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Flere lokale arbejdspladser  
- at bo på Stevns betyder noget

Forvent en bedre stemme

Samarbejde i respekt for  
andres synspunkter



Ældre og sundhed  
En kommunal kerneopgave, hvor  
tryghed, omsorg og nærvær er  
fællesnævner. Og når det gælder  
ældreplejen, skal den pleje, der  
tilbydes, være sådan, som man  
selv ville ønske at blive plejet.

Børn og unge  
En kommunal kerneopgave, der skal 
sikre en god og tryg hverdag med høj 
kvalitet i skole, fritid og pasning. 
Vores skoler, kommunale som de frie 
skoler, skal understøtte talentet i det 
enkelte barn.

Klima og miljø  
Er kommet permanent på dagsorden- 
en. Jeg ønsker, at Stevns kommune 
fuldt ud er med på den grønne omstil-
ling, der er besluttet fra Folketingets 
side. Især på energirenovering er 
der meget at hente, når det gælder 
co2-udledning. 

Flere lokale arbejdspladser  
Stevns kommune skal sikre et attrak-
tivt erhvervsklima. Vi skal gennem 
Stevns erhvervsråd styrke indsatsen 
for iværksætteri og udnytte det 
vækstpotentiale, som bl.a. den  
generelle samfunds optimisme og  
øget turisme kan give.

En god og tryg  
hverdag med  
høj kvalitet 



Kollektiv trafik og  
persontransport  
Er en daglig sag for alle i en stor geo-
grafisk kommune som Stevns. Ikke alle 
har mulighed for daglig biltransport. 
Derfor skal den kollektive trafik opti-
meres. Samtidigt skal vores landsbyer 
bindes sammen med stations- og  
skolebyerne via cykelstier. 

Landsbyerne  
Landsbyerne trives i al deres mang- 
foldighed, men til tider kan en hjælp- 
ende hånd være tiltrængt. Der skal  
afsættes midler til en landsbypulje, 
hvor forsamlingshuse og foreninger  
kan søge om økonomisk hjælp til pro-
jekter, der tager afsæt i landsbylivet.

 
 
vedligehold  
Kommunens bygninger skal styrkes 
gennem flere ressourcer. Herunder 
skal det, der repræsenterer Stevns 
kommune som helhed — såsom fortove, 
stationsområder, grønne områder og 
vejskilte — prioriteres højere. 

Stevns til motorvejsnettet  
Vi skal arbejde målrettet i samarbejde 
med Køge kommune og Staten for den 
vejløsning, vejdirektoratet anbefaler 
— og gerne en lokal løsning for trafik-
trykket gennem Strøby Egede.

Kommunens bygninger 
skal styrkes gennem  

flere ressourcer

Der skal  
afsættes midler til 
en landsbypulje



Lidt om Flemming 
Jeg er 55 år og gift med Pia på  
28. år. Vi har Julie på 21 år, der er  
flyttet hjemmefra. Jeg bor og  
arbejder i Endeslev, hvor jeg også  
har autoværksted.

Jeg har været medlem af Stevns  
kommunalbestyrelse i 2006 – 2015. 
 
Min fritid går udover politik med bl.a 
foreningsarbejde og musikudfoldelse i 
Endeslevs hyggeligste orkester.

Vi vil vejen til resultater.  
Stem på Venstre. 
Stem på Flemming Petersen.


