Lokal udvikling kræver lokale
kræfter i Byrådet!
Derfor er det ikke ligegyldigt hvem du vælger til at lede
vores kommune.

Forsidefoto: Preben Gøttsche. Grafik: Henrik Monved.

Hvem er jeg:
Jeg er 46 år og uddannet inden for både jura, økonomi,
revision og kommunikation.
Til daglig arbejder jeg som webmaster, fotograf og
rådgiver - og er byrådsmedlem på 16. år.
Jeg er født og opvokset i Frederikssund og aktiv i en
lang række foreninger, herunder Jægerspris Amatør
Scene (JAS), Kulturrådet, Kulturhuset Elværket, min
andelsboligforening, mit ejerlaug, Broafgift? Nej tak!,
bestyrelsen for Selsø Slot og mange flere.
I Byrådet er jeg medlem af Økonomiudvalget, Fritids- og
kulturudvalget, Folkeoplysningsudvalget og
næstformand for Uddannelsesudvalget.
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Læs mere om mig og hvad jeg
står for på indersiden - og på:
www.xkenneth.dk
www.facebook.com/xkennethdk
Scan koden og læs mere:

Stem personligt på byrådsmedlem

Kenneth Jensen

”

Samarbejde og redelighed

- Fordi politik netop handler om samarbejde,
og at turde kæmpe for det retfærdige!

For fire år siden sagde jeg:

Det skal være nemt og gratis at
passere fjorden!

... Og sådan er det gået:

Broafgiften afskaffes fra 1. januar
2022!

”

De næste fire år arbejder jeg også for:
•

Byudvikling i respekt for vores historie og tradition.
Højhuse hører ikke hjemme i Frederikssund centrum.

•

Lokalt klub- og ungdomsskoletilbud i hele vores
kommune.

•

En stærk folkeskole med plads til alle, høj trivsel og
gode faglige resultater. Det kræver konstant fokus på
at der er de fornødne faglige og økonomiske kræfter.

Nej til trafikregulerende tiltag på
J.F. Willumsensvej.

Tiltagene kommer ikke!

Udbygning af idrætsby uden
tvangsflytning af klubber. Den
lokale klubånd skal bevares.

Idrætsby og svømmehal vokser
- samtidig med øvrige facliteter
fastholdes.

•

Ro i folkeskolen til at fordøje
reformerne, og bedre økonomi til
at sikre den gode læring.

Folkeskolen har fået tilført over
100 mio. kr., og der er ikke søsat
en masse nye projekter.

Børnetallet stiger i takt med indbyggertallet. Vores
dagtilbud skal udbygges i samme takt, så vi fortsat kan
opretholde pasningsgaranti og minimumsnormering.

•

Nej til boliger på Kalvøen. Det skal
fortsat være rekreativt område.

Kalvøen er bevaret, med al dens
kulturliv.

At skubbe på for en værdig behandling når man har
brug for hjælp fra kommunen - uanset om det er
alderen, helbredet eller jobsituationen der trykker. Her
er plads til forbedringer.

Motorvej til Frederikssund - og
bedre trafiksikkerhed i
lokalområderne.

Motorvejen kommer, selv om det
ikke bliver i morgen. På en række
områder er trafikssikerheden
også forbedret.

Er du enig?
Så stem personligt på byrådsmedlem

Kenneth Jensen

•

Større fokus på trafiksikkerheden alle steder i vores
kommune. Vi har lang vej endnu.

•

Fortsat udvikling af vores kultur-, fritids- og
idrætsområde - i respekt for klubånd og vores lokale
steder.

”

Vi støtter Kenneth ...
... fordi Kenneth ikke er ikke typen, der sidder med næsen nede i partibogen. Han sætter sig
ind i tingene, og træffer de beslutninger, der er til bedst gavn for kommunen.
- Og så fordi Kenneth er én af grundende til at den socialdemokratiske grupper altid er
klædt ordentligt på, når der skal træffes beslutninger.

Preben Gøttsche
tidl. byrådsmedlem

... fordi Kenneth og jeg er enige om mange ting. Kenneth brænder blandt andet for at gøre
noget for de svage i samfundet, for vores børn og unge, og for vores erhvervsliv. Det synes
jeg er vigtigt.

Poul Erik Rosendahl
selvstændig

... fordi Kenneth har en stor viden om børne- og ungeområdet via sit tidligere arbejde på
Ungdomsskolen. Jeg tror det er vigtigt, vi i Byrådet har folk siddende, der ikke ”kun” er
lægfolk alle sammen, men at nogen, som Kenneth, kender til dagligdagen for vores børn og
unge i skoler, institutioner og dagplejen. Det er nødvendigt, for at sikre ordentlige vilkår og
en høj kvalitet.

Inge Kristensen
dagplejer

... fordi det politiske arbejde er meget mere kompliceret i dag end det var da jeg blev aktiv
og kom i byrådet. Man skal bruge sin sunde fornuft i arbejdet og man skal være indstillet på,
at det kræver tid, indsigt, lyst og engagement. Disse egenskaber besidder Kenneth. Han er
veluddannet, og han har rig erfaring med organisationsarbejde og politiske organisationer.

Kurt Jensen
postbud, købmand og
byrådsmedlem i en menneskealder

... fordi politikere skal turde lære nyt, og være parate til at lytte. Derfor er det dejligt med én
som Kenneth i Byrådet. Han er selv aktiv ildsjæl i vores foreningsliv - og er altid parat til at
smøge ærmerne op og tage fat. Det betyder, at han bedre end nogen anden, er klædt på til
at tale vi frivilliges sag.

Ulla Madsen
mangerårig kasserer i
Frederikssund Festival
og Kulturrådet

... fordi jeg synes respekten for det frivillige arbejde, og den enorme indsats os frivillige gør i
driften af vores lokale kulturhuse, er noget nær forduftet under det borgerlige styre – blandt
andet med forslag om store besparelser på kulturhusene. Der har Kenneth om nogen
kæmpet kulturen og de frivilliges sag, hvilket fortjener stor ros og respekt!

Emma Nielsen
kunstner og medstifter
af Kulturhuset Elværket

