
Ingen kommune kan være bedst til alt, men på udvalgte områder ønsker vi
at være i toppen:

Glostrup skal være blandt de 10 kommuner i Danmark med 

• Lavest personskat

• Bedst service for skattekronerne 
(målt på det officielle skat/service-forhold)

• Lavest antal lukkedage i 
daginstitutionerne

• De højeste gennemsnitlige karakterer 
til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse

• Det største antal arbejdspladser 
i forhold til antallet af borgere

GLOSTRUP SKAL VÆRE 
BLANDT DE BEDSTE!

GLOSTRUP
Vi gør visioner til virkelighed

GLOSTRUP
Vi gør visioner til virkelighed

Se vores valgprogram på 
venstre-glostrup.dk



John Engelhardt, borgmester

Venstre har stået i spidsen for det politiske arbejde i Glostrup i de sidste 8 år. I den
første valgperiode gennemførte vi mere end 90 % af de 50 løfter, vi gav. I den nu-
værende valgperiode har vi gennemført næsten alle de 35 punkter, som vi har lovet. 

Glostrup er blevet et endnu bedre sted at bo, arbejde og udfolde sig. Ikke at alt er
perfekt, men der er sket store fremskridt.

Vi har fået gennemført store strukturændringer i kommunen. Vi har reduceret ad-
ministrationsomkostningerne og dermed frigjort endnu flere penge til kerneopga-
verne såsom folkeskole, daginstitutioner og ældrepleje. Vi bruger alle de penge, vi
må, samtidig med, at skatten er sat kraftigt ned og kassebeholdningen er i top. 

En sund økonomi er forudsætning for en stabil og positiv udvikling og samtidig et
bolværk, når der opstår kritiske situationer.

Vi har sagt, hvad vi ville gøre, og vi har gjort, hvad vi sagde! Men fortid er fortid,
og på de følgende sider vil vi gerne fortælle mere om, hvad vi ønsker os af fremti-
den.

Hele Venstres valgprogram kan læses på www.venstre-glostrup.dk.

KÆRE BORGER I GLOSTRUP 

FREMTIDENS BY
Venstre ønsker en fortsat udbygning af
kommunen og at skabe mulighed for at få
en ny, regulær bymidte. 
Nye boliger af alle typer, herunder boliger
til ældre og unge, skal opføres i høj kvali-
tet med fokus på menneskers behov for ud-
foldelse. 
Venstre bakker fuldt op omkring den frem-
lagte store visionsplan for bymidten, og vi
vil blandt andet aktivt arbejde for, at 2G
centret gøres attraktivt både ind- og ud-
vendigt.

KULTUR I GLOSTRUP
Venstre vil fortsat bakke op omkring Glostrups rige
kultur- og foreningsliv. Vi vil understøtte en samlet
foreningsportal med fokus på at lette de administra-
tive byrder for foreninger og andre med kultur- og
fritidstilbud til borgerne. 
Venstre ønsker at involvere og engagere unge men-
nesker i kulturen, ligesom vi vil udvikle en selvstæn-
dig strategi for styrkelse af unges møde med kunst
og kultur og være med til at skabe rammer for selv-
organiserede aktiviteter. 

ERHVERV, ØKONOMI 
OG SKAT
Venstre ønsker et blomstrende erhvervsliv, her-
under et varieret detailhandelsudbud. Vores
mange virksomheder bidrager både med mange
arbejdspladser og gode skatteindtægter.
Venstre ønsker, at det skal være billigere at
være borger. Vi skal også fremover have en
kommune med højt serviceniveau og lav skat. 
Det kan kun lade sig gøre ved hele tiden at ef-
fektivisere kommunens drift. 
Kommunale driftsopgaver skal løses bedst og
billigst, uanset om det sker i privat eller offent-
ligt regi.



Venstres vision er en folkeskole, hvor vores børn
trives og bliver så dygtige, at de kan måle sig
med de bedste. Som ét tiltag blandt mange vil
Venstre sikre, at der maksimalt er 22 elever i
klasserne startende med de nye børnehaveklas-
ser, så ingen bestående klasser deles.
Venstre ønsker at forbedre de fysiske rammer
for Glostrup Skole. Mange penge er allerede sat
af til formålet i de kommende år, men Venstre
vil foreslå yderligere investeringer i gode ram-
mer.
Venstre ønsker fleksibilitet ved visitation til spe-
cialtilbud med videre. Hvis et diagnosticeret
barn har behov for udvidet hjælp midt i et sko-
leår, skal barnet have hjælp med det samme –

ikke først fra det kommende skoleår.
Vi har nu Ejbyhus som lokalt center for hjælp til
børn og familier med særlige behov. Venstre vil
arbejde for yderligere lokale tiltag for større
børn og unge.
Venstre vil arbejde for at skabe en samlet fysisk
overbygning for 7.-9. klasse på Glostrup Skole.
Formålet er at skabe et nyt og inspirerende læ-
rings- og ungdomsmiljø. Når man som ung går på
”Glostrup High”, skal det være noget ganske
særligt. 
Selvom Venstre ønsker en folkeskole, der er så
attraktiv og rummelig, at den vælges til, ønsker
vi at give større muligheder for privat- og frisko-
ler. 

GODE DAGTILBUD
Venstre ønsker at bygge flere nye dagin-
stitutioner i takt med væksten i antal
borgere. 
Venstre vil fortsætte med at opgradere
legepladserne ved de nuværende dagin-
stitutioner og arbejde for tidssvarende
lokaler. 
Venstre vil sikre sund og nærende mad i
alle de daginstitutioner, hvor forældrene
har valgt at få madordning, dog med bru-
gerbetaling for børnehavebørn.

Cirka 40 % af Glostrup består af grønne arealer.
Sådan skal det blive ved med at være. 
Venstre ønsker at markere vores grønne inten-
tioner eksempelvis ved at plante et ekstra nyt
træ eller sponsorere bevarelsen af regnskove på
globalt plan for hver ny borger, der fødes i kom-
munen.

Venstre ønsker klimatilpasning indarbejdet i de
nye planer omkring bymidten for at mindske ri-
sikoen for oversvømmelser i fremtiden.
Venstre ønsker fortsat fokus på reduktion af
CO2-udledningen gennem mere fjernvarme samt
ved anskaffelse af flere elbiler og øget genbrug.

Venstre ønsker at fremrykke oprettelsen af seks
demensplejehjemspladser samt to aflastnings-
pladser for demente (så de pårørende til de de-
mente kan aflastes). 
Vi ønsker fortsat økonomisk støtte til Ældrecen-
trenes Venneforeningers aktiviteter for bebo-
erne på ældrecentrene. 

Vi ønsker yderligere fokus på overgangen fra ho-
spital til værdigt liv i eget hjem. 
Venstre ønsker, at Sygeplejeklinikken på Dom-
mervangen åbnes for alle borgere over 65 år. 
Venstre ønsker god og velsmagende mad til
vores borgere, herunder GRATIS dessert til de
borgere, der får mad leveret i hjemmet.

GLADERE OG DYGTIGERE BØRN I 
FOLKESKOLEN - OGSÅ FOR BØRN 
MED SÆRLIGE BEHOV

MILJØ OG KLIMASIKRING

EN TRYG ALDERDOM MED VÆRDIGHED



ET STÆRKT HOLD MED
19 KANDIDATER

1. JOHN ENGELHARDT
Borgmester

2. LARS THOMSEN
Officer i Forsvaret

8. TORBEN MARTINSEN
Pensioneret orlogskaptajn

14. OLE MØLLER ANDREASEN
Konsulent

3. LEIF MEYER OLSEN
Civiløkonom

9. EVA NØRGAARD WOJTALA
Advokatsekretær

15. HANS SØRENSEN
Pensioneret adm. Direktør

4. PIET PAPAGEORGE
Master in International 
Business and Politics (CBS)

10. PREBEN THORVIG
Vurderingsinspektør

16. BENT HENRIKSEN
Pensioneret shippingdirektør

5. MARLENE FRANDSEN
Projektleder

11. CAMILLA BISTRUP HESTBÆK
Salessupporter

17. ANKER JARL JACOBSEN
Direktør

6. INA-MARIA NIELSEN
Gymnasielærer

12. IMAD DAHER
Skolelærer

18. JENS MEYER OLSEN
Pensioneret brandmester

7. ALLAN LARSEN
BMS Ingeniør

13. JENS HOFF
El & data Installatør

19. SOPHIE BROHUS
Afdelingsleder


