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STEVNS - et godt sted at vokse op, leve og bo, arbejde og drive erhverv.

Lægger vægt på dialog med borgerne og samarbejde i kommunalbestyrelsen.
Værdsætter initiativer og lytter til borgeres, foreningers og erhvervslivets ideer 
til udvikling og investeringer. Dialog og samarbejde giver politiske resultater 
– det mærkes i din hverdag. Borgeres, foreningers og erhvervslivets ideer til 
udvikling og investeringer gør Stevns stærkere. 

Hvor der dragers omsorg for borgerenes behov og arbejder for dit frie valg.
Veldrevet kommune med højt serviceniveau og orden i økonomien

Bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen. Politisk stabilitet og samarbejde bety-
der plads til udvikling og initiativer i kommunen.
Flere dialogmøder med borgerne. 180 møder med borgere på ”åbent rådhus” 
har givet mig et godt indblik i borgernes behov og ønsker.
Flere virksomhedsbesøg: 65 besøg hos store og små erhvervsdrivende vidner 
om et stærkt erhvervsliv med initiativer og lokale arbejdspladser.
Plads og gode rammer for foreningslivet. Stevns har over 200 foreninger med 
frivillige ildsjæle – det er en stor styrke for hele kommunen og det enkelte lokal-
samfund.
Mere natur, bedre miljø og flere klimatiltag. ”Stevns skaber liv”, ny affaldssorte-
ring og træplantning er nogle af de initiativer vi har taget i Stevns Kommune. 
Men der er mere at gøre for at få en grønnere fremtid.
God velfærd med frit valg til borgere som trænger – hvad enten det er unge, 
ældre eller socialt udsatte. 
Orden i økonomien, det er forudsætningen for god velfærd og udvikling.
God infrastruktur, statsvej og nye skinner til Østbanen. Erhvervsliv, pendlere og 
turister skal have gode muligheder for at komme til og fra vores smukke Stevns. 

Har du spørgsmål? Find mine kontaktoplysninger på forsiden.
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