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Lisbeth Winther
– gør det bedre

Kære vælger
En veldrevet kommune
Gentofte er en god og veldrevet
kommune med attraktive omgivelser og et højt serviceniveau på alle
kerneydelser som ældrepleje, daginstitutioner, skoler og fritidsaktiviteter – og det endda samtidig med,
at vi har landets laveste kommunale
skat, den lavest mulige grundskyld
og landets laveste administrationsudgifter.

Skoler, der udvikler
Men det er ikke resultater, der kommer af sig selv – det kræver overblik, styring og handlekraft.

Den rette balance

Tryg pasning

Mit klare udgangspunkt i forbindelse med det kommende kommunalvalg vil være at fastholde og videreudvikle Gentofte Kommune som en
mønsterkommune med lav skat og
grundskyld samt lave administrationsudgifter. Men vi skal stadig
have en fornuftig balance mellem
skat på den ene side og tryghed for,

Jeg har i de seneste to valgperioder
været med til at lede kommunen på
grundlag af klare konservative værdier om ansvarlighed, ordentlighed,
hjælpsomhed og respekt for den
enkelte borger.
Med din stemme på mig den 19. november 2013 er du med til at sikre,
at Gentofte Kommune også i de
kommende år vedbliver at være
landets bedst drevne kommune.

Attraktive aktiviteter

Venlige hilsner

Lisbeth Winther
at der er service og omsorg, når vi
har brug for det, på den anden side.
Vi konservative har gennem mange
år vist – og bevist – at det rent faktisk er muligt at fastholde lav skat
og samtidig sikre
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• god og tryg pasning af vores børn i
daginstitutionerne
• at kommunens skoler – i gode fysiske rammer – kan udvikle vores
unge til at klare sig godt i det videre uddannelsesforløb
• ordentlig hjælp til vores ældre, syge og svage medborgere, når de
får brug for det
• attraktive idræts- og fritidsaktiviteter, som ansporer til et sundt liv,
• grønne områder og et godt miljø

Ordentlig ældrehjælp

En stemme på mig er en stemme for at fastholde
- Lav skat og lovens laveste grundskyld
- Landets laveste administrationsudgifter
- En åben og direkte dialog med borgerne
- Ambitiøse klima- og miljøtiltag baseret på sund fornuft
- Skoler, der understøtter, at ethvert barn udvikler sit
potentiale maksimalt
- Kvalificeret hjælp til dem, som har brug for det
- Udvikling af rammer, der gør sundhed til en naturlig del
af hverdagen
- Så bredt et samarbejde som muligt i kommunalbestyrelsen

Se vores mange konkrete forslag til
den videre udvikling af vores
kommune på www.cig.dk
Følg mig på facebook
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