virkelige liv."

Frederiksbergs borgmester  
Jørgen Glenthøj 
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hurtigt og effektivt  for at oprette Frederiks-
bergs helt egen buslinje til Vanløse Station.  
Det samme gjorde sig gældende, da Frederiks-
berg Brandstation var i risiko for at lukke, fordi 
det helt nye Hovedstadens Beredskab skulle 
sættes i søen. Og da hans hurtige indgriben 
sikrede, at den nye Ny Ellebjerg Metrostation 
bliver gravet ned, så den en dag kan føres  
videre mod Nordre Fasanvej. Og hans
vedholdende kamp for at beholde vores
lokale politistation, Akutklinikken på Frederiks-
berg Hospital samt Hærens Officersskole på 
Frederiksberg Slot.

Handling, ordholdenhed og pragmatisme 
kendetegner Jørgen Glenthøj og hans måde at 
samarbejde på i kommunalbestyrelsen.

Samarbejde for Frederiksbergs skyld
Jørgen Glenthøj sætter samarbejdet på tværs af 
partiskel højt. Derfor har han også ofte strakt 
sig langt for at skabe konsensus i kommunal- 
bestyrelsen.
”Jeg håber, at vi også fremover kan lægge vores 
politiske uenigheder til side i kommunal- 
bestyrelsen og fortsætte den gode linje med 
et tæt og bredt samarbejde til glæde for alle 

borgere på Frederiksberg. Når alt kommer til 
alt, så har vi faktisk altid været enige om mere 
end 90 pct. af de beslutninger, der bliver taget i 
kommunalbestyrelsen”.

Altid en sang på læben
På rådhuset er Jørgen Glenthøj kendt for sit 
gode humør og sin fløjten på gangene. Han  
bruger sin sparsomme fritid på at synge i kor  
og på afslapning med familien i sommerhuset. 
Det er her, han lader op til også fortsat at  
arbejde for et endnu bedre Frederiksberg for 
alle borgere.
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Alt for Frederiksberg

Frederiksberg er Danmarks mest  
effektivt drevne kommune. Det arbejder 
Frederiksberg Konservative for, at vi 
vedbliver at være. Pengene skal fortsat 
bruges der, hvor de gør allermest gavn, 
og borgerne skal ikke opkræves mere i 
skat end højst nødvendigt. 

Økonomer har kaldt Frederiksberg for  
Danmarks mest effektivt drevne kommune.  
Det har kommunen opnået uden at gå på 
kompromis med kvaliteten af den kommunale 
service. På Frederiksberg får borgerne simpelt-
hen mere for den skat, som de betaler.

Historisk skattesænkning
I den forløbne valgperiode har vi sænket skat-
terne mere end nogensinde før i Frederiksbergs 
historie. Det har betydet, at Frederiksberg 
nu har Danmarks næstlaveste kommune-
skat. Samtidig har vi løbende sænket grund-
skyldspromillen, så den tikkende bombe, som 
den stigende grundskyld har udgjort under 

mange Frederiksberg-familiers økonomi,  
gradvist er blevet neutraliseret. 
Erhvervslivet har også nydt godt af vores mål-
sætning om ikke at opkræve mere skat end 
højst nødvendigt, idet dækningsafgiften er 
blevet sat ned til gavn for dem, som driver virk-
somhed på Frederiksberg og således til gavn for 
vækst og beskæftigelse i vores kommune.

Vi går ikke på kompromis med 
den kommunale service
Nok er det staten, der bestemmer, hvor meget
kommunen må bruge på service og byggeri. 
Men det er op til kommunen at bruge pengene 
på en klog måde. Frederiksberg Konservative vil 
også fremover holde fast i sin mangeårige linje 
om, at kommunen er til for borgernes skyld, 
og vi vil derfor fortsat prioritere den direkte og 
borgernære service.

Vi er derfor stolte af, at samtlige målinger af 
borgernes tilfredshed viser, at det er lykkedes 
at skabe en mere effektivt drevet kommune 
uden at gå på kompromis med den kommunale 
service. Og borgernes tilfredshed er steget 
gennem de seneste fire år. 

For det veldrevne
FREDERIKSBERG

•  En effektivt drevet kommune

•  En kommune, som prioriterer den   
 direkte service til borgerne

•  En kommune, der ikke opkræver mere i  
 skat end højst nødvendigt

• Skattesænkning med 0,3 point,  
 så Frederiksberg nu har Danmarks  
 næstlaveste skatteprocent

• Grundskyld sænket med 2,25 point, så vi  
 undgår de store stigninger i ejendoms- 
 skatterne

• Dækningsafgift sænket med 0,3 point,  
 hvilket svarer til en sænkning på 37,5 pct.

• Frederiksberg-borgerne er fortsat mere  
 tilfredse med den kommunale service  
 end borgerne i andre kommuner

Ved at stemme på 
FREDERIKSBERG 
KONSERVATIVE
sikrer du:

Vores resultater siden 
SENESTE  
VALG:

Jørgen Glenthøj er kendt for sin fløjten på gangene på rådhuset

Kommunens økonomiske vækst og velstand er ikke kommet af sig selv

Frederiksberg Konservative
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Vores smukke grønne by bliver stadig grønnere. Frederiksberg Konservative vil  
bevare kvaliteterne ved det klassiske Frederiksberg samtidig med, at vi fortsat vil 
føre en bæredygtig energipolitik og gøre Frederiksberg endnu grønnere.

Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte. Vi gør løbende byen mere grøn med flere vejtræer, 
flere blomster og grønne planter i byrummet. Frederiksberg Konservatives mål er, at alle Frederiks-
berg-borgere skal kunne se mindst ét træ fra deres bolig. I løbet af de kommende år vil vi desuden 
plante store og oplyste vejtræer langs kommunegrænsen, så alle får en flot og grøn velkomst til 
vores smukke grønne by.

En grøn og ren by
De mange attraktive grønne områder, pladser og alléer er en væsentlig del af Frederiksbergs  
identitet. De skaber et smukkere og sundere bymiljø og tilbyder mange rekreative udfoldelses- 
muligheder for alle generationer. Derfor udbygger og vedligeholder vi dem hele tiden.

Frederiksberg er ikke bare en grøn by, det er også en ren by. Vores bymiljø skal være rent og smukt 
hele året rundt. Derfor sætter vi hårdt ind over for graffiti på både offentlige og private bygninger 
og lægger stor vægt på en god renholdningsindsats, så byrummet ikke bliver skæmmet af henkas- 
tet affald.

Bæredygtighed og klimatilpasning
Frederiksberg skal være en af Danmarks mest bæredygtige kommuner. Senest i 2035 skal vi være 
CO2-neutrale. Det skal opnås ved, at vi fortsat sænker energiforbruget både hos kommunen,  
i virksomhederne og i boligerne samt ved at omstille til fossilfrie brændsler og el produceret af 
kommunens 6 nye vindmøller. Således gavner vi både fremtidens klima og sænker samtidig i  
længden vores energiudgifter. 

Klimaet ændrer sig disse år. For at sikre Frederiksberg-borgerne mod konsekvenserne af voldsom-
me skybrud byder vores klimatilpasningsplan også i fremtiden på både store anlægsprojekter og 
mindre lokale indsatser, der tilsammen skal sikre vores by bedst muligt. Det gælder for eksempel 
etablering af skybrudsveje med nye typer af belægning, som regnvandet kan sive igennem. 

Nye borgere, nye boliger
Frederiksberg udvikler sig markant i disse år. Vores befolkningstal stiger løbende, fordi det bliver 
stadig mere attraktivt at bo på Frederiksberg. Derfor bor der flere mennesker i de eksisterende 
boliger, og der kommer løbende ønsker om at etablere nye boliger de få steder i vores tætbebyg- 
gede by, hvor det kan lade sig gøre. Det stiller høje krav til byplanlægningen.
 
Frederiksberg Konservative byder alle nye Frederiksberg-borgere velkommen. Det være sig  
studerende, børnefamilier, ældre og alle andre som vælger at flytte til Frederiksberg. For mange 
nye borgere er det et bevidst tilvalg at flytte til Frederiksberg og dermed blive en del af hovedsta-
dens grønne hjerte. 

Frederiksberg Konservative er meget bevidste om, at vi skal udvikle Frederiksberg, og at byen ikke 
må gå i stå. Men det skal ske i et afbalanceret tempo, så kommunen og dens nuværende borgere 
ikke bliver presset for hårdt med for mange kortsigtede løsninger i byplanlægningen. Vi skal  
værne om Frederiksberg-borgerne og deres interesser, og vi skal derfor fortsat sikre en langsigtet 
og afbalanceret udvikling af Frederiksberg. Det er en opgave, som vi i Frederiksberg Konservative 
er meget bevidste om.

smukke og bæredygtige 
FREDERIKSBERG

ØNNE

For det

G
R

•  Investering i 6 nye vindmøller der gør kommunen som virksomhed energineutral

•  Etablering af skybrudsveje med nye typer af belægning, som regnvandet  
 kan sive igennem

•  Flere cykelstier langs de store trafikveje

•  Investeringer i klimavenlige kommunale bygninger

•  Flere grønne anlæg og flere træer, buske og blomster

•  Et Frederiksberg som er CO2-neutralt i 2035 og gerne tidligere

•  Videreudvikling af byens grønne områder 

•  Flere træer på pladser, ved veje og alléer

•  Fortsat stor fokus på renholdelse af vores by

•  En fortsat ambitiøs klimaindsats med bl.a.  
 markant fokus på CO2-reduktion og  
 forebyggelse mod skybrudsskader

•  En afbalanceret byudvikling med en  
 moderat boligtilvækst

Vores resultater siden 
SENESTE VALG:

Ved at stemme på 
FREDERIKSBERG 
KONSERVATIVE

sikrer du:

Frederiksberg er blevet grønnere siden seneste valg

Frederiksberg Konservative
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Frederiksberg er et trygt og sikkert sted 
at bo og færdes i. Vi bor i en storby,  
der er ligeså sikker som en landsby,  
og det vil Frederiksberg Konservative 
sikre, at den vedbliver at være.

Frederiksberg er en af Danmarks tryggeste 
byer at leve og opholde sig i, og sådan skal 
det blive ved med at være. Problemerne om-
kring os skal ikke have lov til at bevæge sig ind 
over kommunegrænsen. Vi vil under ingen 

omstændigheder tolerere, at rå vold og ban-
dekriminalitet vinder indpas i vores by. Derfor 
har vi sikret bevarelsen og styrkelsen af vores 
lokalpolitistation, så vi har politi med indgående 
lokalkendskab tæt på. Skolerne, kommunens 
sociale myndigheder og politiet (SSP) har en tæt 
dialog, så vi i fællesskab tidligt kan identificere 
og sætte ind over for eventuelle kriminelle 
handlinger.

Vi sætter tidligt ind
Rundt omkring i Danmark og i resten af verden 
ser vi i disse år uhyggelige tendenser til radika-

liserede unge og opbygning af voldelige miljøer 
og parallelsamfund. Disse er ekstremt svære at 
bryde op, når først de har etableret sig. Derfor 
har vi iværksat en antiradikaliseringsstrategi, 
som sætter tidligt ind med alle de redskaber, 
som kommunen og politiet råder over, så vi får 
stoppet radikaliseringen af unge, inden det er 
for sent. 
På samme måde sætter vi tidligt ind for at støt-
te og hjælpe udsatte børn og unge gennem en 
styrket SSP-indsats, som giver optimale ram-
mer til de fagpersoner, der er tæt på de unge og 
kan se bekymrende adfærd før alle andre. 

De trygge byrum
Borgerne på Frederiksberg skal ikke bare være 
trygge ifølge undersøgelser – de skal også føle 
sig trygge.
Frederiksberg Konservative sætter derfor 
hurtigt og hårdt ind over for hærværk og graffiti 
i det offentlige rum, og vi arbejder også for god 
og tryghedsskabende belysning de steder, hvor 
der er behov for det.

• Bevarelse og styrkelse af den lokale  
 politistation

• Fokus på styrkelsen af vores  
 antiradikaliseringsindsats

• Fortsat gode rammer for SSP-samarbejdet

• Indsats over for udsatte børn og unge

• Trygheden i byens rum 
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FREDERIKSBERG 

T
For det

RYGG
E

•  Styrket SSP-samarbejde

•  Målrettet antiradikaliseringsindsats

•  Styrket boligsocial indsats

•  Områdefornyelse ved Nordre Fasanvej og Nordens Plads

Vores resultater siden 
SENESTE VALG:

Ved at stemme på 

FREDERIKSBERG 
KONSERVATIVE
sikrer du:

Holdet af kandidater 
da de blev valgt i april 2017. 

Læs om de 26 kandidater  
sidst i magasinet
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Frederiksberg er et dejligt sted at vokse 
op. Sådan skal det blive ved med at 
være. Frederiksberg Konservative  
arbejder derfor for, at kommunens 
institutioner skal have god plads,  
stærke pædagogiske tilbud og trygge 
frirum til vores børn.

Frederiksberg er et meget attraktivt sted at bo 
for vores mange børnefamilier. Det er vi glade 
for, fordi vi vil gerne have en kommune, hvor 
alle generationer lever og trives i et fælles sam-
spil. Og det stiller høje krav til kommunens ser-
vice på daginstitutions- og folkeskoleområdet. 

Stærke daginstitutioner
Frederiksberg Konservative lægger vægt på 
gode fysiske rammer i vores institutioner, og at 
forældrene har mulighed for at vælge mellem 
de mere traditionelle børnehaver og egentlige 
skovbørnehaver og institutioner, der inddrager 
udflugter og ture ud i naturen som en vigtig del 
af den daglige pædagogiske praksis. Vi tager 
ansvar for at sikre, at der altid er personale nok 
i vores institutioner, således at der altid bliver 
taget hånd om børnene også i spidsbelast-
ningssituationer, og når der er sygdom blandt 
de ansatte. Derfor løfter vi normeringerne i 
vores daginstitutioner med uddannet  
personale i 2018.

Høj faglighed i skolen
Frederiksberg Konservative har gennem mange 
år lagt stor vægt på at sikre en høj faglig kvalitet 
i vores folkeskole med et højere timetal, end 
loven kræver. I de kommende år vil vi arbejde 
videre med at styrke både fagligheden og trivs- 
len i vores folkeskole i tæt dialog med den en-
kelte skoles ledelse, med skolebestyrelserne og 
med eleverne. Vi tror på, at de bedste løsninger 
findes ved at tage udgangspunkt i lokale ønsker 
og muligheder, og for os er det kun positivt, 
hvis vores folkeskoler vælger forskellige veje til 
at nå det helt centrale mål, nemlig at alle børn 
forlader folkeskolen socialt og fagligt stærke. 
Vi skal kunne rekruttere de mest kvalificerede 
lærere til at undervise børnene, og derfor er 
der i budgettet for 2018 afsat ekstra midler til 
dette formål.

Flere ungdomstilbud
De gode fritidstilbud er også en del af det gode 
skoleliv som barn og ung. På SFO- og klubom-
rådet har Frederiksberg Konservative sikret en 
betydelig opgradering i de senere år. I dag har 
alle elever på både folkeskoler og privatskoler 
mulighed for i deres fritid at kunne mødes et 
sted med andre børn og unge samt deltage i de 
mange forskellige aktiviteter, som et engageret 
pædagogisk personale arrangerer. 

For det gode børneliv
PÅ FREDERIKSBERG

• En bred vifte af pasningsmuligheder   
 tilpasset familiernes forskellige ønsker  
 og behov

• Fokus på at der altid skal være uddannet  
 personale nok til at tage sig af børnene

• Fokus på konkurrencedygtige  
 lærerlønninger

• Opgradering af kommunens legepladser  
 og nye tilbud til børnenes brug af det  
 offentlige rum

• Modernisering af vores folkeskolers   
 fysiske rammer

• Skolefritidsordninger og fritidsklubber,  
 som giver mulighed for udfoldelse af det  
 enkelte barns sociale og kreative evner

• Indsats over for mobning og afhjælpning  
 af psykiske problemer blandt børn og unge

Ved at stemme på 

FREDERIKSBERG 
KONSERVATIVE
sikrer du:

Vores resultater siden 
SENESTE VALG:

•  Et markant løft i normeringerne af 
 uddannet personale i  
 daginstitutionerne fra 2018
•  Fastholdelse af daginstitutions- 
 taksterne i 2018
•  Modernisering af byens skoler og   
 daginstitutioner
•  Ny skole på Grundtvigsvej
•  Ny fritidsklub på Vagtelvej
•  Renoveret legeplads på Julius  
 Thomsens Plads

• At Frederiksberg fastholdes som en stærk studieby med en bred  
 vifte af gode uddannelsesinstitutioner

• Fortsat fokus på et godt samspil mellem uddannelsesmuligheder,  
 offentlig transport og rekreative områder i vores by

• Fortsat udbygning af studerendes muligheder for at bo på  
 Frederiksberg med fokus på flere kollegie- og ungdomsboliger  
 samt attraktive studiemiljøer

FOR FREDERIKSBERG
som god studieby

Frederiksberg Konservative lægger stor vægt på,  
at Frederiksberg fortsat skal være en god studieby med 
en bred vifte af uddannelsesinstitutioner af høj kvalitet 
og med gode boligtilbud til de studerende.

Frederiksberg har gennem mange år haft en række store uddan-
nelsesinstitutioner, der også er med til at give byen liv. Med udbyg-
ningen af CBS og KU Science er tilbuddene vokset væsentligt i de
senere år. Samtidig kan byens borgere glæde sig over, at vi også
huser Hærens Officersskole og Det Kongelige Danske Musikkon-
servatorium samt faglige og mellemlange uddannelser, som alle 
har deres naturlige plads på Frederiksberg. Og som alle fortsat skal 
være en vigtig del af Frederiksbergs liv og tilbud.

Boliger til studerende
Frederiksberg Konservative vil sikre, at vi fortsat i vores byplanlæg-
ning støtter de gode rammer for uddannelsesinstitutioner og sikrer 
et godt samspil mellem byggeri, offentlig transport og rekreative 
områder. Det gør vi blandt andet ved fortsat at arbejde for at sikre 
boliger til de mange studerende. Frederiksberg Konservative har 
gennem de senere år gjort en markant indsats for at udbygge byens 
boligtilbud i form af mere end 1500 kollegie- og ungdomsboliger 
rundt om i byen.

Ved at stemme på 

FREDERIKSBERG 
KONSERVATIVE
sikrer du:

Vores resultater siden 
SENESTE  
VALG:
•  Udbygning af CBS

•  Udbygning af KU Science

•  1500 nye kollegie- og ungdomsboliger

•  Ny svømmehal 

•  Nyt kultur- og bevægelseshus

•  Flere kunstgræsbaner

•  Mere caféliv
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Vi skal i fællesskab tage hånd om  
vores ældre og vores borgere, som har 
det svært. Frederiksberg Konservative 
lægger afgørende vægt på, at Frede-
riksberg fortsat skal være en socialt 
bæredygtig kommune, som tager sig  
af de, der har behov for ekstra omsorg.

Frederiksberg er en socialt meget sammensat 
kommune med både ressourcestærke bor-
gere og borgere, som har vanskeligere ved at 
få tilværelsen til at hænge sammen. Samtidig 
har vi en ældre generation, som har ydet deres 
for samfundet, og som vi nu skal give et godt 
otium. 

Hjælp til socialt udsatte
Frederiksberg Konservative ønsker en styrket 
indsats for kommunens mest socialt udsatte og 
har blandt andet prioriteret etablering af en
socialsygeplejerskeordning, herbergpladser for 
hjemløse med natvarmestue og opsøgende
gadeplanstilbud. Samtidig har vi igangsat  
modernisering og nybyggeri af mere end 100 
nye boliger til udsatte borgere. Indsatsen bærer 
allerede frugt. Mens hjemløsheden blandt unge 
er stigende på landsplan, er den faldet på
Frederiksberg.

Alderdom i trygge rammer
Vi vil understøtte det gode og aktive ældreliv, 
der eksisterer på Frederiksberg og gerne i sam-
arbejde med de mange engagerede klubber og 
foreninger. Hvis helbredet svigter, og man ikke 
længere kan klare sig selv, så skal kommunen 
sikre, at man får den hjælp, man har brug for. 
På Frederiksberg skal vi blive ved med at ligge 

Kommunalvalg 21. november 2017
 

For det omsorgsfulde
FREDERIKSBERG

tilberede den. Frederiksberg Konservative er 
garanter for ældremad, der både er nærings- 
rig, velsmagende og indbydende. Mad er nem-
lig mere end blot ernæring: Mad stimulerer 
sanserne og giver kræfter og overskud. Gode 
måltider i selskab med andre er en vigtig kilde 
til øget livskvalitet.

Ved at stemme på 
FREDERIKSBERG 
KONSERVATIVE
sikrer du:

Vores resultater siden 
SENESTE  
VALG:

•  Sammenhængende social indsats med fokus  
 på hjælp til selvhjælp 

• Styrket indsats imod hjemløshed

• Værdighed og tryghed for de ældre

• Ingen ventetid fra hospitalsudskrivning til  
 kommunalt træningstilbud

• Mere end 100 nye boliger til socialt  
 udsatte borgere

• Styrket demensindsats med udgående  
 demensteam

• Modernisering af kommunens ældreboliger

• Udgående hjælp og boliger til de hjemløse

• Nye aktivitets- og beskæftigelsestilbud for  
 fysisk/psykisk handicappede

•  Etablering af 100 døgnrehabiliteringspladser  
 på Frederiksberg Hospital

Frederiksberg Konservative mener, at borgerne er bedst tjent med at  
kunne vælge lige præcis den transportform, som passer bedst til deres 
hverdag. Derfor vil vi fortsætte med at forbedre vilkårene både for  
cyklisterne, for dem der bruger offentlig transport og for byens bilister.

Vi vil fortsat udbygge vores massive net af cykelstier, og vi vil arbejde for 
en bæredygtig kollektiv transport og en udvidelse af metroen, som bl.a. 
giver lettere adgang til Bispebjerg Hospital. Samtidig arbejder vi videre 
på at sikre, at byens parkeringspladser går til dem, der rent faktisk bor på 
Frederiksberg.

Når en Frederiksberg-borger bliver udskrevet efter en hospitalsindlæg- 
gelse, får vedkommende straks et kommunalt tilbud om pleje, vejledning 
og genoptræning, hvis der er behov for dette. Andre kommuner har nu 
også taget dette tiltag til sig, fordi de kan se, at det er til glæde og gavn for 
borgerne og reducerer antallet af hospitalsindlæggelser.

For at sikre et selvstændigt og meningsfuldt liv efter sygdom har Frederiks-
berg Konservative arbejdet for en ny rehabiliteringsenhed, som sammen 
med døgnenhedsfunktionen skal imødekomme behovet for aflastning, 
genoptræning og rehabilitering. Denne døgnrehabiliteringsenhed er nu 
etableret på Frederiksberg Hospital.

Frederiksberg har et rigt kulturliv, som vi har styrket endnu mere de
seneste år med blandt andet det nye KU:BE, Kultur- og Bevægelseshuset i
Flintholm-området. Byens stærke musikmiljø er blevet udvidet med START
Frederiksberg og festivaler som Strøm og Stella Polaris.
Samtidig kan vi se frem til en styrkelse af kultur- og musikmiljøet med en ny
kultur- og musikskole. Og vi kan glæde os over et ny-renoveret Aveny-T, 
som i nye rammer kan lave moderne og nyskabende teater for de unge, 
over renoveringen af Bakkehuset og den tilbageførte have med orangeri 
og over Cisternerne som med sine udstillinger har sat Frederiksberg på det 
kulturelle verdenskort.
Det er ingen hemmelighed, at det er en udfordring at finde plads til at  
dyrke idræt i en tætbebygget by som Frederiksberg, men vi fortsætter med 
at arbejde på at bygge flere idrætshaller, og vi vil fortsætte med at  
renovere de eksisterende anlæg som for eksempel Frederiksbergs gamle, 
smukke svømmehal.

Frederiksberg skal også fremover være en by i vækst og fremgang med 
gode vilkår til erhvervslivet og arbejdspladser til kommunens borgere. 
Derfor vil vi gøre en særlig indsats for iværksættere i samarbejde med 
Frederiksbergs stærke uddannelsesinstitutioner.

Frederiksberg er den kommune i vores region, som har forholdsvist flest 
iværksættere. Det skal vi værne om og støtte op om. Derfor kan vi nu
glæde os over, at erhvervslivet finder Frederiksberg så attraktiv, at private 
investorer ønsker at etablere en START-UP city, som bringer Frederiksberg 
op i den europæiske superliga for iværksættere.

Vi ønsker også at styrke turismen på Frederiksberg og er derfor i gang med 
at udarbejde en egentlig turismestrategi, der skal gøre vores by endnu 
mere attraktiv for inden- og udenlandske gæster.

For mindre trængsel
PÅ FREDERIKSBERG

For et sundt og aktivt liv
PÅ FREDERIKSBERG

For kulturen  
og det gode fritidsliv
PÅ FREDERIKSBERG

For erhvervslivet
PÅ FREDERIKSBERG

i toppen, når det gælder tilfredsheden med 
vores hjemmepleje, ældreboliger og med de 
ydelser, der tilbydes. 

Nye ældreboliger
Gennem de senere år har vi på Frederiksberg 
arbejdet med en stor moderniseringsplan,  
der omfatter alle vores ældreboliger. I arbejdet 
med moderniseringen af vores ældreboliger 
har vi fokus på, at boligerne indgår integreret i 
lokalsamfundet. De skal fungere som ramme 
for både de ældre og deres pårørende. Frede-
riksberg Konservative vil fortsat arbejde for, 
at ældreboligerne skal være fundament for et 
socialt liv og aktiviteter på tværs af alder og 
sociale skel. Gennem arbejdet med ældrebolig-
moderniseringen vil mere end 1100 moderne 
plejeboliger stå klar i næste valgperiode.

Mad der smager og dufter
Sund og nærende mad er vigtig for alle – ikke 
mindst for de ældre, som ikke længere selv kan 
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DEM KAN DU 
STEMME  
PÅ TIL 
VALGET

Jørgen GLENTHØJ
Borgmester, 62 år

"Jeg holder af det Frederiksberg, som vi alle er fælles om, og derfor vil jeg arbejde for, at  
Frederiksberg bliver ved med at være Danmarks mest veldrevne kommune med tilfredse  
borgere og en sund økonomi. Og jeg vil gøre Frederiksberg endnu grønnere, endnu trygge-
re og endnu mere omsorgsfuld gennem et tæt samarbejde i kommunalbestyrelsen på tværs  
af partiskel.

Kort sagt vil jeg ved hjælp af dialog, samarbejde og handling fortsat ruste Frederiksberg til  
fremtidens udfordringer – uden at gå på kompromis med borgernes tilfredshed og vores sunde 
økonomi.

Jeg vil arbejde for, at vi alle tager ansvar for hinanden og for det Frederiksberg, som vi – unge 
som ældre – holder af".

Pernille 
HØXBRO
Advokat (H), formand for Socialudvalget, 57 år, medlem af kommunalbestyrelsen

"At være folkevalgt igennem 24 år i Frederiksberg Kommunalbestyrelse, er for mig en af livets 
helt store gaver og et kæmpe privilegium. Jeg elsker politik og er vild med at have indflydelse på, 
hvordan Frederiksberg udvikler sig.

Det er vigtigt for mig, at vi som socialkonservative på Frederiksberg altid vedstår vores sociale 
ansvar, således at vi sørger for, at Frederiksberg er en tryg og god by at leve i for alle og ikke kun 
for de, der kan klare sig selv.

For mig betyder det blandt andet, at vi fortsat skal nedbringe antallet af unge hjemløse, og at vi 
skal udvikle vores botilbud for psykisk syge og borgere med andre udfordringer".

Advokat, rådmand og formand for Bolig- og Ejendomsudvalget, 30 år, medlem af kommunalbestyrelsen

"Frederiksberg er hovedstadens grønne hjerte, og det skal vi værne om. Vi skal overlevere et 
grønnere og smukkere Frederiksberg til næste generation, og næste generation er vigtig. 
Derfor skal vi forbedre forholdene i vores daginstitutioner med flere pædagoger, og vi skal have 
flere offentlige legepladser. Når vi kommer hjem fra arbejde, skal tiden bruges med familien, ikke 
på at finde en parkeringsplads. Derfor arbejder jeg for bedre parkering på hele Frederiksberg.

Jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2010 og er rådmand og formand for Bolig- 
og Ejendomsudvalget. Jeg arbejder til daglig som advokat for bestyrelsen i Danske Bank.

 Jeg er gift med Josephine, og sammen har vi Carl-Johan på 1½ år".

Flemming 
BRANK
Leder af OK-klubben, formand for Sundhed- og Omsorgsudvalget samt gruppeformand, 60 år, 
medlem af kommunalbestyrelsen

"Igennem mine spændende og indholdsrige 28 år som medlem af Frederiksberg Kommunal- 
bestyrelse har mit fokus altid været rettet mod borgerne, deres liv og trivsel. Jeg har som  
formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget og tidligere formand for Teknik- og Miljø samt  
Socialudvalget altid haft byen helt tæt ind under huden og lært at lytte til byens puls og  
borgernes ønsker.
I min optik skal politik tænkes i helheder, så Frederiksberg fortsat kan være en by med rum, 
plads og social ansvarlighed for alle generationer – børn, unge, familier og ældre. Der skal i 
politik være fokus på livskvalitet for byens borgere, det grønne, de svage ældre og de der har 
et handicap, således at Frederiksberg kan blive ved med at være en tryg base for den enkeltes 
mulighed for et godt, spændende og selvstændigt liv. Det vil jeg arbejde videre på de næste 4 år.
 
Privat er jeg gift, far til 4 og arbejder som leder for dagcentret OK-klubben på Frederiksberg".

Simon 
AGGESEN
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Helle 
SJELLE

Karsten 
SKAWBO-JENSEN

Cand.scient.pol., 46 år

"Det valg, vi står overfor, er et valg om vores hverdag. Vi skal bevare og videreudvikle den gode,  
trygge og grønne by, vi har, med fortsat fokus på en effektiv økonomi og administration. 
Frederiksberg er Danmarks bedste kommune at leve i, og det vil jeg gerne yde mit til, at den bliver 
ved med at være.

Jeg har været medlem af Københavns Borgerrepræsentation i 8 år og medlem af Folketinget i knap 
10 år, hvor jeg har været ordfører for bl.a. miljø, sundhed og uddannelse. De mange erfaringer og 
kompetencer, som jeg har fået, vil jeg gerne bruge på arbejdet i Frederiksberg Kommunalbestyrelse. 

Privat er jeg gift med Lars Barfoed".

Projektleder, 57 år, medlem af kommunalbestyrelsen

"Jeg genopstiller med glæde til en tredje periode på C-holdet på rådhuset. Det er vigtigt at fastholde 
og videreudvikle den særlige Frederiksberg-konservatisme. 

I foregående valgperiode var jeg formand for Socialudvalget, og i denne periode er jeg formand for 
Børn- og Ungeudvalget. Her hjælper vi kommunens mest udsatte børn, hvis udvikling, sundhed og 
sikkerhed trues.

Det er meningsfuldt at følge børn fra misvækst til trivsel og fremtidshåb. Jeg har fokus på sundhed, 
sociale forhold, undervisning, god ældrepleje og miljø. Jeg er social- og nationalkonservativ, ikke  
liberalkonservativ. Nej til københavnske tilstande, nej til socialistiske eksperimenter. 
Ja til det Frederiksberg, vi holder af".

Nikolaj 
BØGH
Partner i PA-bureau, 48 år, medlem af kommunalbestyrelsen

"Frederiksberg er noget helt særligt. Det er et dejligt sted at bo, et rigtig godt sted at vokse op, 
og et trygt sted at blive ældre. 

Som medlem af kommunalbestyrelsen arbejder jeg for, at vi kan fastholde og udvikle det  
Frederiksberg, som vi kender og holder af. Vores smukke grønne by, vores gode service på alle 
de centrale områder og vores lave skat. Vi skal blive ved med at være en kommune for alle,  
og vi skal sikre, at dem i vores by, som har det svært, også kan være en del af fællesskabet.

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen siden 2012 og er medlem af Undervisningsudvalget,  
Kultur- og Fritidsudvalget, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Børneudvalget, By- 
og Miljøudvalget samt formand for Musikudvalget. Derudover er jeg folketingskandidat i  
Slotskredsen".

Stig
ELLING
Rejseambassadør, 70 år

"Jeg tror på, at jeg som erhvervsmand med over 50 års erfaring kan være med til at gøre Frede-
riksberg til en endnu bedre by at bo i. Jeg har selv med stor glæde boet på Frederiksberg i over 
30 år, og der er 3 ting jeg vil sætte meget i fokus: tryghed, en ren by og sundhed for kommunens 
borgere.

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen som formand for arbejdsmarkedsudvalget i 2 perioder 
fra 2005.

For mig er Frederiksberg verdens bedste by at leve i. Det skal den også være i fremtiden, og det 
vil jeg gerne støtte op om".

Sportsdirektør, 55 år, medlem af kommunalbestyrelsen

"Når jeg ikke er ude på landevejene, bor jeg på Kongensvej sammen med Christine og børnene 
på 10 og 13 år.

I den forløbne valgperiode har jeg været meget engageret i kommunalbestyrelsens arbejde for 
at gøre Frederiksberg til en endnu bedre kommune at leve og arbejde i. Det har jeg et stort  
ønske om at forsætte med i endnu en periode”.

Fasael
REHMAN
Konsulent, 36 år, medlem af kommunalbestyrelsen

"Jeg er lige blevet far, og jeg vil sikre, at min datter får de bedste muligheder overhovedet. Som 
sociolog og nuværende medlem af kommunalbestyrelsen arbejder jeg for et Frederiksberg, 
hvor vi sikrer en ansvarlig og ordentlig socialpolitik, som giver tryghed, værdighed og nærhed 
for store og små.

Vi skal værne om frihed og det personlige ansvar, med plads til initiativ og frivillighed. Sammen 
med en innovativ og miljømæssig bæredygtig byudvikling og med et kreativt og mangfoldigt 
kulturliv, skaber vi de bedste forudsætninger for borgerne, virksomhederne og vores mange 
uddannelsesinstitutioner. Kort sagt – jeg arbejder for et trygt, levende og ikke mindst grønt 
Frederiksberg".

Brian 
HOLM
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Morten JUNG
1. viceborgmester, markedschef, 48 år, medlem af kommunalbestyrelsen

"Med kultur, idræt og folkeoplysning som katalysator er jeg optaget af at skabe et lokalsamfund, hvor vi som  
mennesker kommer tættere på hinanden. Denne vision skal nås ved at bygge gode rammer til afvikling af en mang-
foldighed af aktiviteter. Gennem aktiviteterne vil nye relationer og venskaber blive skabt.

De seneste års resultater på Kultur- og Fritidsområdet er mange. Vi har fået KU.BE, ny svømme- og idrætshal,  
flere kunstgræsbaner, et nyt kultur- og musikhus er på vej og tilbuddene er kun blevet flere.

Jeg vil fortsat arbejde for et Frederiksberg med rige muligheder for at alle, uanset baggrund, kan engagere sig i en 
bred vifte af kultur- og fritidsaktiviteter".

Tina GONZÁLEZ-SCHELBECK
Konsulent, 45 år

"I seks år var jeg medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg og formand for Socialudvalget. Nu stiller jeg 
op igen, fordi jeg gerne vil være med til at sætte præg på vores dejlige by.

Jeg er gift og har tre børn. Min uddannelsesmæssige baggrund er cand. jur. og diplom i ledelse. Jeg har arbejdet i 
bl.a. Indenrigsministeriet og KL. Nu er jeg ansat på Institut for Ledelse og Forvaltning, Metropol.

Frederiksberg skal fortsat være ambitiøs på miljø og børneområdet samt fastholde vores sociale ansvarlighed".

Journalist, 63 år

"Jeg har stiftet og er formand for Opera Frederiksberg og producerer nu ca. 15 koncerter om året med landets 
bedste kunstnere. Ligesom jeg efter bedste evne bidrager til andre kulturtiltag – bl.a. jazzkoncerter, Sang- 
foreningen Morgenrøden og Dirch Passers Venner.

Har aldrig tidligere været tilknyttet et politisk parti, men har gennem mit arbejde som redaktør stor indsigt i 
de lokale forhold, og jeg håber at kunne give en hånd til Frederiksbergs musik- og teaterliv, billedkunst – plus 
ikke mindst, den levende kulturarv, som udgøres af de små haver og de øvrige gamle restauranter. Flere er 
truet, og hvis de lukker mister vores by en stor del af sin identitet.

Har to voksne døtre Nadia og Helena".

Michael ENGELBRECHT

Restauratør, 61 år, medlem af kommunalbestyrelsen

"Jeg har siddet 13 år i kommunalbestyrelsen herunder 8 år som udvalgsformand og har repræsenteret kom-
munen og Det Konservative Folkeparti i en række bestyrelser og organisationer.

I en ny valgperiode vil det være et stort ønske, at de mange unge på Frederiksberg kan være sammen fx i egne 
lokaler eller ved kulturtilbud. Et andet vigtigt emne er, at Frederiksbergs skoler har brug for bygningsforbed-
ringer, så lærerne kan samarbejde på en bedre måde til fordel for børnene. Desuden er der et stort behov for 
nye former for parkering for både biler og cykler".

Sygeplejerske, 52 år

"Jeg er uddannet sygeplejerske med speciale i medicinske hjertesygdomme og intensiv behandling. 

Som datter af tidligere borgmester John Winther har jeg nærmest fået politik ind med modermælken og 
har valgt at stille op til kommunalvalget endnu engang for at bevare og forhåbentlig styrke Frederiksbergs 
velkendte socialkonservative linje.

Mine mærkesager er børn og unge området, sundheds- og ældreområdet, samt kultur og fritid. I min fritid 
er jeg aktiv løber i FIF (Frederiksberg idrætsforening), rider når tid haves, og er en stor fan af FC Barcelona".

Merete WINTHER HILDEBRANDT

Jurist, 25 år

"Til daglig arbejder jeg med energieffektivisering i Energistyrelsen. Min fritid går med alt fra mere eller mindre 
vellykket løbetræning, til frivilligt arbejde i Ungdommens Røde Kors og bestyrelsesarbejde i min lille hyggelige 
andelsboligforening på Sindshvilevej.

Jeg er Frederiksberg KU's kandidat til kommunalvalget, og håber på at kunne inspirere flere unge til at engagere sig 
i politik.

Jeg har valgt at stille op til kommunalvalget, fordi jeg ganske enkelt brænder for Frederiksberg. Politisk står jeg for 
en bevarelse af Frederiksbergs selvstændighed og særpræg, sikring af et endnu grønnere Frederiksberg både i 
forhold til byens rum og CO2-udledning samt at byen udvikles sammen med de mange unge og studerende i byen".

Cand.polit, 33 år

"Jeg er ansat i Røde Kors som udviklingskonsulent på det sociale område. Jeg er gift med Mathieu, der er 
fransk, og sammen har vi to små piger. Jeg kommer fra en familie hvor mine bedsteforældre som en selvfølge 
flyttede hjem til os, da de ikke længere kunne klare sig selv.

Som nyankommen Frederiksberg-borger stiftede jeg foreningen FAS, der afhjælper ensomhed blandt byens 
ældre. At hjælpe og gøre en forskel for mennesker i en sårbar situation, har altid ligget mig på sinde. Det vil 
jeg videreføre i mit politiske arbejde og jeg tror på at mit utrættelige engagement vil forbedre forholdene for 
Frederiksbergs borgere".

Sebastian RØNSDAL

Alexandra DESSOY

Falck redder og stresscoach, 42 år

"Jeg har særlig fokus, og professional interesse i det sociale- og sundhedspolitiske område, i kraft af mit job som 
ambulanceredder. Jeg møder dagligt via mit arbejde som redder ældre, handicappede, børn, fysisk og psykisk syge 
medborgere, der har brug for lidt ekstra støtte og vejledning. Og heldigvis er der på Frederiksberg rigtig mange 
gode tilbud og steder, der kan henvises til. En fortsættelse af den gode social- og sundhedspolitiske indsats er det 
jeg vil arbejde helhjertet med. Jeg brænder for området, for at hjælpe andre og vil i kommunalbestyrelsen være en 
stemme for mennesker i nød, smerte og socialt udkørte.

Bosat på Rahbeks Allé, hvor jeg bor med min kone Amanda, og vores datter Alma Le på 5 år. Jeg har en fortid på 
11 år som mellemleder i Søværnet, og 10 år i Falcks Redningskorps, som uddannet røgdykker. Arbejder dagligt i 
ambulancetjenesten. Ved siden heraf, har jeg en konsulent- og coachvirksomhed STRESS-HJÆLP, der sætter fokus 
på stress og trivsel og som arbejder med psykiske sygdomme.

Peter Adam ARENBRANDTJohnny GEHLSEN
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Vibeke QVIST
Marketing Manager, 55 år

"Jeg vil kæmpe for, at Frederiksberg bliver drevet ved hjælp af sunde og fornuftige holdninger, og at alt, hvad vi 
gør, det gør vi godt og ordentligt og med respekt for borgerne. Frederiksberg skal være et godt sted at være for 
alle os, der bor her, og derfor skal vi have en kommunalbestyrelse, der afspejler befolkningen. Det betyder også, 
at erhvervslivet skal være bedre repræsenteret. Jeg har i 11 år arbejdet som marketing manager for Frederiksberg 
Centret, og håber at mine mange års erfaring med branding og kommunikation, kan komme til glæde og gavn for 
byens borgere.

Samtidig skal vi naturligvis sørge for de svageste, de yngste og de ældste borgere, det skal der ikke herske tvivl om. 
Frederiksberg er glæde, liv og oplevelser og ikke mindst et trygt sted at bo for os alle. Sådan skal det også være 
fremover".

Malene SANDFELD
Lærer, 51 år

"Jeg er født, opvokset, uddannet og arbejder som lærer på Frederiksberg. Det er også på Frederiksberg, min mand 
og jeg har valgt, at vores to drenge på 12 og 14 år skal vokse op.

Gennem otte år som medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse har jeg arbejdet med udviklingen af adskillige 
områder i vores grønne og skønne by. Mit særlige fokus er på børnene, deres læring og trivsel – og på de grupper i 
befolkningen, der ikke altid taler højt. De ældre, de svage, de psykisk syge og de socialt udsatte.

Vi skal værne om de private valg og det personlige ansvar. Sammen skal vi kæmpe for at bevare og videreudvikle 
vores Frederiksberg, som med alle sine herligheder er funderet på over 100 års konservativt styre".

Kommunikationsrådgiver, musiker, 48 år

"Jeg stiller op til kommunalbestyrelsen, fordi jeg mener, Frederiksberg har potentiale til meget mere.  
Jeg ser kæmpe muligheder i, at byens kulturliv, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og interesserede  
borgere i langt højere grad får adgang til at bidrage til byens liv og udvikling.

Desuden mener jeg, at vi skal gøre Frederiksberg Kommune til landets bedste offentlige arbejdsplads, fordi 
det vil komme os alle til gode.

Jeg er uddannet journalist og selvstændig kommunikationsrådgiver med firmaet First Link. Desuden er jeg 
guitarist, sanger og komponist i Frederiksberg-bandet Fire På Stribe". 

Henrik KRAGELUND

HR-chef, 32 år

"Jeg vil især arbejde for bedre vilkår for børnefamilierne. Mange småbørnsfamilier bor i lejligheder, hvor 
blandt andet byens grønne områder er vigtige, så børnene kan komme ud og lege. Jeg vil gerne arbejde for, 
at børnefamilierne får flere muligheder i det offentlige rum, samt at vi får forbedret vores legepladser, bl.a. i 
Frederiksberg Have.

En by som Frederiksberg bør, i min optik, have de bedst tænkelige pasningsmuligheder for vores børn. For at 
give et konkret eksempel har min familie i Frederiksbergs kommunale dagpleje oplevet en høj faglig kvalitet 
med nærvær, tryghed og udvikling for børnene, hvilket har muliggjort, at vi forældre trygt kan aflevere børne-
ne og passe vores arbejde. Kommunen spiller en vigtig rolle i at sikre og bevare den høje kvalitet af dagplejen 
og alle de øvrige kommunale pasningstilbud".

Administrerende direktør, 37 år

"Jeg er uddannet Cand. Jur. og mor til en lille datter. Til daglig er jeg CEO for CEKURA, hvor vi hjælper svage og 
ældre borgere til et bedre liv. Jeg går op i politik, engagerer mig meget lokalt og elsker Frederiksberg af hele 
mit hjerte! 
Jeg vil arbejde for at give ensomme Frederiksberg-borgere de bedste forudsætninger til at tage aktiv del i 
byens gode fællesskaber – for eksempel på uddannelser, arbejdspladser og i foreningerne. Ligesom jeg efter 
bedste evne vil bidrage til byens mangfoldige kulturliv og kreative aktiviteter, således at nye venskaber og 
relationer bliver skabt.
Derudover vil jeg arbejde hårdt for bedre vilkår for børn og familier, navnlig fastholdelse af en bred vifte  
af pasningsmuligheder, der passer til familiers forskellige ønsker og behov samt fortsat opgradering af  
kommunens legepladser og nye tilbud til børnenes brug af det offentlige rum".

Maria SADD

Advokat, 48 år

"Tilflytter til den grønne by Frederiksberg, sammen med Trine og vores børn Patricia og Phillip, der nu begge er 10 år.

Jeg er uddannet advokat og har min egen virksomhed hvor jeg, sammen med 22 andre, til dagligt arbejder med alle 
aspekter af fast ejendom, herunder administration af boliger for ældre.
 
Mine erfaringer som iværksætter og professionelt bestyrelsesmedlem i flere institutioner og børsnoteret selskab 
samt det kommunale private samarbejde, vil jeg bruge til at sikre at vi får et endnu mere veldrevet, grønt, trygt og 
omsorgsfuldt Frederiksberg. Den socialkonservative linje er den væsentligste grund til at vi flyttede hertil og den vil 
jeg arbejde for fortsat udbygges på Frederiksberg".

Kommunikationskonsulent, 29 år

"Jeg har en MA i International Business Communication fra CBS og arbejder som kommunikationskonsulent 
i LINDSKOV Communication i Roskilde. Tidligere har jeg arbejdet som projektkoordinator hos World Climate 
Ltd. Jeg har en fortid fra DR Pigekoret, er meget engageret i DR SymfoniOrkestrets venneforening, og har 
desuden også arbejdet i DR som supervisor og arrangementsansvarlig.

Jeg vil gøre mit til, at Frederiksberg bliver (endnu) mere grønt, og at kulturlivet også blomstrer. Derudover vil 
jeg arbejde for et offentlig-privat-samarbejde om praktik- eller lærepladser mellem kommunen og uddan-
nelsesinstitutioner".

Per BJØRNSHOLM

Carina HØEDT

Kaptajn, 34 år

"Jeg bor på Ærøvej med min kone Emili. Sammen har vi to døtre på hhv. 2 år og 2 måneder, så vi har børnefamili- 
ernes vilkår på Frederiksberg tæt inde på kroppen.

Min karriere er i forsvaret. Her har jeg tidligere været chef for uddannelsessektionen i Forsvarets Sundhedstjene-
ste, og nu fungerer jeg som kaptajn i Trænregimentet.

Som medlem af kommunalbestyrelsen vil jeg arbejde for, at alle på Frederiksberg – både de helt unge og de ældre 
– oplever, at vi får gjort landets allerede bedste kommune endnu mere veldrevet, grøn, tryg og omsorgsfuld".

Anders KASTOFTKasper CARSTENSEN
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Frederiksberg skal fortsat være landets mest veldrevne kommune. 
Borgerne skal ganske enkelt have den bedst mulige service, uden 
at kommunen kræver flere penge ind end højst nødvendigt.  
I sidste valgperiode sænkede Frederiksberg Konservative skatten og 
grundskylden. Vi vil også i næste valgperiode være garanter for en  
effektiv balance mellem økonomi og service. 

Et Frederiksberg, der er forberedt på fremtiden, er et Frederiksberg, 
der er endnu grønnere og mere bæredygtigt end i dag. 
Hos Frederiksberg Konservative har vi arbejdet målrettet på at gøre 
hele kommunen CO2-neutral senest i 2035, samtidig med at vi har  
udbygget de grønne byrum og sikret et bybillede, der ikke er skæmmet 
af hærværk og graffiti.

Hos Frederiksberg Konservative tror vi på, at vi gennem forebyggelse 
og tidlig indsats kan modvirke vold, bandekriminalitet og radikalisering, 
inden det er for sent. Derfor har vi valgt at prioritere både vores 
lokalpoliti og vores stærke kriminalitetsforebyggende indsats. Vores 
mål er, at Frederiksberg også fortsat skal være en tryg og sikker kom-
mune for alle vores medborgere. 

For Frederiksberg Konservative er det en hjertesag at tage sig godt af 
kommunens allersvageste og mest udsatte grupper. Derfor er vi i gang 
med at renovere samtlige kommunens ældreboliger, og vi udbygger 
fortsat den sociale indsats, så vi kan række en hjælpende hånd til de 
af Frederiksbergs borgere, der har brug for at kunne komme på fode 
igen.

Frederiksberg Konservative vil fortsat sikre stærke daginstitutioner, 
øgede normeringer med uddannet personale, lave takster, høj fag- 
lighed i skolen og gode fritidstilbud.

Frederiksberg Konservative vil sikre en bred vifte af uddannelses- 
institutioner af høj kvalitet, flere kollegie- og ungdomsboliger og attrak-
tive studiemiljøer.
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For det veldrevne Frederiksberg

For det grønne Frederiksberg

For det trygge Frederiksberg

For det omsorgsfulde Frederiksberg

For det gode børneliv på Frederiksberg

For Frederiksberg som god studieby

- og du finder mange flere  
gode grunde inde i magasinet
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Har du lyst til at støtte op om Frederiksberg Konservative, kan dette  
gøres på www.frederiksberg.konservative.dk, hvor medlem- 
skab af vælgerforeningen kan tegnes for 375 kr. om året.
Med et medlemskab får du direkte kontakt til vores folkevalgte 
politikere og dermed medindflydelse til at forme Det Konservative  
Folkepartis politik på Frederiksberg og på landsplan.

Se mere på www.frederiksberg.konservative.dk eller skriv  
til os på frederiksberg@konservative.dk.
Frederiksberg Konservative
Claus Wagenblast-Franck, Formand for vælgerforeningen 

Vi har brug for din støtte

 


