
Valgmøde i Pilegården
den 6. september kl. 19.00

Brønshøj-Husum Lokaludvalg indbyder bydelens borgere til at møde 
en kandidat fra hver af de opstillede partier med tilknytning til bydelen.

Kom og mød din lokale kandidat og udtryk dine ønsker for bydelen og få 
samtidig  en hyggelig aften med en kop kaffe og en øl eller vand.

Vær velkommen – Brønshøj-Husum Lokaludvalg

V 
Jan E. Jørgensen
46 år. Rådmand i 
Frederiksberg Kom-
munalbestyrelse . 
Bor (næsten) i Van-
løse. Advokat. Gift 
og far til to børn.

I 
Laura Lindahl
27år B.A. i 
Økonomi & Filoso� 
Studerer nu stud, cand. 
merc. i � loso� 

K 
Bess Serner-
Pedersen
59 år. Uddannet fysiote-
rapeut - arbejder for ti-
den som National leder 
af et kristendomskursus. 
Opstiller for Kristende-
mokraterne i Brønshøj.

O 
Martin Henriksen
31 år. Gift og har et 
barn, snart to. Jeg 
er socialordfører og 
medlem af integra-
tionsudvalget for 
Dansk Folkeparti.

B
Mette Annelie 
Rasmussen, 
42 år og specialkon-
sulent. Er gift og har 
to børn. Tidl. Næstfor-
mand, RVs i Kbh. Medl. 
af Landshovedbestyrel-
sen

F
Özlem Sara Cekic
35 år er gift og har tre 
børn.  Hun er social- og 
psykiatriordfører for 
SF i Folketinget. Er ud-
dannet psykiatrisk sy-
geplejerske. Özlem er  
opvokset i København.

C
Mogens Lønborg
59 år. cand.scient.
pol. tidl. borgmester 
for Sundheds- og 
Omsorgsforvalt-
ningen. Konservativ 
gruppeformand. i 
BR.

A
Yildiz Akdogan
38 år gift. Cand.scient. 
pol fra Aarhus (Kandi-
dat i Statskundskab)
MF og IT ordfører.

Ø
Susanne Langer
67 år. Cand.mag i 
dansk og fransk. Free-
lance underviser so-
suer i vejledning og 
kommunikation. Medl. 
af styrelsen for Els 
kvindeudvalg.

En betalingsring vil ramme Vanløse og Brønshøj helt 
urimeligt. De to bydele ligger lige op til grænsen, og en 
biltur - bare til Frederiksberg - vil koste penge. For at 
slippe for at betale, vil mange bruge Vanløse og Brøns-
høj som parkeringsplads. Endelig vil handelslivet miste 
kunder fra Frederiksberg. En betalingsring kommer til 
at koste pendlere op til 11.000 kr. årligt. Det er ikke 
fair - og det løser ingenting.

Jeg vil arbejde for lavere skat og mindre indblanding 
fra staten i den private sfære. Velfærdsstaten bekymrer 
sig for meget for den enkelte borger og begynder at 
bestemme, hvordan vi lever vores liv. Vi skal have den 
personlige frihed tilbage. Det er en forudsætning for 
velfærd, herunder et uddannelsessystem i verdensklas-
se, en velfungerende sundhedssektor og en rigtig god 
ældrepleje, at vi skaber vækst i vores samfund.

Det enkelte menneske og nærdemokrati skal løftes.
Derfor er min vigtigste mærkesag decentralisering.
De små butikker, lokale skoler, lokalt politi, posthus 
etc er vigtige for mennesker i nærmiljøet!  Ligesom en 
REN BY er. Derfor billigere offentlig transport. Flere 
cykler, færre biler. Udlændingepolitik skal være mere 
medmenneskelig. Væk med 24års reglen og den høje 
økonomiske garanti. Mennesket før systemet!

Dansk Folkeparti vil arbejde for, at København bliver et 
trygt sted at bo i igen.  Vi vil have banderne bekæmpet 
og slå hårdt ned på kriminalitet i form af vold og ind-
brud. Til gengæld vil vi opprioritere den  borgernære 
velfærd i form af  bedre og mere stabil hjemmehjælp, 
nyrenoverede skoler og bedre veje, udbygget metro 
og � ere cykelstier. Dansk Folkeparti vil have trygheden 
tilbage i Brønshøj-Husum.

Jeg vil tage ansvar for et grønnere og mere interna-
tionalt Danmark. Vi har brug for verden, og verden 
har brug for os. Vi skal skabe et grønnere Danmark 
via reformer i den måde vi lever på, transportere os 
på og den måde vi producerer på. Vi skal have � ere 
bæredygtig og offentlige transportmidler og så skal vi 
inkludere alle, der vælger at bo og arbejde her, også de 
der kommer hertil af frygt eller kærlighed.

Özlem Sara Cekics mærkesager er hjælp til fattige 
børn, ressourcer til sindslidende og tillid til offentligt 
ansatte. Vi skal have en fattigdomsgrænse, og anerken-
de at ondt i sjælen kan være lige så slemt som ondt 
i knæet. Sidst, men ikke mindst skal vi have erstattet 
regeltyranniet i det offentlige med tillid til offentligt 
ansatte.

Jeg vil fortsat sætte megen fokus på  sundhed, hvor 
vi konservative bl.a.  har taget initiativ til oprettelsen 
af sundhedshusene i København. Desuden er det nød-
vendigt, at vi får prioriteret uddannelsesområdet (især 
folkeskolen ) og får givet bedre vilkår for erhvervslivet. 
Jeg ønsker bedre miljørigtig transport og ser gerne 
Metroen forlænget til Brønshøj.

Blev som første kvindelige nydansker valgt ind i Fol-
ketinget i 2007. For Socialdemokraterne vil jeg i mit 
politiske arbejde på Christiansborg fokuserer på at 
forbedre integrationen, give folkeskolen et fagligt løft, 
især med hensyn til IT-undervisningen, og skabe ny 
vækst, da disse områder er alt afgørende for at frem-
tidssikre Danmark.

Jeg vil fortsat holde focus på sundhed og sosu-uddan-
nelsen. Jeg vil arbejde for bedre integration og net-
værksdannelse og et multietnisk samarbejde på tværs 
i Brønshøj og Husum. Styrke lokalind� ydelsen. Arbejde 
for at få træningscentre og spa for kvinder, særligt et-
niske minoritetsgrupper. Arbejde for bedre og billigere 
kollektiv transport som alternativ til privatbilisme.


