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Tårnby har behov for ny politisk ledelse. 

Vi er klar! 

 



Familie og tryghed 
Tårnby skal være et trygt og sikkert sted at bo. Vi ser det som kommunens vigtig-
ste opgave at sikre, at børnefamilierne trives og har de muligheder, der skal til, 
for at få en hverdag til at hænge sammen.   

Derudover skal kommunen i højere grad sikre, at udsatte unge opdages og støt-
tes i tide, så de hurtigst muligt kan komme på ret vej igen.  

Derfor foreslår vi at: 

- der skal være pasningstilbud, når du er på arbejde  
- den bugnende kommunekasse sendes retur til familierne ved skattelettelser 
- politiet skal tilbage på Kamillevej 
- styrke SSP-samarbejdet  

Kommune og forvaltning  
Kommunen er til for borgerne – ikke omvendt.  
Det er vores grundholdning, og derfor skal vi i Tårnby sikre, at borgerne i kom-
munen får den service og de ydelser, som de er berettiget til.  

Kommunens sagsbehandlere skal have mere frihed til at træffe beslutninger, der 
måske ikke står i et skema, men som er den rigtige løsning for borgeren.  

Vi mener desuden, at større beslutninger, som har konsekvens tæt på borgerne, 

også bør træffes tæt på borgerne, ved at de inddrages i de politiske beslutnings-

oplæg.  Helt grundlæggende ønsker vi en kommune, hvor vi passer på hinanden, 

og hvor der er plads til alle.  

Derfor foreslår vi: 

- Brug af §17 stk. 4 udvalg til borgerinddragelse  

- Uafhængig Borgerombudsmand 

- Flere ældre- og ungdomsboliger  



Erhvervsliv 
Uden velstand – ingen velfærd.  
Derfor skal vi også passe på vores virksomheder og give dem de bedste vilkår for 
at vokse og skabe arbejdspladser. I dag er situationen desværre, at Tårnby er kåret 
til at have Danmarks  dårligste erhvervsklima. Hvis vi fortsat vil fastholde og udvide 
graden af velfærd i Tårnby, kræver det, at vi har nogle dygtige virksomheder, som 
skaber arbejdspladser og betaler skat. 

Derfor foreslår vi: 

- en langt højere grad af udlicitering med fokus på kvalitet og fleksibilitet 
- etablering af et kommunalt erhvervskontor med information og sparring til  
   iværksættere og virksomheder 
- støtte og partnerskab med iværksættere, især inden for grøn teknologi 

Miljø og klima 
Klimadagsordenen er blandt tidens vigtigste fokuspunkter, og vi skal handle såvel 
kommunalt som nationalt og internationalt. Vi oplever allerede konsekvenserne 
med højere vandstande, som gør, at vi nu udvider Tårnbys dige på Vestamager. Vi 
har flere steder i Tårnby set konsekvenserne af de kraftigere skybrud. Vi skal have 
større fokus på at sikre kommunens og borgernes værdier mod oversvømmelser.  

Vi tager rent drikkevand for givet, men det er det ikke. Det kræver konstant fokus 

på at beskytte grundvandet mod forurening – vi skal passe på vores miljø i Tårnby. 

Derfor vil vi arbejde for at: 

- Tårnby som klimakommune i højere grad skal gå foran på grøn teknologi 

- Tårnby bliver beskyttet bedst muligt mod klimaeffekter, herunder skybrud og  

   stormflod  

- et renere og grønnere miljø, uanset om det handler om jord, luft eller vand 

- vi skal plante to nye træer, hver gang vi fælder ét 

Skole og fritid 
Fremtidens skole i Tårnby skal i langt højere grad ska-
bes i tillid til, respekt for og i samarbejde med skolebe-
styrelse, ledere og lærere på de enkelte skoler.  

Topstyringen af skolerne skal væk, og de enkelte skoler 
skal have ret til at tilrettelægge undervisning, så den 
passer bedst til deres lokale behov. 

Vores børn skal sikres den bedste undervisning og ret-
ten til fritid. 

Derfor foreslår vi at: 

- forkorte skoledagene 
- udbrede profillinjer på flere skoler 
- udvide samarbejdet med foreningerne omkring  
   udsatte børn og unge, herunder uddannelsestilbud til  
   foreningsledere 
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Det Konservative Folkeparti i Tårnby 

 
Facebook: www.facebook.com/CTaarnby 

Mail: info@c-taarnby.dk 

 Carsten Fuhr 
Borgmesterkandidat 

Patrick Lehto Monika Karpinska 

Dollerup 

Jørgen Maibom Kurt Wriedt Peter Holm Claus Lyder 

Tina Frimand Claus Jørgensen Inger Maibom 

Vi er klar til at knokle 

for Tårnbys borgere! 


