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Kære borger i Dragør Gammel By 
og nærliggende områder
Når sommeren er ovre og det skønne efterår nærmer sig, er valgkampen til kommunalvalget 2021 i gang. 
Ved dette valg forventer vi i Dragør, at op mod 10 partier vil være repræsenteret og kæmpe om pladserne 
i kommunalbestyrelsen.

Min bekymring er, at vi får en valgkamp, hvor valgløfterne bliver vildere end tidligere. Man lover mere og mere, 
og ofte uden dækning i den kommunale økonomi og derfor vil mange ønsker være valgflæsk, der aldrig bliver 
indfriet.

Jeg tør godt være ærlig. Jeg lover dig ikke guld og grønne skove. Ingen vilde projekter. Jeg lover dig to ting. Jeg vil 
passe mit arbejde med stor omhyggelighed i kommunalbestyrelsen de næste fire år og så vil jeg bevare jordfor-
bindelsen og huske på, i alle beslutninger, hvorfor du og jeg holder af Dragør.

Hvis du inden valget har lyst til en snak, er du velkommen til at ringe til mig. Du kan også samle nogle venner, 
bekendte, naboer eller andre og så kigger jeg gerne forbi til et møde af en god times varighed, hvor vi kan drøfte 
de ting, der ligger jer på sinde. I denne folder kan du læse lidt om, hvad jeg tænker om de udfordringer der er 
for det det område du bor i.

Unesco og turister
I foråret var der en heftig debat om Unesco. Skulle vi arbejde videre med projektet eller skrinlægge det. Jeg og 
resten og af Konservative valgte allerede i 2020 at sige fra over for en Unesco godkendelse. Det gjorde vi af flere 
årsager. Det ene er, at vi ikke kan bære mængden af turister der vil komme til Dragør. Det andet er, at vi ikke 
kan håndtere de trafikale udfordringer. Det tredje er, at vi indtil nu ikke har fået en turisme politik der virker, og 
derfor mener jeg, at vi skal bevare og passe på vores by som den er.

Derfor er det også meget vigtigt, at vi får vedtaget en ordentlig turisme politik. Hvordan får vi turister til byen 
der bidrager til byens udvikling og hvordan får vi det til at gå hånd i hånd med, at vi også er en god kommune at 
bo og leve i. 

Bevaring
Jeg har de knap sidste 8 år siddet i Dragør bevaringsnævn. Et arbejde jeg har stor respekt for og som er unikt. 
Derfor er der ingen tvivl hos mig. Vi skal bevare den restriktive byplansvedtægt vi har om den gamle by, så vi sik-
rer, at Dragør også ligner sig selv om mange år, når næste generationer skal overtage. Det kræver politisk mod, 
at fastholde og værne om disse værdier.



Kultur og havnen
Dragørs kultur er vigtig. Kulturen handler for mig om den glæde og stolthed man 
får, når man går ned igennem sin by og ender på havnen. Kulturen er vores bib-
lioteker, vores mange arrangementer som Sildens dag, Dragør Musikfest hvor 
vi samles. Men også juleboderne. Kunstfestival og meget mere. Det at vi bruger 
vores byrum til fælles glæde, men i en respekt for omgivelserne. Havnen bliver 
et valgets store temaer. En større udviklingsprojekt er sat i gang for lånte penge. 
Det er ikke min kop the at låne penge for at sikre det daglige vedligehold. Jeg 
syntes vi skal have et fokus på, at spare op til vedligehold, sørge for at Dragør 
er dejlig havn at være sejlende turist i, og ikke mindst, at havnen ikke kommer 
til at ligne en marina som andre havne i Øresund, men netop en levende havn, 
hvor der er plads til os alle. 

Alle de andre, men vigtige ting
Kommunalpolitik er mange andre ting. Gode skoler, trygge daginstitu-
tioner, en ældrepleje med værdighed, en stærk kulturpolitik og 
mange flere ting.  I denne sommer hilsen bliver det for omfat-
tende at beskrive alle områder. Men klik gerne ind på www.
konservative.dragoer.dk  og klik på ”alle indlæg”, hvor du 
kan læse alle debat indlæg over de sidste år.

Eller endnu bedre, ring eller skriv til mig for en snak eller 
svar på dine spørgsmål.

God sommer til dig 
og din familie.

Venlig hilsen
Kenneth Gøtterup
Borgmesterkandidat
Konservative
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