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Et af de vigtigste elementer i
konservatismen er kontrakten mellem
generationerne. De tidligere, nuværende
og kommende generationer hænger
sammen. Vi skal videregive naturen og
samfundet til vores børn i samme – eller
gerne bedre – stand end vi modtog disse
fra vores forældre.

Hvorfor skal du som ung i Gladsaxe
egentlig interessere dig for
lokalpolitik?
Det kan godt være man ikke
tænker over det i det daglige, men
lokalpolitik betyder faktisk meget
for dig og din families hverdag i
Gladsaxe:
!!
!!
!!

!!
!!

Lærer man nok i skolen?
Er faciliteterne i skolen i orden,
og bliver skolen ordentligt
vedligeholdt?
Hvordan fungerer den
offentlige trafik, og er det
nemt at komme til og fra skole,
uddannelsesinstitutioner og
fritidsaktiviteter?
Er skolevejen sikker?
Er der et aktivt foreningsliv,
så du har mulighed for at
dyrke din idræt, øve med dit
band eller dyrke dine andre
fritidsinteresser sammen med
dine venner?

Alt dette og meget mere er grunden
til, at du skal interessere dig for
lokalpolitik.
I Det Konservative Folkeparti

lægger vi stor vægt på, at langsigtet
økonomisk planlægning og effektiv
administration er forudsætningen
for enhver mulighed for at udvikle
Gladsaxe som kommune og sikre,
at vi er godt sted at være for unge
såvel som for ældre. Det er jo dine
og mine penge vi administrerer, og
det skal vi gøre med omtanke.
Vil du være med til at gøre Danmark
og Gladsaxe bedre? Så skulle du
overveje at melde dig ind i KU Konservativ Ungdom. Læs mere på
konservativungdom.dk.
På gladsaxekonservative.dk kan du
læse meget mere om, hvad vi især
arbejder for at opnå i Gladsaxe.
Vi er et borgerligt parti, der tager
medansvar og ønsker at sætte vores
fingeraftryk, hvor vi kan komme til
det, gerne i samarbejde med de
øvrige borgerlige partier, som vi
sidder i regering med. Lokalt er vi
borgerlige stemmer, der arbejder
for dig – og gør en forskel for
Gladsaxe.
Lars Abel
Viceborgmester

Sammen om
fremtidens Gladsaxe!
-- Troværdig og langsigtet
økonomisk planlægning
-- Øget fokus på faglighed
og dannelse i fremtidens
skole i Gladsaxe
-- Aktiv og målrettet
erhvervspolitik
-- Let adgang til sundhed og
forebyggelse
-- Vores sociale indsats
skal styrke det enkelte
menneske
-- Tidssvarende faciliteter
og vilkår for idrætten i
Gladsaxe
-- Foreningslivet skal
understøttes
-- Ja til moderne
trafikløsninger - nej til
letbanen
-- Bevar Gladsaxe som
en grøn og miljøbevidst
kommune
-- Gladsaxe skal være en tryg
kommune i social balance

Læs mere på GladsaxeKonservative.dk

Lokalpolitik betyder
meget for dig som
ung og for din families
hverdag i Gladsaxe...
Øget fokus
på faglighed
og dannelse i
fremtidens skole

Ingen skal gå ud Fokus på den
af skolen uden
nødvendige
at kunne læse, vedligeholdelse
skrive og regne
af skolerne

Tidssvarende
faciliteter og
vilkår for
idrætten i
Gladsaxe

Borgerlig garant
for lavere skat i
Gladsaxe

Lokal tryghed,
lov og orden bevar politiet i
Gladsaxe

Gladsaxe skal
gå forrest i den
grønne
omstilling

Lars Abel

Aktiv og målrettet erhvervspolitik

Udvidelse af
fritidspaskonceptet

Videreudvikling
af TelefonFokus på kultur
fabrikken,
og idræt er ikke
herunder
en luksus - men
Spillestedet i
kan betale sig
Gladsaxe

Mennesker
i centrum i
Gladsaxe

Vær med til at gøre
Gladsaxe bedre!
Bliv medlem af
Det Konservative Folkeparti

