Gladsaxe har brug for
tilfredse virksomheder!

Konservative ønsker at skabe
optimale forhold for kommunens
virksomheder. Uden et stærkere
politisk fokus på erhvervsliv og
beskæftigelse risikerer vi problemer
i fremtiden.Der er behov for en
nytænkning af indsatsen, så vi
matcher udviklingen.
Konservative sætter en aktiv og
målrettet erhvervspolitik øverst
på den politiske dagsorden.
Vi har brug for tilfredse
virksomheder i Gladsaxe. Det
er vigtigt, for at vi kan fastholde
eksisterende og tiltrække nye, gode
arbejdspladser.
Tilfredse virksomheder kræver
forståelse for erhvervslivets
udfordringer. Den forståelse
opnår vi bedst i en åben og
direkte dialog mellem politikerne
og virksomhederne. Det er ikke
nok, at vi som beslutningstagere
tror, at vi ved, hvad der er godt
for virksomhederne. Vi skal
have skabt det forum, der gør,
at virksomhederne føler, at de
også bliver inddraget og hørt i
de beslutningsprocesser, der
har betydning for deres fremtid i
Gladsaxe.
Såfremt vi ikke forstår at skabe de
optimale vilkår for virksomhederne,
risikerer vi at skubbe stærke
virksomheder ud af kommunen.
Vi har et godt udgangspunkt med
en beliggenhed kun få minutter fra

Københavns centrum men stadig
uden for den værste trængsel.
Det må vi ikke sætte over
styr, eksempelvis ved dyre
fejlinvesteringer i infrastruktur, der
allerede er forældet inden det første
spadestik er taget. Letbanen - der
ikke er andet en en gammeldags
sporvogn - vil både i den langvarige
anlægsfase, og når projektet er
færdigt, medføre store trafikale
udfordringer for både virksomheder
og borgere i Gladsaxe.
Gladsaxe skal være absolut
konkurrencedygtig, både når
det gælder indkomsskat og
dækningsafgift, Tilsvarende
skal sagsbehandlingstider,
byggesagsbehandling og gebyrer
være så lave som muligt.
Gladsaxe kommune skal som
“servicepartner” yde service til
virksomhederne. De er en væsentlig
del af vores evne til at skabe vækst
og velstand til gavn for alle.
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Elementer i den
konservative
erhvervspolitik i Gladsaxe
99 Løbende dialog mellem
virksomheder og politikere
99 Gladsaxe skal være absolut
konkurrencedygtig m.h.t.
indkomstskat, dækningsafgift,
sagsbehandling og gebyrer
99 Moderne infrastrukturløsninger skal sikre mobilitet
99 Der skal være plads til både
individuel og kollektiv trafik
99 Lynhurtigt internet
og fokus på moderne
kommunikationsteknologi
99 Kommune og jobcenter
skal samarbejde tæt med
virksomhederne
99 Gladsaxe Vidensby i
samarbejde med DTU
99 Gode forhold for
iværksættere
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Lokalpolitik betyder
meget for dig og din
families hverdag i
Gladsaxe...
Borgerlig
garant for
erhvervsvenlig
politik
i Gladsaxe
Tidssvarende
faciliteter og
vilkår for
idrætten i
Gladsaxe

Borgerlig garant
for dialog og
konstruktivt
samarbejde i
Gladsaxe

Tilfredse
virksomheder vil
sikre gode
arbejdspladser i
Gladsaxe

Lokal tryghed,
lov og orden bevar politiet i
Gladsaxe

Levende bydele
og attraktive
boliger overalt i
Gladsaxe
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Borgerlig garant Borgerlig garant Plads til både
for en værdig
for social
individuel og
ældrepleje i
velfærd i
kollektiv trafik i
Gladsaxe
Gladsaxe
Gladsaxe

Stærke og
fleksible
dagtilbud til alle
børn i Gladsaxe

Kulturlivet i
Gladsaxe skal
være levende,
aktivt og
involverende

Større forældreBorgerlig garant
inddragelse i
for lavere skat i
fremtidens skole
Gladsaxe
i Gladsaxe

