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Stevns er DIT sted
NU OG I FREMTIDEN

Tryghed og trivsel
Stærk økonomi
Åbenhed
og samarbejde på tværs

Bedre infrastruktur

Mere borgerinddragelse

En ny statsvej er tættere på end nogensinde, og målet er klart: Vi skal komme
hurtigere til og fra job – og derfor skal
statsvejen etableres i den kommende
valgperiode.

Der skal være tid og plads til mere borgerinddragelse. Din mening tæller.
Vi ønsker åbenhed, gennemskuelighed og
at borgeren har mulighed for at blive hørt
før, under og efter centrale beslutninger

Flere lokale arbejdspladser

Stærk økonomi

De næste fem år er der afsat 1 mio. kr.
pr. år, som lokale erhvervsdrivende kan
søge del i til udvikling af eksisterende og
nye projekter, der kan skabe arbejdspladser på Stevns.

Borgernes penge skal forvaltes effektivt og
uden skattestigninger. Vi ønsker en velfungerende administration, en synlig ledelse
og en borgmester, der er i øjenhøjde med
borgerne, og som søger samarbejdet på
tværs.

Fokus på børn og unge
Alle børn skal tilbydes pasning i nærområder og i institutioner med fleksible
åbningstider, så det bliver lettere for
børnefamilier at få hverdagens logistik
og praktik til at gå op.

Kvalitet i det nære sundhedsvæsen
Der skal være bedre koordinering mellem
sygehus og kommune ved udskrivelser.
Ingen borgere må falde mellem to stole,
og unødvendige liggedage skal undgås.

Fokus på vores landsbyer
Stevns har 30 skønne landsbyer, som skal
i fokus. Hvert år udvælges ”3 landsbyer
i fokus”, som modtager 100.000 kr. til et
projekt eller en ide. Landsbyen beslutter,
hvordan pengene bruges.

Vejen
til resultater

Stem på Bjarne Nielsen
Indehaver af Strøby Turist og ST Auto i
Strøby. Gift med Karin, to voksne børn og
to børnebørn. Medlem af Kommunalbestyrelsen i 2006-2009 og 2014-2017,
medlem af Plan- og Teknikudvalg samt
Økonomi-udvalg. Udvalgsformand i 20062009. Formand for Bevillingsnævnet og
Trafiksikkerhedsrådet.
”En kandidat med ledererfaring og ”kant”,
som tør gå forrest og skabe resultater for
borgerne på Stevns”.

Stem på Venstre.
Stem på Bjarne Nielsen.
Til gavn for Stevns.

