Hvad er
Borgerlisten?

L

Borgerlisten er unik.
Vi er hverken røde eller blå.
Vi er ikke bundet af ideologier, men
vil lytte til borgerne og i samarbejde
med andre partier skabe løsninger,
som et flertal af borgere
kan gå ind for.

Hvad ønsker
Borgerlisten?
 En anstændig og lovlydig kommune med
en forvaltning, der bygger på etik.
 Hæderlige, ærlige og sanddru politikere og
embedsmænd, der lytter til borgerne.
 Stop for vennetjenester, kammerateri og
møgsager – og pengespild.
 En kommunalbestyrelse og en borgmester,
der udøver ledelse med en konstruktiv, men kritisk
distance til embedsværket. Det er politikerne, der styrer
kommunen – ikke embedsværket.
 En administration, der sparer på møder
og mødedeltagelse og i stedet lægger vægt på
kvalitet i sagsbehandlingen, så retssikkerheden
styrkes, og vi undgår de mange retursager
fra Ankestyrelsen.
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Borgerlistens kandidater
er opstillet sideordnet.

Ole Bjørnholt
Svensmarke, arkitekt
Har været ”mønbo” siden 1990. Ønsker en
infrastruktur, der binder land og by sammen
både trafikalt og digitalt og bevaring af den
lokale borgerservice samt en bæredygtig
vækst. Ingen kæmpevindmøller!

Rækkefølgen på stemmesedlen
er uden betydning.
De personlige stemmer
afgør i hvilken rækkefølge,
kandidaterne vælges ind
i kommunalbestyrelsen.

Margareta Dahlström
Møn, farvehandler med
kunder i hele landet.
Jeg opstiller igen, da jeg synes at det er
vigtigt, at Borgerlisten bliver valgt ind.
Selv har jeg politisk erfaring fra den verserende Magleby kloaksag, formand for
Østmøn Naturforening med sager som
Kostervig-møllerne og Vrinskebækken.
Mine mærkesager er natur, energipolitik,
og at kommunen skal behandle sine
borgere ordentligt.

Morten Nielsen
Busemarke-Magleby
Voksede op i Langebæk og flyttede til Møn
som 20-årig. Har været indenfor landbrug
og entreprenørfaget, men arbejder nu på en
plastfabrik. Mine mærkesager er fornuftige
spildevandsløsninger og en anstændig
kommune, der lytter.

Eivind
Sveinbjørnsson
Præstø, selvstændig
Socialliberal, vil arbejde for et bedre
nærdemokrati. STYRK lokalrådene! Både
økonomisk og kompetencemæssigt.
Socialområdet: Kontrol er godt, men mere
kontrol er skidt. Generelt: Ind med de varme
hænder – ud med de dyre konsulentrapporter fra advokater og ingeniører.

Jane Søegaard
Christensen
Damsholte
Borgerlisten står for et humant livssyn
og retfærdighed for alle. Meningsfyldt
helhedsorienteret indsats overfor socialt
dårligt stillede, hvilket kan gøres bedre.
Mere økologi og dyrevelfærd.

Jan Holm
Tøvelde Gl. Skole, lærer
Vi er nødsaget til at tro på det demokrati, vores forfædre indførte. Derfor
dialog, dialog, dialog ligeværdigt mellem
politikere/embedsmænd og borgere/
borgerbevægelser - om alle væsentlige
beslutninger!

Vibeke Gad
Lundby, filminstruktør
Jeg ønsker bedre transportmuligheder
i kommunen og flere trygge cykelstier.
Ingen kæmpevindmøller på land. Bevar
vore attraktive naturområder og gode
kulturtilbud. Har siddet i bestyrelsen for
Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller (Stilhed.eu) og Lundby Lokalråd.

Jens Hæsum
Øster Egesborg, lærer
13 år i byrådet i Langebæk Kommune!
Jeg ønsker det bedste for borgerne
i Vordingborg Kommune!

Borgerlisten er ikke
i valgforbund, så
der overføres ikke
stemmer til hverken
rød eller blå blok.

Allan Huglstad
Vordingborg, forfatter,
selvstændig, pens. major
Vi ønsker en anstændig kommune med en
forvaltning, der bygger på etik. Vi ønsker
hæderlige politikere og embedsmænd,
der stopper de mange vennetjenester og
møgsager. Ældrepleje, folkeskole, erhverv
og turisme er mine mærkesager.

Hvad vil Borgerlisten?
Vi vil:
 Have mindre centralisering, ligeværdige købstæder og særlige hensyn til
   landdistrikterne.
 Styrke nærdemokrati og borgerinddragelse og især lokalrådene, både administrativt
   og økonomisk.
 Ansætte en kommunal ombudsmand til gavn for både borgere og administration.
 Have en fornuftig spildevandsløsning i det åbne land – ikke en gentagelse af
   Maglebyskandalen.
 Ikke have kæmpevindmøller på land, men i stedet satse på andre energiløsninger,
   der ikke generer mennesker og natur og som reducerer CO2-udslippet.
 Udvikle og bevare skolerne med bedre afgangskarakterer, kortere skoledage,
   bedre inklusion og ordentlige arbejdsvilkår for lærere og elever.
 Støtte de unge, så flere får en uddannelse især på håndværkerområdet bl.a. ved
   mentorer og tiltrækning af flere uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
 Vende den negative udvikling i ældreplejen og stoppe besparelser og udlicitering.
 Investere i barnets første år med læring baseret på trivsel – ikke på
   regnearks-effektmål – med tilstrækkelige pædagoger især i skoleklubber
   og med en institution med døgnåbningstider.
 Styrke et bæredygtigt turisterhverv med gode turisthavne, bynære strande,
   fisketurisme, byliv og overnatningsmuligheder.
 Bevare og udvikle naturområderne og genoprette kommunens Natursekretariat.
 Fortsætte en serviceorienteret erhvervspolitik og udnytte de mange nye
   infrastrukturarbejder med bl.a. hurtig sagsbehandling og efteruddannelse for at
   skabe nye private og offentlige arbejdspladser.
 Arbejde på at bevare Vordingborg Kaserne og tilføre flere arbejdspladser
   i forbindelse med det kommende forsvarsforlig – et lobbyarbejde der skal starte nu,
   ellers flytter arbejdspladserne til Jylland.
 Fortsætte den gode udvikling på kultur- og idrætsområdet i såvel by som land
   til fremme af bosætning og turisme.
 Sætte fokus på psykiatri- og handicapområdet, især på børn/unge samt tilgængelighed
   for handicappede.
 Støtte de mange frivillige og gøre det nemmere at være frivillig bl.a. med foreningshuse,
   kurser, rådgivning og et frivilligcenter.
 Styrke den kommunale økonomi i takt med den igangværende fremgang i erhvervsliv
   og beskæftigelse.
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