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Skandalen 
Nordjyllandsværket

SF, R, Ø, DF og S besluttede i 2015 
at Aalborg Kommune skulle købe 
det store kraftvarmeværk - Nord-
jyllandsværket.

Vi konservative stemte klart imod 
købet, da vi jo - som alle andre 
byrådsmedlemmer - kendte den 
enorme risiko for, at varmeprisen 
derved ville stige. Og der var 
allerede aftalt en fastprisaftale frem 
til år 2028. Med andre ord kunne vi 
trygt gå fremtiden i møde med 
noget af landets billigste fjernvarme 
i rørene. Desværre var ovennævnte 
partier fuldstændigt forhippede på, 
at Aalborg Kommune skulle in-
vestere borgernes penge i oven-
nævnte. Og minsandten om det ikke 
gik som frygtet.           
Allerede i marts 2016 steg varme-
prisen så - med mere end 20% - 

svarende til at varmeforbrugerne i 
Aalborg får en ekstraregning på 
mere end én milliard kroner (kr. 
1.000.000.000) frem mod 2028. Der 
trækkes på skuldrene hos de an-
svarlige, og store politiske spin-
maskinerier forsøger med kreative 
fremstillinger af problematikken, at 
bortforklare dette vanvittige mis-
brug af forbrugernes penge. Som 
det oftest ses med socialistiske 
partier, er man ligeglade med en 
lille detalje som økonomi, når bare 
man kan anvende en frase som 
”grøn omstilling”. Det er jo oftest 
”andres penge” det går ud over, 
mens borgmesteren klipper snore 
over, og får sit billede i avisen, og 
påstår, at vi aldrig skal være 
tilfredse. Tro os når vi siger, at 
tilfredse er vi ikke! I første omgang 
var alt godt – kommunen fik tildelt 

en pris for sit ønske om ”Grøn 
energi” og borgmesteren var ”glad 
og beæret over at kommunens 
arbejde med grøn omstilling og 
bæredygtighed var blevet 
bemærket”… Den reelle forskel, der 
er værd at bemærke, er den, at de 
røde partier har trukket en regning 
på mere end 1.000.000.000 kroner 
ned over hovedet på 
brugerne.               
Det er den største og dyreste 
skandale i Aalborgs historie – og du 
betaler. Det er let at sige, at vi 
konservative aldrig var gået med til 
den slags. Men med en enkelt 
stemme i byrådet var der ikke 
meget at gøre. Hjælp os til at undgå 
den her slags skandaler i fremtiden 
og sæt dit kryds ved et ansvarligt 
parti, der har respekt for dets 
vælgere.

Velkommen til Det Konservative Folkepartis valgmagasin. Kort fortalt er det nu, du kan 
gøre en forskel. Skal alt i den her kommune være ”godt nok”, eller skal vi turde have 
visioner for fremtiden?        

Vi har en flok yderst kompetente kandidater, bredt fordelt i kommunen med en bred 
aldersmæssig og erhvervsmæssig erfaring i bagagen. Folk der tør - og frem for alt folk 
der har viljen til at ændre på tingene. Vi vil byde systemer trods og lade folk tænke selv. 
Vi bryder os ikke om kassetænkning, men respekterer borgerne, deres rettigheder og 
deres penge. Vi vil se en kommune i udvikling, med respekt for og i samarbejde med 
erhvervslivet. En kommune der tør gå i spidsen og vise vejen.           

                

Visioner for din kommune

den 21. november
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Borgmesterkandidat

Thomas Krarup
I de seneste fire år har Thomas som rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen formået 
at skabe en af kommunens mest effektive forvaltninger, med en meget synlig rådmand og 
et stærkt fokus på de ældre medborgeres trivsel. 
Thomas kalder selv sin rådmandspost for et 
drømmejob med solid kontakt til alle grene af 
forvaltningen og dens brugere. Kun udsigten 
til borgmesterposten kunne friste Thomas i 
denne tid.        

Borgerne skal have mere valgfrihed
Et eksempel: Ved büidgetforhandlingern for 2018 foreslog konservative at give borgere der modtager 
hjemmepleje et klippekort, hvor borgeren selv kan bestemme hvad tiden skal bruges til – og sådan 
blev det. Derfor er konservative også skarpt imod at politikerne i byrådet (S, SF, R, Ø og V) vil 
bestemme at der skal være 60% økologi i de ældres mad - selvom det koster de ældre 3.600 kr.mere 
om 
året!                                                                                                                                                               

Alder: 42 år
By: Aalborg
Job: Rådmand

Find Thomas på Facebook:
facebook.com/thomaskrarup.dk

Bedre skole og mere fleksibel 
børnepasning
For det andet skal vi have fokus på Aalborg som 
uddannelsesby. Vi har unikke muligheder med 
velfungerende folkeskoler, erhvervsskoler, UCN 
og naturligvis Aalborg Universitet. Og vi ønsker 
mere fleksibel børne-pasning. Derfor foreslog vi 
konservative i foråret 2017, at forældre skal have 
alle muligheder for fleksibel børnepasning, som 
loven giver mulighed for. Desværre stemte S, SF 
og Ø nej.                                                   

Vi skal skabe flere private 
arbejdspladser
Først og fremmest skal vi tiltrække og skabe 
flere private virksomheder og arbejdspladser. 
I det seneste budget (for 2018) foreslog jeg 
eksempelvis at vi skaber et regulært 
iværksætterhus i Aalborg - og det fik jeg 
gennemført. Vi skal samtidig udnytte det 
gode samspil mellem kommunens virksom-
heder, uddannelser og forskningsinstitutio-
ner bedre, og som kommune sikre den 
nødvendige infrastruktur.                         

Det skal være nemmmere 
at bo i Aalborg...

nr. 1
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Spidskandidaternes kamp

Vi har sat begge kandidater stævne 
for at høre om der, ud over navnet, 
skulle være andre ligheder mellem 
de to spidskandidater til posten for 
bord enden af landets tredjestørste 
kommune.

Begge er nogenlunde jævnaldrende 
og har bred politisk erfaring. Begge 
har sunde og varierede fritids-
interesser, kone og børn. Men hvor 
Thomas Kastrup for 8 år siden blev 
kåret som kronprins hos Social-
demokraterne og kørt i stilling til 
borgmestertitlen, har Thomas Kra-
rup måttet kæmpe sig vej til samme 
titel. Det med at kæmpe kommer 
ikke unaturligt for vores konser-
vative kandidat.                  

Erhvervserfaringen tæller tungt og 
tipper klart vægtskålen i 
udfordrerens favør. Livredder, 
lastbilchauffør og egen vognmands-
virksomhed må siges at indikere, at 
man er vant til at tage kampen op. 
Læg dertil at da chancen bød sig for 
at overtage en forvaltning med 6500 
medarbejdere sprang den 
konservative kæmpe straks ind i 
kampen.  

Borgmesterlærlingen derimod var 
så heldig at få serveret en ”lille” og 
overskuelig forvaltning på omkring 
400 ansatte. Et lille guldæg til den 
socialdemokratiske kronprins, der 
dermed havde rig lejlighed til at føre 
en fireårig valgkamp, der som be-

kendt gav bonus.        

Når man kigger på de politiske 
resultater er Ældre- og Handicap-
rådmanden naturligvis stolt af ved-
tagelsen af den helt nødvendige 
demografimodel på ældreområdet, 
samt i den forbindelse tilførelsen af 
betydelige midler til de ældre.

Borgmesteren har været med til at 
koste fjernvarmebrugerne mere 
end 1 mia. kroner. Og har ellers 
holdt sig fra offentlighedens søge-
lys, bortset fra situationer hvor der 
skulle klippes røde snore, springes 
ud fra vipper eller deltages i 
receptioner.                    

Hvad er forskellen på de to Thomas'er? Meget – hvis du 
spørger os.     
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Thomas Krarup 
vs.

Thomas Kastrup-Larsen

#CDetSkeA hva' for 
nået Jeg fik indført en 

demografimodel 
på ældreområdet.

Jeg ville den grønne omstil-
ling, men købte et kul-
kraftværk for 700 mio. kr. 

Mit køb af Nordjyllandsværket
har fået varmeprisen til at stige 
med 22 %, eller godt 2.500 kr. pr. 
borger pr. år. Det er jeg stolt af.

Jeg har været 
livredder...

lastbilchauffør...

økonomisk 
konsulent..

vognmand..fuldmægtig

Jeg har været ansat 
hos mine venner i 
fagbevægelsen
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Morten Thiessen nr. 2

Alder: 51 år
By: Aalborg
Job: Direktør

Følg Mortens færden:
facebook.com/thiessenmorten

Tid til forandring 
i Aalborg!

Jeg mener, at jeg som erhvervs-
mand vil kunne tilføre noget nyt 
til måden vi styrer kommunen 
på. Jeg har en naturlig skepsis 
overfor forvoksede systemer, 
som er lullet i søvn af alt for 
mange års konsekvensløs gen-
tagelse af de samme fejl.             

Stem på mig hvis du vil have 
forandring i kommunen.        

                        

Udvikling med omtanke og respekt
Vi skal udvikle kommunen med en rimelig balance 
mellem det eksisterende og det nye, og tage os tid til at 
finde de rigtige løsninger. Erfaringerne viser, at er et 
byggeri først sat i gang er det for sent, og vi må leve 
med konsekvenserne i årtier.. Aalborg er plaget af 
trængsel og vores grønne områder er under pres. Jeg 
vil arbejde for at vores by ikke kvæles i sit vokseværk, 
men bevarer sit grønne præg og sikres gode 
betingelser for alle trafikanter.                                                   

Bedre vilkår for erhvervslivet
Erhvervslivet er kilden til vores velstand, og en 
væsentlig del af det sociale liv kommer gennem vores 
arbejde. Derfor skal vi sikre, at det er attraktivt at drive 
virksomhed i Aalborg, så flere kan få et job.             

Jeg vil fjerne dækningsafgiften, som årligt koster 
virksomhederne, hvad man kunne tjene på ca. 1.000 
flere arbejdspladser. Den kommunale planlægning skal 
sikre plads til fremtidens virksomheder, så vi undgå 
gener for beboerne og unødvendige konflikter.   

                                                                           

Mere kvalitet i folkeskolen
Viden og færdigheder er forudsætningen 
for at klare sig godt, både professionelt 
og som borger. Derfor skal vi sikre at alle 
børn får de læringsvilkår der passer bedst 
til deres behov.                   

De tvungne lektiecafeer og de lange 
skoledage bør afløses af et stærkere 
fokus på de børn, som har behov for 
hjælp. Skolen skal turde være skole, 
skolelederne skal lede og lærerne skal 
have de nødvendige 
kompetencer.                                                   
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Vibeke Gamst nr. 3

Alder: 70 år
By: Aalborg
Job: Jurist, regionsrådmedlem

Aalborg City skal have 
et løft
Vi skal fortsætte med at give Aalborg 
City et løft. Budolfi Plads bliver et nyt 
åndehul  for beboere og handlende, 
men vi skal lette trafik- og 
parkeringsforholdene. Byen lider 
under forstoppelsen på Hobrovej og 
Vesterbro, og vi skal have fundet P-
pladser til erstatning for de 
manglende pladser på Budolfi Plads. 
Åben adgang til et blomstrende 
centrum. Adgang for alle 
trafikanter.                                                   

Der skal styr på udviklingen
Byrådet er ved at tabe grebet om byens fysiske udvikling. 
Vi har store områder under forvandling på
Eternitten, Godsbanen og Østre Havn. Og vi tager snart 
fat på Spritten og Stigsborg. Hvad er det, der sker? For
tæt, for gråt - og højt, selv om det er uden for 
højhusområderne. Vi skal huske, at jo højere vi bygger, jo 
mere  plads skal der være mellem 
husene.               .                                                                     

Badestrand til Aalborg Øst
Aalborg by udnytter slet ikke sin lange 
kystlinje. Vestre Fjordpark er færdig-
renoveret og helt fantastisk. Aalborg Øst 
er totalt forsømt. Vi kan ikke være 
bekendt, at vi ikke etablerer stisystemer 
til området ved Hesteskoen og giver 
Aalborg Østs mange borgere et åndehul 
ved fjorden i lighed med den, de har fået i 
Vestbyen.                    

Jeg er "bidt af Aalborg" og brænder for at 
sætte mit fingeraftryk på kommunens 
udvikling. Jeg var medlem af Aalborg 
Byråd i tre valgperioder 2002-13, og jeg vil 
være med igen, for byen behøver en 
større konservativ indflydelse.                   

Aalborgs infrastruktur skal op - nu
3. limfjordsforbindelse skal etableres nu. Byen sander til i 
regional trafik over Limfjordsbroen, Vesterbro og 
Hobrovej. Det samme gør den øst/vestgående trafik over 
allegaderne. Forudsætningen for en attraktiv bymidte og 
for fredelige kvarterer omkring den, er 3. 
limfjordsforbindelse.

Medbestemmelse er 
ikke noget, man får

– det er noget, man tager.

Bliv medlem af 
Det Konservative Folkeparti 

resten af året for 100 kr.

konservative.dk/bliv-medlem
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Jonas Søby Pedersen nr. 4

FAKTA:
Alder: 23 år
By: Vejgaard
Job: Studerende

Det skal være nemt at sortere sit affald!

Hej med dig :)
Jeg er 23 år og studerer landinspektørvidenskab 
på Aalborg Universitet. Jeg stiller op med det 
mål, at det skal være mere enkelt at være 
borger i Aalborg Kommune. Jeg er Konservativ 
Ungdoms kandidat til byrådet.

... også uden bil

Nærgenbrugsstationer i Aalborg
Aalborg Kommune har i dag seks genbrugspladser, der alle er placeret i erhvervsområder, og 
for borgere uden kan det være besværligt at komme dertil. Derfor skal vi lade os inspirere af 
København, der har indført konceptet "nærgenbrugsstationer". Her er det muligt at komme af 
med mindre mængder af særligt affald tæt på bopælen, f.eks. trykdåser og 
elpærer.                             
Oplagte steder at placere nærgenbrugsstationer er i tætbefolkede områder, som f.eks. 
Midtbyen, Vejgaard, Vestbyen og ved det nye Stigsborg-område i Nørresundby.      

Et mere livligt campus
   
En stor del af universitetsområdet består i dag både ældreboliger og familieboliger. 
Studieboliger er faktisk i mindretal i området, hvilket for mig virker mærkeligt.                  

Blandt de fleste studerende betegnes universitetsområdet som et trist og kedeligt sted, når 
man har fri. Det bør der laves om på, hvis campus-modellen skal gennemføres. Der skal være 
langt flere studieboliger og flere fritidsaktiviteter på universitetet.                                    

Flere busforbindelser på tværs af byen
Stort set alle bybysser kører i dag ind forbi busterminalen og Nytorv. Det virker skørt, og der 
burde være flere busser, der kører øst-vest udenom centrum.                        

Bliv medlem af Konservativ Ungdom i Aalborg
- det koster kun 75 kr., som kan sendes via MobilePay til 81813131 (husk navn og telefonnr.)
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Helle Christiansen nr. 5

Alder: 55 år
By: Øster Uttrup
Job: Folkeskolelærer

Martin Emtekjær Andersen nr. 6

Alder: 27 år
By: Nørresundby
Job: Sergent

Jeg har som voksen altid været aktiv i mit lokalområde i enten 
borgerforeninger, menighedsråd eller den lokale sportsklub. Og jeg vil 
nu gerne bruge mit krudt og erfaringer til at gøre en forskel i Byrådet i 
Aalborg Kommune, fordi det er her, gode ideer tager form og bliver til 
bæredygtige aftaler til glæde for andre. Jeg har især fokus på børns 
opvækstvilkår, skole og socialpolitik. Det er vigtigt, at folk kan se en 
mening med de beslutninger, vi tager i byrådet.                        

Mine top-fire mærkesager

1. Fokus på folks ressourcer i stedet for at vise dem den 
korteste vej til pensionen.

2. Familiers ret og pligt til at opdrage deres børn. De, der har 
behov for støtte, skal hjælpes.

3. Skolen skal være et sted, hvor børn trives og bliver fagligt 
dygtige.

4. Styrkelse af det frivillige arbejde i foreninger og lokalområder.

Alle børn skal have det godt :-)

Når jeg bliver valgt... 
En stemme på mig den 21. november er en stemme på en troværdig 
kvinde, der med fornuft og arbejdsomhed evner at samarbejde med 
mange forskellige mennesker. I stedet for at bremses af partiforskelle og fordomme ved jeg, at jeg kan 
forhandle bredt med alle, som ønsker vækst og udvikling til gavn for borgerne i Aalborg.

Foreningsliv og idræt er i et utrolig vigtigt sammenspil i Danmark. Foreninger, hvad end de bygger på 
idræt eller ej lærer unge mennesker om sammenhold, tillid og værdien af frivillighed. Idrætsaktiviteter i 
foreningsrammer er socialt vigtigt for mange mennesker og styrker det  sammenhold vi oplever i 
Danmark. Det er vigtigt at værne om denne del af den danske kultur ved at give foreninger sunde 
rammer for at vokse.        

Stigsborg bliver et stort projekt i Nørresundby. Det prioriterer penge og ressourcer til nordsiden, og de 
skal bruges bedst muligt. Det skal være et område med luft, liv og hjerterum. Vi skal være ambitiøse og 
ikke give køb på principper, bare for lidt hurtig profit.

Sammenspillet mellem erhvervsliv og kommune skal ses som en synergi. Ved at samarbejde med 
erhvervslivet skal vi tilstræbe, at summen af vores aktiviteter bliver større end den havde været hver 
for sig. Erhvervslivet driver kommunen – ikke omvendt. Vi skal skabe gode forhold for nye 
initiativtagere, og vi skal sikre os at etablerede virksomheder vil blive i Aalborg Kommune.  

Mine top-tre mærkesager

Når  jeg bliver valgt  vil  jeg: Fortsætte med at være åben og ærlig. Jeg vil 
følge projektet omkring Stigsborg nøje, så ambitionsniveauet holdes højt – 
det er en vigtig del af Aalborgs udvikling. Jeg vil have fokus på, om Aalborg til 
stadighed tilbyder den bedste  behandling af vores veteraner. Jeg har  for-
nemmelsen af, at  vores kommune gør det meget godt over for veteraner 
med problemer.     

Derfor stiller jeg op: Jeg stiller op til byrådet fordi jeg mener jeg har noget 
at byde ind med. Jeg er klar til at kæmpe for Aalborg Kommunes fremtid. Vi 
skal diskutere politik med de andre partier og sørge for at de Konservatives 
mærkesager bliver prioriteret i kommunen. Jeg har gennem mit arbejde 
haft en del med strategier og forhandlinger at  gøre, de erfaringer vil jeg 
bruge i byrådet.     
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Erik Nicolaisen nr. 

Alder: 52 år
By: Gug
Job: Civilingeniør

Lotte Nielsen nr. 8

Alder: 28 år
By: Vestbyen
Job: Sælger

Jeg tror på, at man engagerer sig - også i politik, hvis man mener det 
seriøst med at gøre en forskel for os alle.                   

Vi skal handle lokalt

Jeg tror på, at hvis man kan se, at noget kan gøres bedre og mere enkelt, 
så bør man i det mindste forsøge at ændre det. Derfor stiller jeg op til både 
byråd og regionsrådsråd.     

Økologi er fint - og dyrt, men hvor er fokus på at indkøbe lokalt 
blevet af? Kan man endda kombinere til en fornuftig beskeden 
merpris er det perfekt.           

Styrkelse af det lokale foreningsliv
Bedre forhold for de lokale foreninger - uanset om det er idræt 
eller andre hobbyer. Foreningslivet er efter min opfattelse noget 
af det særlige ved Danmark, og som desværre lider af 
manglende tilslutning gennem de senere år - så derfor mere 
fokus og flere midler til området       .

Infrastrukturen skal forbedres
Vi genkender vel alle udfordringerne på f.eks. Skalborg Bakke, 
Vesterbro og ikke mindst forbindelserne over Limfjorden. Derfor 
vil jeg kæmpe for at fremrykke etableringen af en 3. Limfjords-
forbindelse. Det kan og skal gøres 

Det basale skal spille
Mange borgere anvender kun sjældent kommunens tilbud, og 
forventer som udgangspunkt bare at deres veje er fine og at de 
grønne områder er velfriserede. Aalborg har de sidste år fået en 
af de flotteste og mest anvendelige havnefronter i landet, men du 
skal køre i kø og henover en hullet vej uden striber før du kan 
komme frem til midtbyens tilbud, ligesom tunnellen dagligt 
stopper til i flere kilometer både i nordlig og sydlig retning. Vi har 
brug for bedre veje og en 3. limfjordsforbindelse hurtigst muligt.

Økologi skal ikke være et must 
i kommunen
Det er blevet moderne at købe økologisk, og 
nyeste påfund er at kommunen skal gå i 
spidsen, og det bestemmes ofte centralt. Det 
ville være langt bedre hvis de enkelte 
plejehjem, børnehaver eller skolekøkkener 
lokalt kunne udvælge deres “køkkenpolitik” 
fremfor at få den dikteret af kommunen. Man 
kunne jo til en start spørge de mennesker, 
som spiser i køkkenerne, hvad de værdsætter 
at sætte tænderne i. Personligt foretrækker jeg 
f.eks. lokalt konventionelt produceret mad 
fremfor økologisk spansk.                     .

Fokus på tilgangen til 
erhvervsskoler
Interessen for erhvervsuddannelserne er 
generelt faldet drastisk de seneste 10 år - også i 
Aalborg. Det kan blive en bombe under den 
danske økonomi, hvis vi pludselig kun står med 
belæste universitetsuddannede, men ingen der 
reelt kan bruge deres hænder til noget praktisk. 
Derfor bør erhvervsuddannelserne få 
kommunens støtte, og allerede i folkeskolerne 
bør samarbejdet mellem erhvervsskolerne og 
erhvervslivet bedres, ligesom der naturligvis 
skal være øget fokus på at højne antallet af 
lærepladser.                     .
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Kristian Kaffka Schwarz nr. 9

39 år, DUS-leder, Nørresundby

Folkeskolen er uden sammenligning kom-

munens vigtigste opgave. Vores skoler 

skal bibringe eleverne en god faglig og 

boglig viden, give dem musiske og 

kreative oplevelser og en naturlig 

livsglæde. Skolerne skal indrettes, så vi 

hjælper børnene på vej med mod til at 

trække gode valg i livet.  

Morten George

nr. 11

30 år, Studerende, Aalborg

Jeg stiller op for at være med til at sætte 

et konservativ aftryk på hele Aalborg Kom-

at det bliver nemmere for dimittender 

at blive iværksættere,             

1.

at Karolinelund bliver en "rigtig" by-

park, hvor alle har lyst til at komme og 

2.

at der skal udarbejdes en bedre 

strategi for kulturelle projekter i hele 

3.

Christian Strier Nyholm Jacobsen

nr. 10

22 år, Studerende, fra Ellidshøj

Jeg vil gerne medvirke til, at Aalborg bliver 

den bedste kommune for alle dens 

at forbedre den offentlige transport i 

Aalborg. Flere busser og busbane 

1.

at Ellidshøj skal have en togstation, så 2.

at der skal være en grænse for antallet 

af børn pr. pædagog i daginstitution-

3.
#butterfly

Michael Klitgaard Mikkelsen

nr. 12

47 år, Udviklingskonsulent, Vejgaard

Jeg mener grundlæggende, at hvis der er 

noget, man ønsker ændret, skal der gøres 

en indsats. Det nytter ikke bare at brokke 

sig. Derfor stiller jeg op. Jeg vil gøre en for-

skel, så Aalborg Kommune bliver en kom-

mune i vækst med glade børn i skolen og 

Der skal tilføres mange flere ressourcer til folkeskolerne, så alle 

børn kan få en god og udviklende 

1.

Der skal skabes et erhvervsgrundlag, der gør Aalborg 

Kommune til en af de fortrukne kommuner i Danmark, når nye 

2.

Det skal sikres, at vi fortsat kan have en attraktiv natur, samtidig 

med at vi har landbrug og industri der også skal være 

3.

Mine mærkersager:      

Når jeg bliver valgt, vil jeg... arbejde for, at vi får en skole, der 

bygger på de bedste erfaringer, samt giver plads og tid til at den 

enkelte kan fordybe sig i specielle områder. Samtidig vil jeg gøre 

mit til, at vi både kan have landbrug og industri, uden at vi går på 

kompromis med vores natur. Der skal ske en forbedring af virk-

somhedernes vilkår, således vi kan få endnu 

større vækst og dermed beskæftigelse indenfor 

Michael Thorvig

nr. 13

46 år, Proceskonsulent, Aalborg

Mit ønske er, at kommunen skal være til 

for borgerne, og ikke omvendt. Derfor 

stiller jeg op til kommunalvalget, da jeg 

mener, at jeg kan være med til at sikre 

det.

Mine mærkesager      

Anne Vejby Jacobsen
41 år, Folkeskolelærer, Storvorde

Alle børn skal blive så dygtige, som de 

kan, og derfor skal vi sikre, at børnene får 

det skoletilbud, som passer til dem. 

Inklusion af elever med særlige behov skal 

ikke være bestemt af skolernes økonomi. 

Den enkelte skole skal ikke straffes 

økonomisk for at give et barn det bedste skoletilbud. Der skal 

oprettes en fælles pulje, som dækker skolernes udgifter til 

specialskoler. Det bør være PPR, skole og forældre, som vurderer, 

om barnet skal flyttes til en specialskole. Vi skal tage hånd om de 

svageste og sikre, at børnene ikke blot sidder til opbevaring i 

Alle børn skal have en chance

I stedet bør tolærerordninger prioriteres frem for lange skoledag. 

Det vil være med til at sikre den faglige progression for alle elever. 

I alle klasser er der flere faglige niveauer, og alle niveauer bør 

prioriteres lige højt. Forældre kan allerede nu få vejledning til at 

hjælpe deres barn med lektierne hjemme. Vi skal tilbage til kortere 

skoledag, og vi skal give forældrene medansvar for børnenes 

Faglig fordybelse og Iektiecafeer skal afskaffes

nr. 14

Vi skal sikre et skoleliv i balance. Som voksne har vi meget 

fokus på, at vores arbejdsliv ikke må fylde hele dagen - der skal 

være balance. Det samme skal gælde for vores børn. Siden 

skolereformens lange skoledage er rigtig mange børn kommet 

trætte hjem fra skole, uden energi og tid eller overskud til 

1.

Der skal styr på trafikken. Det er fantastisk at opleve 

hvordan Aalborg har udviklet sig de seneste år. Der sker rigtig 

mange spændende ting. Aalborg er en by i vækst og det skal 

den blive ved med. Vi kan med rette være stolte af vores by. 

Men det virker lidt som om, at borgmesteren og hans venner 

har glemt at få styr på trafikken. Hvem har ikke oplevet at holde 

i kø morgen, middag og aften – både til hverdag og i 

weekenden. Kaotiske lyskryds og stigende støjgener på grund af 

flere biler og lastbiler. Det nytter ikke at sætte gang i det ene 

byggeri efter det andet uden at gøre nogen ved trafikken. Vi 

2.

Mennesker før systemet og regler. Medierne er dagligt fyldt 

med historier og eksempler på, at vi som mennesker og 

borgere kommer i anden række - Systemer og regler har større 

prioritet, selvom mange af dem er håbløse, ikke til at forstå eller 

er direkte tåbelige. Årsagerne er mange. En af dem, er 

bureaukraternes udtalte ønske om at ville styre vores liv ned til 

3.
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Christian Vejby-Nielsen
46 år, Kørelærer, Aalborg

Rasmus Trenskow
42 år, Selvstændig, Stae

nr. 15

Skolen er til for børnenes skyld. Ideen om 

inklusion i folkeskolen er god, fordi børn 

skal gå i skole med deres kammerater fra 

nærområdet, og ikke eksluderes af deres 

sociale miljø. Det er en vigtig læresætning, 

at vi ikke alle er ens. Så derfor duer det 

ikke, at alle børn med specielle behov går i 

specialskoler, for så lærer børnene i almenskolen  ikke, at der 

eksisterer børn med helt andre behov  og en anden adfærd. Og 

børnene  i specialskolerne bliver blot

bekræftet i at de er specielle, ogikke er en del af det sociale 

fællesskab  på vejen derhjemme. Men vi skal huske, at der er 

Peter Ross Jacobsen
54 år, Service Manager, Sebbersund

nr. 16

Styrk kulturlivet i hele 
kommunen
Kulturpolitik er konservativt hjerteblod. 

Gennem en aktiv kulturpolitik styrker vi 

dannelsen. Derfor skal vi sikre, at Aalborg 

Kommune har en aktiv og attraktiv 

kulturpolitik, der kommer ud i hele 

Kenneth Hougaard Jensen
40 år, Brandingeniør, Klarup

nr. 17

Vi skal have flere "rygende skorstene" i 

Aalborg Kommune. Engang var Aalborg 

kendt som byen med de rygene 

skorstene. Det var da der var masser af 

produktionsvirksomheder i Aalborg. I dag 

har vi stadig et aktivt erhvervsliv, men vi 

kan gøre endnu mere for at fastholde og 

tiltrække virksomheder, der vil producere 

her i byen. Vores erhvervslivet er en 

forudsætningen for at vi har et 

velfungerende samfund med velfærd til 

alle. Det er i virksomhederne værdierne 

Sanne Folke Nielsen
60 år, Aalborg

nr. 18

Vi skal styrke borgernes frie valg. Borgerne 

skal i højere grad selv kunne vælge, hvem 

der skal levere den offentlige service. Vi 

har frit valg i ældreplejen, men det kan 

sagtens udvides til også at omfatte flere 

områder. Jeg så gerne, at de ældre selv 

kunne vælge, om de vil have mad fra den kommunale madordning 

eller fra den lokale slagter. Samtidig skal de ældre have mulighed 

for at vælge om det skal være kommunen eller et privat firma, der 

hjælper dem med genoptræning. I det hele taget skal vi gøre mere 

for at sikre, at vores ældre medborgere har en meningsfyldt 

hverdag i tilværelsens efterår. Ældrepleje skal ikke bare være 

Ole Nielsen
62 år, Kørelærer, Aalborg

Styrk det sociale ansvar. Som kon-

servativ ser jeg det som en pligt, at den 

enkelte gør en indsats for at skabe sin 

egen fremtid. Der kan dog være gode 

grunde til, at den enkelte bliver nødt til at 

give op, og så skal fællesskabet helt 

naturligt træde til, og hjælpe dem til værdigt 

liv. Jeg vil gerne styrke fællesskabet således at der taget effektivt 

hånd om dem, der har behov for 

hjælp.                      
  

Aalborg Kommunen har holdt skatten i ro i mange år. Det er som 

udgangspunkt godt, men er det godt nok? Jeg synes ambitionen 

bør være, at skatten sættes ned. Man kunne passende starte nr. 21

Carsten Helmuth Pedersen
46 år, Proceskonsulent, Aalborg

Når jeg bliver valgt vil jeg arbejde for, at 

byen forbindes med de omkringliggende 

skovområder.
nr. 22

Kenneth Frøkjær
46 år, Erhvervskunderådgiver, Aalborg

Mere plads til familien.   
Hverdagen er presset i mange hjem. Det 

går ofte ud over familielivet. Derfor skal vi 

gøre den offentlige sektor mere fleksibel, 

så der bliver mere plads til familien.

nr. 19

Mine mærkesager      
Grønt lys til bilisterne.          
Som voksne har vi meget fokus på, at 

vores arbejdsliv ikke må fylde hele 

dagen - der skal være balance. Det 

samme skal gælde for vores børn. 

Siden skolereformens lange skoledage 

er rigtig mange børn kommet trætte hjem fra skole, uden 

1.

Rødt lys til regler og bureaukrati.               
Igen og igen hører man, at kommunens frontmedarbejdere skal 

bruge tid på dokumentation, registrering og bureaukratiske 

procedurer. Det sker især på de områder, hvor menneskelig 

kontakt kan gøre en forskel. I stedet for at give omsorg skal der 

bruges tid på regler og bureaukrati. Det skal vi gøre noget ved. 

Vi er nødt til at udfordre systemet og sige stop for mere 

2.

nr. 20

1) flere eksperimenter - mere læring

2) langsigtet planlægning

Vil gerne yde mit bidrag til kommunens 

udvikling. Mine mærkesager er:
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Vi vil kæmpe for dig og...

1) Kortere skoledage

2) Respekt for borgernes penge - ikke flere vanvidsprojekter som 
Nordjyllandsværket

3) Bedre vejforhold og flere p-pladser

4) Pengene bruges på de svage og udsatte - ikke på konsulenter, 
administration og prestige

Bliv en del af fremgangen
Hvorfor er det en fordel at blive medlem?
Med et medlemskab støtter du konservative visioner, kampagner 
og dine lokale, konservative politikere. Du får også adgang til et 
lokalt og landsdækkende netværk af mennesker, der tror på og 
arbejder for den borgerlige-konservative sag.              

Hvad får jeg selv ud af et medlemskab?
Lige så lidt eller meget, som du selv ønsker. Hvis du vil, kan du blive 
en aktiv del af den konservative bevægelse og få direkte indflydelse 
på partiets kandidater og partiets politik.        

Du kan dog også nøjes med at følge med i dansk og konservativ 
politik fra første parket. Alle medlemmer modtager både 
medlemsbladet Politisk Horisont, nyhedsbreve og invitationer til 
politiske og sociale arrangementer i hele landet.

Uanset hvad, er din støtte vigtig for 
os!

Du kan blive medlem 
resten af året for kun

100 kr.
Send en sms med 

"Kons" til 1272
 eller klik ind på

konservative.dk/bliv-
medlem




