
Stem personligt den 17. november

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 …! 

En erfaren og engageret politiker

Asger Larsen 
Amagers stemme i Regionen



Regionen – også dit valg
Region Hovedstaden har nu eksisteret i fi re år, og det mest mærkbare der er 

sket i den seneste valgperiode er vedtagelsen af den store hospitalsplan. Skal 

man sige noget godt om planen er det, at de store og tunge specialer nu bliver 

samlet på nogle af regionens store hospitaler, så vi undgår, at 1215 hospitaler 

ligger og konkurrerer på tunge specialer som bl.a. kræftbehandling, hjerte og 

lungekirurgi med mere. 

Når det er sagt, så har hospitalsplanen helt klart haft sin pris for Amagers små 

200.000 borgere. Amager Hospital er blevet kraftigt beskåret, udbud og hospi

talsbetjeningen på Amager er således blevet forringet. Derfor stemte under -

tegnede da også imod den samlede hospitalsplan – i øvrigt som den eneste 

af fem lokale regionsrådsmedlemmer valgt på Amager.  

De lokale regionsrådsmedlemmer fra både Socialdemokraterne, Radikale og 

Enhedslisten valgte at stemme for en plan, der nok bevarede skadestuen på 

Amager Hospital, men som samtidig fjernede såvel ortopædkirurgien som den 

almindelige kirurgi. Så nu skal man alligevel til én af Regionens øvrige hospitaler, 

hvis man har et brækket ben eller en blindtarm, der skal fjernes. 

Dertil kommer lukningen af børneafdelingen, som er blevet overført til Hvidovre 

Hospital. Alt i alt en rigtig dårlig plan set med borgernes øjne. Amagers borgere 

havde fortjent bedre – og de havde fortjent fl ere lokale politikere, som havde talt 

deres sag.      

Derfor er dit kryds den 17. november afgørende – også når det gælder valget til 

Region Hovedstaden. Hvis du ønsker en repræsentant, der både tænker i de 

rigtige løsninger for hele Regionen og samtidig vil kæmpe for Amagers borgere, 

så stem personligt på undertegnede den 17. november – nr. 8 på Liste C. 

Med venlig hilsen

Asger Larsen 
Medlem af Region Hovedstaden, 
Konservative, Liste C 

•  En bedre hospitalsbetjening på Amager om
fattende almen medicin og kirurgi og ikke 
mindst et børneafsnit gerne som ”ude 
funktion” under Hvidovre. 

•  At pengene følger patienten, som dermed 
får et frit valg

•  Fleksible overenskomster og nedbrydelse af 
faggrænserne til gavn for patienten

•  Øget patientsikkerhed og mere åbenhed og 
information i behandlingen

•  At lægen følger patient, så der skabes et sammenhængende 
behand lingsforløb

•  At der hurtigst muligt etableres et nyt Amager Hospital i Ørestaden

•  Bedre psykiatrisk behandling med fl ere sengepladser samt 
nedbringelse af ventetiden

•  At arbejdsgiverbetalt forsikring og sygdomsbehandling 
ikke skal beskattes

•  At trafi kbetjeningen igen bliver et regionalt 
anliggende med et fælles trafi kselskab 
for hele Regionen og fl ere effektive 
buslinjer til og fra Amager og på 
tværs af øen

•  At Metroen udbygges som ringbane 
for derved at kunne betjene hele Amager

Det vil jeg arbejde for 
i Regionsrådet de 
kommende fi re år:

STEM personligt på Asger Larsen den 17. november


