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Kære borger i Søvang!



Kære borger i Søvang
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 kom-
munalbestyrelsen.

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 
jordforbindelsen 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 Søvang, som du bor i.

Amarmino og turister
I har som borgere i Søvang, om nogle oplevet konsekvenserne af Amarminoen. Tusindvis af besøgende der 
dag efter dag, er gået på diget. På den ene side er det fantastisk at vi på tværs af kommunerne kan få borgerne 
ud i naturen. Men fejlen ved indførelse af Amarminoen var, at der ikke var politisk styring med projektet. Vi 
skal selvfølgelig støtte gode naturoplevelser. Men det skal aldrig være på bekostning af vilkårene for de bor-
gere der bor i området. I stedet skal vi sikre en regulering af anvendelse, så alle kan være med. Og som borger 
der har betalt sit hus, betaler høj ejendomsskat og i øvrigt værner om sit lokalområde, så er det vores ansvar 
som politikere at få reguleret færdslen.

Offentlig transport
Busforbindelserne har i årevis været dårlige og i hvert fald af svingende karakter til Søvang. I sidste valgperio-
de kæmpede jeg ihærdigt for at fastholde natbussen til Søvang. Det lykkedes og det er kun rimeligt. Så længe 
vi har den lovgivning vi har, om at alle kommuner skal være enige om busbetjeningen, vil vi som en kommune 
”for enden af den blinde vej”, være udfordret. Derfor har jeg to primære ting jeg bruger min politiske energi 
på. Det ene er, at fastholde de andre kommuner i, at bustrafikken skal være sammenhængende og vi har et 
kollektivt ansvar. Det andet er, over for min folketingsgruppe at påvirke lovgivningen om den kollektive trafik. 
Vi skal have lagt ansvaret for den kollektive trafik i regionerne eller hos staten. Ikke i kommunerne, der er 
præget af egen interesser. 



Byudvikling
Søvang er udfordret af, at der for lokalplanen er mange bestemmelser 
om størrelser på grunde. Det være sig størrelser ved almindeligt byggeri, 
ved udstykninger, ved dobbelthuse, ved kædehuse. Det giver ganske en-
kelt ikke en let styring, og det er svært for Jer som grundejerforening, at 
påvirke beslutningsprocesserne. Lad os sammen fastholde det Søvang vi 
kender og beholde alle grundstørrelser af enten 600 eller 700 m2. 

Alle de andre, men vigtige ting
Kommunalpolitik er mange andre ting end ovenstående. Det er også 
gode skoler, trygge daginstitutioner, en ældrepleje med værdighed, en 
stærk kulturpolitik og mange flere ting.  I denne sommer hilsen bliver 
det for omfattende at beskrive alle områder. Men klik gerne ind på www.
konservative.dragoer.dk  og klik på ”alle indlæg”, hvor du kan læse alle 
vores 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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