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På vej -- mod et 
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Af borgmesterkandidat  
Lars Carstensen - lars@larsc.dk 

Som borgmesterkandidat i Furesø ser 
jeg muligheder for, at mit virke kan gøre 
dit og mit liv bedre. For uanset, hvor glad 
min familie og jeg er for Furesø, så er der 
mulighed for forbedringer.
Vores valgprogram hedder ”På vej – mod 
et bedre Furesø”. Furesø er andet end 
adresser, hvor man lukker døren, når man 
kommer hjem fra arbejde. For os er Fure-
sø det sted,  vi lever, og med til livet hører 
både fritidslivet og arbejdslivet. Derfor 
skal vi blive ved med at gøre Furesø bed-
re. Det skal være trygt at bo i Furesø, som 
barn, voksen eller ældre. Men vi skal mere 
end det. Vi skal også sørge for, at alle har 
råd til at til at bo og blive boende i Furesø. 

Udviklingen i grundskylden truer med at 
hindre det. Det er dyrt for alle, men det  
belaster særligt børnefamilier og pensio-
nister. Det skal vi have øje for, når vi fast-
sætter takster på kommunale ydelser.      

Vi skal have stoppet socialdemo-
kratiseringen af kommunen. 
Vi skal have fjernet den nuværende egen-
rådige topstyring og styrke borgerind-

dragelsen – og ikke mindst tage borgerne  
seriøst i forbindelse med høringer, og 
give større frihed til f.eks. skolebestyrel-
ser og skolernes ledelse.
Vi skal have helt anderledes fokus på 
skolerne, hvor læring med moderne IT-
teknikker skal gøre børnene i stand til at 
møde det samfund, som udvikler sig hur-
tigere end nogensinde før. Vi skal også 
have plads til eliten i skolerne, med tilbud 
som understøtter og udfordrer alle. 
Vi skal simpelthen beslutte os til, at vi vil 
have gode skoler, og at gode skoler gerne 
må koste det de koster.

Og en af mine gamle kæpheste:
Erhvervslivet i kommunen skal oppriori-
teres.
Vi skal på jagt efter nye videntunge virk-

Vi skal simpelthen beslutte os til, at vi vil have gode skoler, 
 og at gode skoler gerne må koste det de koster.

Min vision for Furesø:
Det bedste sted at bo  

og arbejde



Konservative klar med et stærkt kandidatteam 

somheder. De kræver ikke så megen 
plads, men skaber mange arbejds-
pladser, så furesøborgernes høje ud-
dannelsesniveau kan udnyttes uden 
at spilde oceaner af tid på pendling.
Disse er nogle af de områder, hvor jeg 
mener, at vi med et borgerligt samar-
bejde kan sætte ind for at
gøre vores fælles kommune til et endnu 
bedre sted at være, også på lang sigt.
Et nyt borgerligt styre i Furesø kræ-
ver et kompetent hold i byrådet. På 
de næste sider kan jeg præsentere 
den mest kompetente konservative 
kandidatgruppe. Den er sammensat 
af de allermest erfarne politikere, og 
ikke mindst en gruppe helt unge med 
kæmpe engagement.
Jeg mener, at der er brug for mig, 
fordi jeg har mod på at ændre  
Furesø Kommune til et endnu bedre 
sted at arbejde og bo, og jeg håber 
på din stemme ved valget den 21.  
november!  

Joachim Hjorting
Tjenerelev og vinhandler
Bestyrelsesmedlem  
Konservative i Furesø
Tidl. formand Konservativ  
Ungdom Rudersdal. Medlem 
af Ungerådet Furesø

Støt meget gerne den 
konservative valgkamp. 

Scan koden eller benyt 
mobilepay 20601

eller
Danske Bank
Reg.nr. 1551

Kontonr.: 0001112201
Tak!

Civilingeniør og iværksætter.  
Erfaring fra stillinger  både i det of-
fentlige (vicedirektør) og i det private 
(rådgiver,  salgschef og direktør).
Aktivt politiske virke i alle årene:  
Bl.a. studenterpolitisk, 25 års  
medlemskab  Det konservative  
Folkeparti, medlem af integrations-
råd, skatteankenævn og beskæf-
tigelsesråd, fire år som folketings-
kandidat, formand Røde Kors 10 år 
og senest formand for den Kon-
servative Vælgerforening i Furesø 
samt næstformand i Nordsjællands 
Storkreds. 

Lars Carstensen  
Borgmesterkandidat (C) 

Susanne Mortensen
Viceborgmester, fysioterapeut, 
Merkonom, Master of Public 
Governance, Afdelingsleder 
Ballerup Kommune
Formand Social- og Sund-
hedsudvalget, næstformand 
Økonomiudvalget
Medlem af Byrådet siden 2002
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Yuying Chen
Civilingeniør, ph.d., konsulent 
globale miljøforhold
Bestyrelsesmedlem Konserva-
tive Furesø
Aktiv deltagelse i Integra-
tionsrådet og foreningsaktiv i 
Furesø

Egil F. Hulgaard
Civilingeniør, ph.d.
Forretningsudvikling på DTU  
med fokus på opstart af nye  
biotek virksomheder
Medlem af Børne- og  
Skoleudvalget samt Kultur-,  
Fritids- og Idrætsudvalget 
Medlem af Byrådet siden 2010

Cecilia Zade Iseni 
Gymnasielev 2.g Niels Brocks 
Handelsgymnasium
Aktivt medlem af Konserva-
tiv Ungdom og Ungerådet i 
Furesø

Jacob Mortensen
Stud. polit. (økonomi)   
Københavns Universitet
Militær udstationering i  
Afghanistan
Aktiv semiprofessionel   
idrætsmand

Henrik Haugaard Pedersen
IT-manager ved SKAT IT 
Bestyrelsesmedlem  
Konservative Furesø 
Fhv. officer i hæren. Flere  
offentlige tillidsposter  
Allerød Kommune 

Sven Krarup Nielsen
Civilingeniør, formand for 
Folkeoplysningsudvalget
Næstformand Konservative i 
Furesø
Tidl. formand havarikommis-
sionen Vejdirektoratet
Byrådsmedlem og viceborg-
mester flere perioder i Farum



SE ALLE MAILADRESSER OG TELEFONNUMRE TIL DE KONSERVATIVE KANDIDATER PÅ CFURESOE.DK

ANSVARSHAVENDE: PER LAUSEN - PERLAUSEN@MAIL.TELE.DK

Jeg genopstiller, fordi jeg fortsat 
gerne vil arbejde for at varetage 
Furesøborgernes interesser. Min 
arbejdsform er dialog, og jeg søger 
de bedst mulige kompromisser, set 
med konservative øjne. Jeg lægger 
vægt på at tænke i helheder, og at 
beslutninger træffes på det bedst 
mulige grundlag.

De seneste 3 valgperioder har jeg haft for-
nøjelse af at være formand for Social- og 
Sundhedsudvalget samt næstformand i 
Økonomiudvalget, så det er naturligt for 
mig at fortælle lidt om min politiske tilgang 
til disse områder.

Jeg har fokus på, at vi udnytter alle res-
sourcerne effektivt og kvalificeret, så vi kan 
sikre borgerne et godt serviceniveau. Det 
betyder, at vi hele tiden skal turde tænke 
nyt som led i fortsat udvikling af kommu-
nen og vores velfærdsydelser. Vi skal lære 
af, og samarbejde med andre – og vi skal 
turde prioritere. Det er en selvfølge, at vi 
skal have styr på økonomien, og at vi pas-
ser på de værdier, vi har, uanset om det er 
bygninger, infrastruktur, vores fantastiske 
natur eller sårbare miljø. Med det mål for 
øje, at det også skal være attraktivt at drive 
erhverv i Furesø, vil jeg bl.a. fortsat arbej-
de for, at vi afskaffer dækningsafgiften. 

Livet skal kunne leves, hele livet, i Furesø. 
Det medfører også, at vi skal have et bredt 
udbud af boliger, som kan matche skiften-
de behov gennem livet og herunder even-
tuelle ændringer i funktionsevnen.

Vi bliver flere ældre, og vi lever heldigvis 
længere. Desværre stiger sandsynlighe-
den for, at vi rammes af (livsstils) sygdom, 
jo ældre vi bliver. Målet med forebyggelse 
og sundhedsfremmende aktiviteter på 
hele sundhedsområdet er derfor at un-
derstøtte den enkeltes mulighed for at 
leve så selvstændigt og aktivt et liv som 
muligt – hele livet. Dette ser jeg også som 
en væsentlig forudsætning for at vi kan 
sikre den nødvendige og rettidige hjælp til 
de, som har et behov. Jeg lægger vægt på, 
at enhver form for hjælp/støtte skal ydes 
på en respektfuld måde og selvfølgelig 
tage udgangspunkt i den enkeltes res-
sourcer og egne mål. 

Furesø har et af Danmarks højest 
rangerede skolevæsener. I den se-
neste måling placerer vi os på en 
flot 5. plads målt på 9. klasses ka-
rakterer af alle landets kommuner. 
Med et af landets højeste uddan-
nelsesniveauer hos vores borgere, 
er det en bunden opgave at udvikle 
skolerne til at være i top. 

Et velfungerende skolevæsen sikrer vores 
børn et sikkert fundament for et godt liv, 
og det er vores ansvar, at fundamentet 
bliver så solidt som muligt. Eleverne skal 
have et højt fagligt niveau, have en følelse 
af lokal forankring og stærke sociale fær-
digheder. 

Vi ønsker at bevare det høje faglige niveau 
i den almindelige Folkeskole. Vi ønsker at 
sikre (og kæmper allerede for), at den al-
mindelige Folkeskole ikke betaler prisen 
for indsatsen til specialbørn og flygtninge-
børn. Begge dele er vigtigte - vores børn er 
en del af Danmarks fremtid og en forrin-
gelse af den almindelige skole bliver dyrt 
senere. 

Vi skal politisk sikre rammerne for lærin-
gen. En væsentlig forudsætning for at lære 
er, at eleven er klar mentalt. Hvis barnet 

har en følelse af ikke at høre til, er det 
vanskeligt at lære. Ved at lægge tryggere 
strukturer omkring børneinstitutionerne, 
vil netværk og kendte rammer bedre 
kunne sikre følelsen af at høre til. Konser-
vative foreslår derfor, at daginstitutionsdi-
strikter og skoledistrikter lægges sammen 
for sikre et større kontinuitet, netværk og 
samarbejde mellem børn, forældre og 
medarbejdere. 

Som det eneste forligsparti i Folketinget 
forsøgte Konservative at undgå tvungne 
lektiecafeer. Stille og roligt har andre par-
tier indset, at lange skoledage med timer 
uden indhold ikke er vejen frem. Furesøs 

skoler har i stor udstrækning konverteret 
lektietimer til holdtimer, som eleverne får 
mere udbytte af. Det er sund fornuft – 
sund konservativ fornuft.

Vi har kun et princip i forhold til Folkesko-
len. Vi skal organisere os på den måde, 
der virker bedst for den enkelte – det gæl-
der både for dem, der sakker lidt bagud 
og talenterne. Det er den enkeltes læring, 
der må være pejlemærket for udviklingen 
af én af Danmarks bedste Folkeskoler.  
Ingen skal spilde sin tid på lektiecafeer  
eller andet, der ikke virker. Vi har pligt 
til at sikre den videre udvikling af vores  
Folkeskoler. 

Hele livet skal kunne leves  i Furesø
Af Viceborgmester Susanne Mortensen - smo@furesoe.dk

På vej mod - en endnu bedre Folkeskole 
Af Byrådsmedlem Egil F. Hulgaard - efh@furesoe.dk

http://www.cfuresoe.dk


PÅ VEJ mod et endnu  
bedre Furesø - med Konservative 

mærkesager 
Vi vil indbrud til livs nu!
I Furesø er risikoen for indbrud i vores boliger langt 
større end i resten af landet. Det er ikke acceptabelt, og 
det skal løses nu! Lokale vagtpatruljer og overvågning 
kunne være en løsning. 

Verdens bedste skoler!
Vores børn har fortjent at gå i verdens bedste skoler. De 
bedste skoler skabes ved en bevidst satsning på skole-
området. Der skal tænkes i nye undervisningsformer, 
der skal gives mere frihed til de enkelte skoler, og vi skal 
være villige til at betale det skolerne koster. 

Bevar de små dagsinstitutioner!
Vi kan ikke være bekendt at ødelægge velfungerende  
institutioner. Et regneark kan ikke afspejle værdien af de 
fællesskaber, der ødelægges ved at flytte og sammen-
lægge små institutioner. Et regneark har ikke plads til 
børn, som kun trives i kendte rammer. Og daginstitutio-
nerne skal følge skoledistrikterne. 

Flere arbejdspladser!
Der skal flere arbejdspladser til Furesø. Vi taber arbejds-
pladser til andre kommuner, og den kedelige udvikling 
skal vendes. Dækningsafgiften skal afskaffes helt, og  
erhvervsområderne skal moderniseres. Vi vil gøre en  
ekstra indsats for at få alle i arbejde efter mottoet: alle 
der kan arbejde, skal i arbejde.

Et Furesø for alle!
Skolesøgende, studerende, erhvervsaktiv eller pensio- 
nist? Furesø skal være for alle! Vi vil sørge for, at alle  
boliger bliver bygget, så de også er ældrevenlige, og at vi 
forbereder os på, at vi bliver flere børnefamilier og flere 
ældre i årene fremover. Vi har tilstrækkeligt med almene 
boliger og skal ikke bygge flere. 

Styr på økonomien!
Der skal være styr på økonomien, og hver en krone skal 
bruges bedst muligt. Bolig- og indkomstskatter må ikke 
stige. – Vi vil øge serviceniveauet og bruge pengene  
klogere.

En hånd til handelslivet!
De handlende i Furesø skal understøttes ved at sikre 
gode rammebetingelser i form af trafikplanlægning, 
gode parkeringsforhold, passende lokalplaner og tiltal-
ende omgivelser. Og så vil vi kæmpe for en god løsning 
for Værløse Bymidte. 

En sammenhængende befolkning!
Alle der kan, skal engagere sig i vores lokalsamfund på 
lige vilkår. Vi vil aktivt modvirke parallelsamfund. Vi  
ønsker aktive borgere i samarbejde med de lokale  
foreninger, erhvervslivet og vores kommunestyre.
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