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– gør det bedre

De Konservative i Gentofte

En stemme på mig er en stemme på
• Yngre konservative kræfter med en solid
politisk erfaring
• Respekt for borgernes penge – fortsat lav skat
og grundskyldspromille
• Styrkelse af Gentofte som en grøn kommune
• Fokus på økonomisk ansvarlighed
• Fastholdelse af Gentoftes skolevæsen som et
af landets bedste, så vi kan give vores børn de
bedste muligheder
• En velfungerende ældrepleje med fokus på
tryghed og den nødvendige pleje

CV
43 år. Gift med Charlotte og har to mindre børn.
Civilingeniør, HD og arbejder som selvstændig i IT-branchen.
Har været medlem af Københavns amtsråd 1998-2006,
og var i perioden næstformand for udvalget for teknik
og miljø, formand for amtets grønne råd, medlem Trafikudvalget under Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), bestyrelsen for Øregård Gymnasium, Det Danske Teater m.fl.
Siden 2006 bestyrelsesformand for I/S Bellevue Strandpark.
Medlem af menighedsrådet i Vangede.
Boet i Gentofte siden 1976.

Fortsat investering i børnene
Gentofte Kommune skal også fremover have Danmarks
bedste skole! De fysiske rammer har fået et gevaldigt
løft, og i den kommende valgperiode skal der fokuseres
på det højeste faglige niveau i en skole, hvor det er rart
at være. Opgradering af lærernes kvalifikationer sammen med bedre udnyttelse af ressourcerne inden for
arbejdstidsreglerne skal fastholde Gentofte i front. Især
bedre IT-ressourcer skal ruste eleverne til fremtidens
krav. Denne udvikling skal ske med større grad af
forældreinddragelse.

Gentofte – den grønne kommune
Gentofte skal ikke alene være en grøn kommune, når
man færdes i de mange parker og anlæg – Gentofte
skal være en miljømæssig grøn kommune. Ligesom vi
skal bevare Gentoftes grønne karakter og udvikle de
kvaliteter, som kommunens parker, grønne områder og
veje har, skal vi stræbe efter at være Danmarks bedste
miljøkommune. Kommunen skal gå forrest, hvad angår
reduktion af miljøpåvirkningerne gennem energieffektiviseringer, vandafledning osv. Sammen med borgerne
skal vi vise, at kommunen også tænker på fremtiden.

Respekt for borgernes penge – forsat lav skat
Efter år hvor NESA-pengene naturligvis har været en
stor hjælp i kommunens økonomi, skal vi fremover være kommune uden de “ekstra penge”. For at kunne fastholde et højt serviceniveau inden for kommunens kerneområder, må der sættes skarpt fokus på prioritering,
herunder også en fordomsfri vurdering af, hvilke opgaver, der kan løses af private. Kommunens lave beskatning og grundskyldspromille skal fastholdes! Og selv i
en relativ veldrevet kommune som vores kan en hel del
gøres smartere. Især en forøgelse at IT-investeringerne i
kommunens administration, institutioner osv. vil kunne
frigøre ressourcer til kommunens kerneområder:
omsorg, børnepasning og undervisning.

www.rostrup.dk
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