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En erfaren og engageret politiker

Med 56 år på bagen er Asger Larsen nok Amagers mest erfarne lokal

politiker, og med et civilt hverv som logistikchef og plads i både Dragør  

kommunalbestyrelse og Regionsrådet for Region Hovedstaden er han helt 

sikkert én af de mest travle. Alligevel har Asger Larsen valgt at tage endnu 

en tørn begge steder – hvis vælgerne ønsker det – for med sin store er faring 

og sit store engagement for lokal og regional politik føler han helt sikkert 

både en pligt og en lyst til at arbejde for borgerne på Amager i fire år mere. 

Det er nu blevet til 16 år i lokalpolitik, og højdepunktet i den politiske karriere 

kom ved kommunalvalget i 2001, hvor et flertal i den nye kommunalbesty

relse pegede på Asger Larsen som ny borgmester i Dragør. De følgende fire 

år gik med økonomisk oprydning og genopretning af den lille kommune på 

Amagers sydspids. Ved valget i 2005 blev Asger Larsen og Konservative da 

også belønnet med det bedste valg nogensinde i Dragør. Men et politisk  

kup på selve valgnatten kostede borgmesterposten, og Asger Larsen har 

aldrig lagt skjul på, at gåturen hjem fra Rådhuset den novembernat i 2005 

var den hidtil tungeste i karrieren.

Men valget i 2005 gav samtidig startskuddet til en ny karriere som medlem 

af Regionsrådet for Region Hovedstaden, og de seneste fire år har Asger 

Larsen kastet sig utrætteligt ind i arbejdet i Regionen, hvor især arbejdet 

med den store hospitalsplan har fyldt godt op. Her fik hans politiske med  

og modspillere hurtigt at føle, at Asger Larsen også kan være både bestemt 

og principfast. I valgkampen havde Asger Larsen nemlig lovet borgerne på 

Amager, at en hospitalsplan med markante forringelser for hospitals 

betjeningen på Amager ikke ville blive vedtaget med hans stemme. Og 

sådan kom det til at gå! Her var loyaliteten overfor borgerne på Amager 

større end loyaliteten overfor partifæller fra andre dele af Regionen. 

Sådan er det med Asger Larsen. Han formår at skabe debat og sætte en 

dagsorden – både lokalt og regionalt. Når engagementet er stort, kan man 

simpelthen ikke lade være! Heller ikke selv om det kan give knubbede ord  

fra politiske kollegaer.  

Men borgere med spørgsmål eller problemer, de går aldrig forgæves …! 



Kære Dragørborger

For snart fire år siden, da vi sidst gik til lokalvalg her i Dragør, fik undertegnede  

og resten af Konservative en enorm tillidserklæring fra jer vælgere. Faktisk fik  

Konservative det bedste valgresultat nogensinde i Dragør med hele seks mandater. 

Det resultat er jeg stadig, her fire år efter, både stolt over og glad for, og jeg og  

hele den konservative byrådsgruppe har de seneste fire år forsøgt at forvalte den 

tillid efter bedste evne – men jeg skal ikke lægge skjul på, at det ikke har været let!

Som bekendt valgte et flertal uden om Konservative at pege på en socialdemo

kratisk borgmester, og det er ingen hemmelighed, at vi Konservative mener, at de 

sidste fire år på mange måder har været en ørkenvandring. Det er som om, at al 

udvikling er gået i stå her i Dragør. Ja, faktisk er der mange ting, der går den helt 

forkerte vej; økonomien, for eksempel. Samtidig har vi et havneareal, der ligger  

øde og trist hen, en svømmehal, der forfalder og uden penge til at bygge en ny  

og en busbetjening, der bare bliver dårligere og dårligere! 

Dragør har fortjent bedre! Vi har så mange værdier herude. Så meget at passe på  

og værne om. Men vi har også en forpligtelse til hele tiden at udvikle kommunen, 

og vi har en forpligtelse til at sikre en økonomi, der ikke bringe vores selvstændig

hed i fare. 

Derfor valgte vi Konservative også at stå uden for det budget, der netop er indgået 

for 2010. For det trækker kommunen i den helt forkerte retning. Det er et budget, 

der bærer præg af valgkamp. For det er et budget, hvor kommunen igen bruger  

flere penge end vi får ind i skatter, og hvor hullet i kassen kun kan dækkes af nye, 

dyre lån. 

Der er mange ting, jeg vil gøre anderledes, hvis borgerne i Dragør igen betror 

borgmesterposten til Konservative. Jeg håber på din opbakning ved valget den  

17. november.  

Med venlig hilsen

Asger Larsen 
Borgmesterkandidat, Konservative

1.  Genoprette økonomien 

Budgetter skal hænge sammen, så der er balance mellem skatteindtægter 

og udgifter, og den langfristede gæld skal ned, så vi ikke hvert år skal bære 

en enorm rente og afdragsbyrde. Kun ved at få styr på økonomien, får vi 

styr på vores egen fremtid og udvikling. 

2.  Sætte fokus på udvikling 

Dragør er gået i stå de seneste år. Stort opslåede reformpakker er blevet til 

absolut ingenting. Vi skal have gang i en erhvervsmæssig udvikling, vi skal 

have udviklet vores infrastruktur og trafikbetjening og vi skal have gang i en 

fornuftig boligudvikling, der sikrer muligheder for alle. 

3.  Sænke grundskylden

Borgerne i Dragør kan prise sig lykkelige for, at en borgerlig regering har 

indført et skattestop. Ellers er jeg sikker på, at vi havde set et traditionelt 

socialdemokratisk skatteløft. Vi vil gå den anden vej og sænke grund

skylden til lovens minimum. Pengene ligger bedst i borgernes lommer. 

4.  Udvikle Havnen 

Dragør Havn er ved at udvikle sig til en skamplet i Dragør. Trist og øde som 

den ligger hen! Nu SKAL der gang i en udvikling af Havnen, hvor erhverv 

og boliger skal sikre et både livligt og økonomisk bæredygtigt havneområde 

til gavn for borgere og turister. 

5.  Støtte kultur- og fritidslivet

Et aktivt kultur og fritidsliv er en konservativ mærkesag – og en mærkesag 

for mig. Vi skal have udviklet arealet omkring Hollænderhallen, og vi  

skal have sparet op til en ny svømmehal til afløsning for den gamle. Alle 

borgere i Dragør skal have gode kultur og sportstilbud.  

Fem ting jeg vil gøre anderledes 
som borgmester:


