
Det Konservative 
Folkeparti i Gladsaxe 
arbejder for:
 

 9 Tæt samarbejde med 
Vestegnens Politi

 9 Synlig permanent 
politipatruljering i Gladsaxe

 9 Hurtig oprettelse af mobile  
nærpolitistationer såfremt 
der opstår særligt belastende 
situationer

 9 Nultolerance overfor rocker- 
og bandeaktivitet i Gladsaxe

 9 Målrettet samarbejde med 
politiet for at spotte og 
modarbejde ekstremisme og 
radikalisering

 9 Styrkelse af SSP samarbejdet 
og dialogen med 
boligselskaberne, skole- og 
erhvervsnetværk m.v.

Læs mere på   
GladsaxeKonservative.dk

Regeringens bandepakke er en 
hjælp, vi skal udnytte. Gladsaxe 
skal være en tryg kommune i 
social balance.

Vi beklager, at det trods stor 
lokal modstand ikke var muligt at 
fastholde Gladsaxe Politistation 
med permanent lokalt politi. Vi
ønsker fortsat en politistation i 
kommunen. 

Synlig, permanent politipatruljering 
i Gladsaxe er en vigtig 
tryghedsskabende faktor. På 
samme måde er det meget 
vigtigt, at der hurtigt oprettes 
mobile nærpolitstationer, såfremt 
der opstår særligt belastende 
situationer.

Vi skal forebygge kriminalitet og 
resocialisere kriminelle

Det er bedre at forebygge end at 
helbrede. Derfor ønsker vi at styrke 
SSP-samarbejdet og gribe tidligt og 
konsekvent ind over for unge, der 
er på vej ind i en kriminel løbebane. 
Der skal sættes massivt ind for at 
forebygge ungdomskriminalitet. Det 
er vigtigt, at vi viser de unge, at vi 

ikke er ligeglade med dem, deres 
opførsel eller de ting de ødelægger. 

Uddannelse og beskæftigelse er de 
bedste instrumenter til at forebygge
kriminalitet. Folkeskolen har en 
central opgave i at lære alle børn 
om respekt for retsstaten, personlig 
frihed, tolerance og respekt for 
andre mennesker og fællesskabet.

Tidlig indgriben og styrkelse 
af samarbejdet med 
boligselskaberne

Vi skal forsøge at opdage eventuelle 
negative udviklinger så tidligt som 
muligt for at kunne gribe tidligt ind 
med forebyggende indsatser
i de bydele, hvor en social 
balance er på vej i den forkerte 
retning. Vi skal bl.a. sammen med 
boligselskaberne målrettet arbejde 
for at undgå, at nogle få personer 
får lov til at ødelægge dagligdagen 
for alle.

Med venlig hilsen

Lars Abel
Viceborgmester         

Det skal være       trygt
at bo og bevæge sig  
overalt i Gladsaxe

Lars Abel
Viceborgmester 
og konservativ 
borgmesterkandidat ved 
kommunalvalget  
21. november 2017

Konservative vil ikke tolerere, 
at der opstår parallelsamfund 
eller ghettoer, hvor bander, 
radikaliserede og andre kriminelle 
sætter det danske retssamfund ud 
af kraft og skaber utryghed blandt 
borgerne.



Læs mere på GladsaxeKonservative.dk

Borgerlig garant 
for dialog og  
konstruktivt  
samarbejde i 

Gladsaxe

Nultolerance 
overfor rocker- 

og bande- 
kriminalitet i 

Gladsaxe

Tidssvarende 
faciliteter og  

vilkår for  
idrætten 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

Tilfredse  
virksomheder vil 

sikre gode  
arbejdspladser i 

Gladsaxe

Faglighed og 
dannelse i 

fremtidens skole 
i Gladsaxe

Levende bydele 
og attraktive 

boliger overalt i 
Gladsaxe

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

Lars Abel   

Lokal tryghed, 
lov og orden - 
synligt politi i 

Gladsaxe


