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

Forsidefoto: Søren Wesseltoft. 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 bosiddende i Jægerspris, født og opvokset i
kommunen 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!

Nej til trafikregulerende tiltag ved
den gamle bro.

Tiltagene kommer ikke!

Cykelsti til Kulhuse - med asfalt.

Anlægsarbejdet er godt igang.

Forbedrede idrætsfaciliteter - men
ikke på bekostning af klubånd og
eksisterende anlæg.

Nyt er kommet til i både Jægerpris
og Skibby - og mere er på vej de
kommende år, uden det er gået
ud over det bestående.

Bevarelse af Kulhusefærgen

Ikke alene har vi fortsat færgen.
Der er også afsat penge til
udskiftning af den.

Lokale tilbud skal bevares - også
på skole-, dagtilbuds- og
kulturområdet.

Ikke alene er de lokale tilbud
bevaret, der er også investeret
mange penge i vores skoler og
dagtilbud - både i indhold,
inventar og bygninger.

Er du enig?
Så stem personligt på byrådsmedlem

Kenneth Jensen

”

De næste fire år arbejder jeg også for:
•

Fortsat udvikling af vores lokale bysamfund.
Vi er én kommune!

•

Fortsat bevarelse af vores lokale skoler og
dagtilbud med plads for alle - og med fokus på det
gode børneliv. Det kræver endnu større indsats for at
sikre at der er den fornødne faglighed og økonomi.

•

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

•

Vi har lang vej endnu for at sikre trafiksikkerheden alle
steder i vores kommune. Det område skal have større
fokus.

•

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

•

Lempelse af forsvarets støjkonsekvenszone i
Jægerspris. Der skal være plads
både til byens udvikling og
forsvaret. Plads for dem alle!
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Vi støtter Kenneth ...
... fordi Kenneth slås for det han tror på – også det som betyder rigtig meget for mig, nemlig:
ordentlige og lige vilkår for alle, at der skal være mulighed for at kunne leve et aktivt liv, og
at der er steder hvor man kan mødes og dyrke sine interesser - også i de yderst liggende
områder i vores store kommune.

Maia Petterson
Kulhuseborger og sosuassistent

... fordi Kenneth i sine handlinger er tro imod det han siger. Han er ikke alene den mest
vedholdende politiker jeg nogensinde har mødt, men han evner også at tale et sprog alle
forstår, og kan forklare tingene så alle kan følge med. Dét, og hans store både frivillige og
politiske engagement i Hornsherred, gør at Kenneth har min støtte.

Per Gottlieb
Jægersprisborger, JASformand og næstformand for Kulturrådet

... fordi Kenneth aldrig glemmer de mindre, lokale idræts- og kulturcentre. I Jægerspris er
det bl.a. Kignæshallen og Rejsestalden, der har Kenneths fulde bevågenhed. Det er jeg som
formand for Hjerteforeningens Motionsklub meget tryg ved, da Kignæshallen er vores base
året rundt og Rejsestalden er helt uundværlig for Hornsherreds største éndags-begivenhed:
Grevinde Dannerløbet. Kenneth er den sikreste kandidat for bevarelse af disse
velfungerende, lokale aktivitetscentre.

Ole Munch
Formand for hjerteforeningens motionsklub i
Jægerspris

... fordi Kenneth altid har været positivt indstillet over for at hjælpe kulturen, og det er en
god ting, som vi kun kan støtte. Kenneth er også en flittig gæst i JAS og han er samtidig
formand for Kulturrådet, og det mærker vi i JAS. Han er en god mand at have i Byrådet, og
derfor stemmer vi på ham.

Agnete og Valter
Simonsen
Aktive kulturfolk - og
medstiftere af JAS.

... fordi det er vigtigt for mig, at vi fortsat giver skolerne ro fra flere reformer, så vi kan få
skabt et godt lærings- og arbejdsmiljø. Men også fordi yderligere investeringer i folkeskolen
vil være ønskeligt. Vores børns skolegang er rigtigt vigtig, Det ved jeg at Kenneth som
byrådsmedlem og medlem af Uddannelsesudvalget arbejder for.

Kim Søderberg
Andersen
Mangeårig
skolebestyrelsesformand
på Jægerspris Skole.

... fordi én af mine mærkesager som byrådsmedlem var cykelstien til Kulhuse. Det lovede
Kenneth at kæmpe videre for, lige som han lovede at arbejde for bedre trafiksikkerhed og
fortsat udvikling af områder som Kulhuse. Det han holdt, og cykelstien kommer nu endelig.
Det er solidt politisk håndværk!

Torben Petterson
Kulhuseborger og tidl.
byrådsmedlem

