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En ny klog retning   
– uden at love guld og grønne skove!
Velkommen til. Du er nu i gang med at læse vor Konservative valgfolder. Valgkampe er 
altid fyldt med mange løfter og uden grænser for, hvad politikere lover borgere. 

Konservative har de sidste fire år set på, at en kassebeholdning  forsvandt, mas-
siv lånoptagning for at fylde kassen op, låntagning til et havneprojekt til 59 mio. kr. 
Uklare politiske udmeldinger om Unesco og andre tiltag som kommunen ikke har brug 
for, som f.eks. et vandland på Kirkevej, et nyt outdoorcenter i den gamle flygtningelejr 
eller    forbud mod løse hunde i hele Dragør. 

Konservative stiller med et stærkt kandidathold. Fælles for alle kandidater er, at de har 
benene plantet solidt i den Amar`kanske muld, sætter tæring efter næring og bevarer 
realismen. Derfor lover vi dig heller ikke guld og grønne skove og alverdens udviklings-
projekter, men lover dig tre ting: 

 •  At Dragør skal være en god hverdags kommune, hvor vi koncentre-
rer os om den gode borgernære service

 •  At bruge de kommunale midler alene på de ting der kom-
mer borgerne, unge som ældre, til gode

 •  At vi ikke iværksætter alle mulige politiske udviklingspro-
jekter, som ingen gang har på jorden, men koncentrerer 
os om den gode borgerservice

Jeg håber at du ved at læse denne folder, får lyst til at stemme 
personligt på en af de Konservative kandidater. Kun ved, at vi får 
mange mandater valgt ind, kan vi få fornuften tilbage i kom-
munalbestyrelsen og det håber vi på din hjælp til.

Har du spørgsmål, så tag fat i undertegnede eller en af de 
mange andre kandidater for en god snak.

De bedste hilsener  
Kenneth Gøtterup 
Borgmesterkandidat for Konservative





En god start på livet!
Konservative står vagt om familieværdierne. Vi ønsker at skabe de bedste rammer for børnefamilierne i Dragør. Når 
en børnefamilie skal trives er trygheden afgørende, børnene skal have en tryg og overskuelig hverdag, så forældrene 
trygt kan gå på arbejde. 

Vi ønsker, at Dragør skal være et dejligt og trygt sted at vokse op i, og at vuggestuer, dagpleje og børnehaver har høje 
faglige standarder.

NÅR SMÅBØRNSFAMILIEN SKAL TRIVES ER DET VIGTIGT, AT VI SOM POLITIKERE TAGER ANSVARET FOR: 
 •   At pasningsgarantien fastholdes 
 •  At børnene skal have et aktivt børneliv i institutionerne, og at vi arbejder på en mobbefri børnekultur i 

Dragør
 •  At vi har bedst muligt uddannet personale i institutionerne, og at 60/40 forholdet mellem pædagoger og 

medhjælpere fastholdes 
 •  At vi har velfungerende institutioner med en god normering, som er afgørende for børnenes trivsel, ro-

busthed og senere skolegang 
 •  At det pædagogiske personale løbende efter- og videreuddannes 
 •  At brug af lukkedage minimeres 
Efter daginstitutionstiden begynder en ny del af familielivet med skolesøgende børn. Det er en stor omvæltning at få 
børn i skole, og Dragørs folkeskoler skal være med til udvikle børnene både fagligt og socialt.

Konservative har de sidste 8 år arbejdet på at skabe gode faglige rammer for, at vore børn kan få en god og lærerig 
skolegang.

DERFOR VIL VI OGSÅ DE NÆSTE FIRE ÅR TAGE ANSVAR FOR: 
 •   At de fysiske rammer løbende vurderes og forbedres 
 •   At skolebestyrelsen understøttes bedre af ledelsen, og at forældregruppernes engagement i skolen tages 

alvorligt, så skolerne i højere grad inddrager forældrenes ressourcer og virkelyst til gavn for børnene og 
skolens udvikling 

 •   At skolen kan stimulere såvel de bogligt stærke børn som de praktisk begavede børn 
 •   At skolerne skrider konsekvent ind over for mobning, som ikke skal accepteres under nogen form  
 •   At skolerne er opdateret på it-området 
 •   At der arbejdes aktivt for et samarbejde mellem idrætsforeninger, spejdergrupper, naturvejledere og skoler
 



Teenageårene kommer vi ikke uden om. Det er både en fantastisk tid, hvor man ser sine børn gå med raske 
skridt mod voksenlivet. 
Det skal også været godt at være ung i Dragør, og derfor skal de kommunale tilbud være attraktive, så de unge vil 
bruge dem og deltage aktivt.

KONSERVATIVE VIL DERFOR ARBEJDE PÅ
 •   At inddrage de unge mere i planlægningen, så de kan komme med idéer, udfordre kommunalbestyrelsen 

og få indflydelse på udviklingen
 •   At kommunen medvirker i afholdelse af arrangementer, der tilgodeser de unges ønsker 
 •   At der er sportstilbud til de unge, der ikke er medlemmer af foreninger 
 •   At støtte ungdomsrådet i dets arbejde, så det hele tiden er attraktivt at være en del af rådet, og de unge 

får lyst til at engagere sig i samfundsudviklingen 
 •   At de unge, når de er blevet voksne, vil tænke tilbage på Dragør som en kommune, der tog dem alvorligt 

og inddrog dem i samarbejdet



Kan jeg være sikker på, at jeg kan få  
hjælp og omsorg, når jeg har brug for det?
Vores ældre borgere har gennem mange år bidraget til samfundets udvikling, og det er en konservativ hjerte-
sag, at også livet i pensionsalderen skal være indholdsrigt, givende og trygt. Nogle ældre er heldige at kunne 
være aktive igennem et langt liv. Andre har måske tidligt fået behov for omsorg, og for dem er det vigtigt, at 
være sikret den rette hjælp. Livet i Dragør skal være trygt – fra start til slut. 

Mange politikere taler stadig i 2021 om ældrebyrden. Den er vi ikke 
med på. For os er alle ældre i Dragør en del af vores styrke som 
kommune, og vi har stor respekt for det samfund, Dragørs ældre 
har bygget op.

DERFOR ER DET OGSÅ FOR OS NATURLIGT:
 •  At vi inddrager de ældre mest muligt i debatten om æl-

drepolitik, understøtter det frivillige sociale arbejde samt 
inddrager Ældrerådet og Handicaprådet og bruger de-
res anbefalinger 

 •  At vi fastholder den ældres ret og frihed til at vælge 
mellem forskellige udbydere af velfærdsydelser 

 •  At vi anvender velfærdsteknologiske løsninger som  
gavner den enkelte borger og kan frigive plejemæssige 
ressourcer til bedre service for de ældre  

 •  At kommunens plejecenter og hjemmepleje gør brug af nye 
faglige og innovative metoder 

 •  At mad fra kommunen er sund, indbydende og tidssva-
rende 

 •  At Aktivitetshuset og dets frivillige anerkendes for deres 
forebyggende arbejde, og at vi fortsat støtter udviklingen 
af husets aktiviteter

 •  At vi sikrer vores ældre og handicappede borgeres færdsel på og ved badeanstalten samt færdsel på byens 
fortove m.m. 

 •  At vi sikrer vores ældre borgere en tidssvarende plejebolig, når behovet opstår, og at vi i god tid planlægger 
flere boliger og en udvidelse af dagcentret. Det oplagte i den sammenhæng er at udvide Enggårdens areal, 
så alle de nødvendige ressourcer og tilbud er inden for rækkevidde



Sydamager kommune,  
   hvorfor egentligt ikke?
Dragørs selvstændighed eller en ny Sydamager kommune er nok et af de emner, der er sværest at debattere. 
Vi vil bevare Dragør som selvstændig kommune. Men der er mange følelser gemt i emnet, og når vi holder 
medlemsmøder i den Konservative vælgerforening, er vi da heller ikke enige om emnet. 
Men det vi er enige om er, at vi skal være åbne over for hinanden og hele tiden sagligt forholde os til fordele 
og ulemper ved at være en selvstændig Dragør kommune eller en del af en ny Sydamager kommune. 
Det er den faglige kvalitet, den borgernære service og kommunale økonomi, der skal være styrende – og ikke 
taburetklæberiet.
Og debatten skal tages sammen med borgerne.



Skal vi det der  
UNESCO?

Konservatives svar er NEJ. Det skal vi ikke, og det er der tre årsager til: 
 • Vi kan ikke håndtere masseturisme
 • Det vil medføre massive omkostninger for Dragør, som vi ikke har råd til
 • Vores infrastruktur og trafikale forhold kan ikke bære den øgede trafik
I stedet ønsker vi at sætte fokus på det nære, det der betyder noget for os som borgere i Dragør og gør byen 
attraktiv for de besøgende.  
Det vil vi gøre ved at sætte fokus på havnen, som byens største aktiv. Det er her, vi nyder en is eller en frokost 
med vennerne. Det er her, vi ser byen udfolde sig, og intet er så skønt som at ankomme til Dragør fra vandsiden.
DERFOR VIL KONSERVATIVE PASSE PÅ HAVNEN - OG BL.A:
 •  Fastholde de erhvervsmæssige aktiviteter i Dragør Gamle Havn med behørigt hensyn til miljøet. Derved 

kan den gamle havn tiltrække yderligere virksomheder – blandt andet på det gamle værftsareal 
 •  Tænke den nye og den gamle havn mere sammen, så der over tid kan etableres flere havnepladser, og 

græsarealet ved den nye lystbådehavn kan benyttes til flere fritidsaktiviteter



FRITID/FORENINGSLIV/FRIVILLIGHED
Vi har mange foreninger og kulturelle tiltag i vores kommune. Vi glædes over den store frivillighed og vores 
små og store arrangementer. Mange aktiviteter er båret af ildsjæle, som vi skylder stor tak, og som er med 
til at sikre, at både unge og ældre kan finde gode fritidsaktiviteter i Dragør. Men også fra kommunens side 
bør vi støtte positivt op om gode aktiviteter.  
DERFOR ER DET OGSÅ FOR KONSERVATIVE NATURLIGT:
 •  At vi gennem en vedtaget foreningspolitik kan sikre de mange foreninger en positiv udvikling og støtte 

det frivillige foreningsarbejde 
 •  At vi både som kommune og som borgere værner om vores fine kulturarv, støtter vore museer og bakker 

op om de mange stolte traditioner, som vi sammen har her i Dragør 
 •  At lokalhistorien prioriteres gennem Lokalarkivet, så vi for de efterfølgende generationer kan genfor-

tælle historien om det Dragør, som vi alle holder af
 •  At Hollænderhallen udgør et væsentligt omdrejningspunkt for forskellige former for idræt, og at forenin-

gerne i langt højere grad inddrages i udviklingen af kommunens idrætspolitik 
 •  At også idræt, som dyrkes uden for de etablerede klubber og foreninger, kan opnå støtte og opbakning. 
 •  At hele området omkring Dragør Søbadeanstalt udvikles til i hele sommerhalvåret at være et område 

med såvel kulturelle som sportslige aktiviteter samt liv og engagement
 •  At sikre en ordentlig badestrand i Dragør og andre udearealer, så de indbyder til motion, idræt og fritidsliv
Desværre oplever vi lavere vandstand. Vi har derfor et ønske om at øge badeområdet så det også dækker 
dybere vand, ved at forlænge de eksisterende badebroer. På denne måde sikrer vi både voksnes og børns 
ønsker om lavt og dybt vand at bade i, så Søbadet kan forblive et vigtigt samlingspunkt – året rundt. 
Det er en konservativ grundholdning – at vi alle har et fælles ansvar for kommunen og dens borgere. 
Derfor vil vi gerne støtte og hylde de mange borgere, der ugen og året igennem yder en stor indsats i vore 
mange foreninger og i mange andre former for kulturelt og frivilligt socialt arbejde. Det er en indsats, som 
ikke kan undværes. 
Mange aktiviteterne er båret af ildsjæle, som vi skylder stor tak, og de mange frivillige er med til at sikre, at 
både unge og ældre kan have et godt liv og finde gode fritidsaktiviteter i Dragør.
Det gør en stor medmenneskelig forskel, og samtidig er det et vigtigt og helt nødvendigt arbejde, som sup-
plerer de offentlige velfærdsydelser og sikrer en bedre livskvalitet for alle borgere. 
KONSERVATIVE FOKUSERER PÅ AT STØTTE DET FRIVILLIGE ARBEJDE OG ALLE DE GODE AKTIVITETER 
OG VIL ARBEJDE PÅ: 
 •  At vi som kommune gennem en aktiv frivillighedspolitik støtter op om frivilligt arbejde 
 •  At vi som kommune medvirker til, at der kan skabes netværk mellem de frivillige aktører, og at de indgår 

som aktive sparringspartnere i udviklingen af Dragør Kommune



Er kassen snart tom, eller er der stadig håb?
Igennem denne valgperiode har de andre partier tømt kassen. Og da den var tom, fyldte de den op igen 
med lånte penge ved at optage lån for 35 millioner kroner til at styrke kassebeholdningen. Samtidig blev vi  
reddet på målstregen ved at kommunen i 2020 brugte lidt færre penge på grund af den massive nedlukning. 

Vi er nødt til at sætte tæring efter næring,  
og vi ser ingen grund til at debattere store  
projekter, som vi pt. ikke har råd til.

VI VIL MEGET HELLERE SIKRE:
 •  At få rettet kommunens dårlige økonomi op 
 •  At undgå at gældsætte kommunen yderligere 
 •  At undgå skattestigninger 
 •  At få reformeret det kommunale udligningssystem for alvor 

Skal det lykkes, kræver det et godt  
og bredt politisk samarbejde. Vi  
skal væk fra kortsigtede hovsa- 
løsninger og over til langsigtede og  
langtidsholdbare planer for  
kommunen. 

Samtidig ønsker vi politiske beslutninger,  
som er transparente, så borgerne forstår  
baggrunden for de enkelte beslutninger og kan  
følge ordentligt med i det politiske arbejde. 

Øget erhverv og turisme er en  
nødvendig basis  for at kunne  
styrke økonomien og væksten i kommunen. 

Det skal være let at nedsætte sig som selvstændig erhvervsdrivende i Dragør kommune, og vi skal som  
kommune understøtte nye initiativer og arbejde videre med, hvordan turisme kan bidrage positivt. 

DERFOR ER DET OGSÅ VIGTIGT:
 • At dækningsafgiften for erhvervsejendomme lempes 
 • At grundskylden fastholdes eller nedsættes 
 • At lokale erhvervsorganisationer understøttes effektivt af kommunen



Hestepærer,  
er det nu også så godt for roserne???
Intet som hestepærer på vejene kan få debatten på sociale medier til at løbet af sporet. 
Dragør er en lille kommune, hvor vi kender hinanden på kryds og tværs. Vi er sammen om at passe godt på 
vores lille hjørne af Danmark – og på hinanden. 
Den måde, vi omgås på, er vigtig. 
I dag foregår mange debatter på sociale medier, men vi skal stadig huske respekten og ordentligheden, når vi 
debatterer. 
For Dragør er os – alle sammen. 
Derfor er det vigtigt, at vi tør stille krav til hinanden om måden, vi omgås på. 
Vi skal huske den gode tone og venlighed – den samme som når vi møder hinanden på gaden, drikker en kop 
kaffe med naboen eller deltager i et af byens mange arrangementer. 
Derfor vil vi som konservative gå forrest ved at sætte fokus på ordentlighed og venlighed i den offentlige 
debat – også når bølgerne går højt.
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Kenneth Gøtterup 
51 år 

Ambulancechef

Jerrik Walløe 
52 år  

It-udvikler

Kurt Christensen 
66 år  

Projektchef

Martin Wood Pedersen 
51 år 

Direktør

Jan Madsen 
64 år  

Administrende Direktør

Theis Guldbech 
33 år  

Europæisk sælger

Jan Christiansen 
70 år 

Pensionist

Mia Tang 
49 år 

Kommunikationschef

Trine Søe 
42 år  

Trafikleder

Chano Chrillesen 
49 år 

Systemtekniker

Steen Olsen 
75 år  

Tidligere Bankdirektør

For dig og for Dragør


