
Det kan betale sig
Vi skal fortsat investere målrettet i idræt og sundhed for 
Gladsaxe kommunes borgere 

Velfungerende kommunale 
idrætsfaciliteter er ikke en luksus, 
men en væsentlig del af kommunens 
sammenhængskraft og en 
investering i fremtiden - både socialt 
og sundhedsmæssigt.

Lars Abel
Viceborgmester 
og konservativ 
borgmesterkandidat ved 
kommunalvalget  
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Elementer i den 
konservative 
idrætspolitik i Gladsaxe

Facilitetsudvikling: 

 9 Langsigtet investeringsplan 
for idræt og sundhed

 9 Helhedsplan for Idrætsbyen 
Gladsaxe

 9 Danmarks Rostadion på 
Bagsværd Sø

 9 Opgradering af 
omklædnings- og 
badefaciliteter

 9 Renovering af 
træningsfaciliteter - hæve 
vedligeholdelsesstandarden

 9 Flere “bevægelsesrum” i 
lokalområderne

 9 Bedre udnyttelse af 
skolernes idrætsfaciliteter

Læs mere på  
 
GladsaxeKonservative.dk/
idraetspolitik

Vi har brug for at lave en 
samlet overordnet og langsigtet 
investeringsplan for idrætslivet i 
Gladsaxe.

Det konservative Folkeparti vil 
fortsat og målrettet investere i  
Gladsaxe Kommunes borgere.

Alle finder det helt naturligt, 
at Gladsaxe Byråd har 
investeringsplaner for vore 
folkeskoler, vore dagtilbud, for 
borgernes sundhed og for vore 
ældres bomuligheder. Det er 
tilsvarende vigtigt, at vi planlægger 
på langt sigt for de mange 
mennesker i vores kommune, 
som udnytter kommunens 
idrætsfaciliteter og får gavn og 
glæde af motion og bevægelse i 
idrætslivet. 

Idrætsklubbernes mangfoldighed 
i idrætsgrene er heldigvis stor 
også i Gladsaxe. Det stiller ekstra 
krav til os som politikere, når vi 
skal prioritere. Derfor er det også 
vigtigt, at vi laver en langsigtet 
investeringsplan for mindst 10 år 
frem for idrætslivet, og som vægter 
såvel bredde som diversitet i 

idrætsudbuddet. Det fortjener vore 
mange aktive idrætsudøvere.

Ideerne er ikke få blandt 
kommunens idrætsudøvere. 
Som formand for 
Folkeoplysningsudvalget har 
jeg været med til at drøfte 
adskillige henvendelser fra 
idrætsforeningerne. 

En vigtig forudsætning for 
overhovedet at komme videre med 
nogle af de mange gode tanker 
er, at vi begynder at ”organisere” 
vores dialog med idrætten, således 
at vi kan begynde at lægge de 
relevante ønsker ind i kommunens 
langtidsplaner. Derfor behovet for 
en langsigtet investeringsplan. Vi 
investerer jo netop i mennesker – 
deres sundhed og deres adgang til 
bevægelse. Behovet for det vokser 
kraftigt.

Venlig hilsen
Lars Abel
Viceborgmester



Læs mere på GladsaxeKonservative.dk

Borgerlig garant 
for dialog og  
konstruktivt  
samarbejde i 

Gladsaxe

Tidssvarende  
faciliteter og 

vilkår for  
idrætten i  
Gladsaxe

Borgerlig  
garant for  

erhvervsvenlig 
politik  

i Gladsaxe

Borgerlig garant 
for en værdig 
ældrepleje i  

Gladsaxe

Plads til både 
individuel og 

kollektiv trafik i 
Gladsaxe

Borgerlig garant 
for social  
velfærd i  
Gladsaxe

Stærke og  
fleksible  

dagtilbud til alle 
børn i Gladsaxe

Større forældre-
inddragelse i 

fremtidens skole 
i Gladsaxe

Kulturlivet i  
Gladsaxe skal 
være levende, 

aktivt og  
involverende

Borgerlig garant 
for lavere skat i 

Gladsaxe

Lokal tryghed, 
lov og orden - 
bevar politiet i 

Gladsaxe

Levende bydele 
og attraktive 

boliger overalt i 
Gladsaxe

Lokalpolitik betyder 
meget for dig og din 
families hverdag i  
Gladsaxe...

Lars Abel   

Mennesker 
i centrum i 
Gladsaxe


