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• MULIGHEDER DER KRÆVER HANDLING NU

Vi har i den kommende valgperiode muligheden for at skabe et langt stærkere Ballerup. 
Jeg vil arbejde hårdt for at udvikle byen således at både tilflyttere fra København og 
medarbejdere fra vores lokale virksomheder i højere grad bosætter sig i Ballerup. Ballerup 
skal omtales som en attraktiv og grøn tilflytter kommune, som ligger på kanten mellem by 
og land; med grønne byparker, Hareskoven og Harestrup Ådal. Vi har god kernevelfærd 
f.eks. på skoleområdet og god infrastruktur med motorveje og 5 S-tog stationer.
Nye ejerboligområder i bymidterne skal suppleres med naturnære ejerboliger – der skal 
tænkes i grønne og bæredygtige løsninger. Andelen af almennyttig boligbyggeri vil dermed 
på længere sigt nedbringes og de nye tilflyttere vil styrke Ballerups allerede robuste 
økonomi – til alle borgeres gavn, da dette sikrer velfærden!

• INDSATSOMRÅDER DER PEGER FREMAD

Gode konjunkturer med bla. færre arbejdsløse og flere erhvervsskatter giver os et godt 
fundament. Vi har i Venstre Ballerup fokus på stram økonomistyring og videreudvikling af 
kernevelfærden. Unødig administration skal fjernes og relevante ydelser skal 
konkurrenceudsættes med fokus på kvalitet og pris. Vi mener også der er plads til at sætte 
indkomstskatten lidt ned.
De allersvageste i kommunen skal have den fornødne hjælp, men det er samtidigt vigtigt at 
vi fortsat arbejder med kommunens andre udfordringer. Vi skal f.eks. have de unge ud af 
banderne og ind i vores frivillige foreninger. Vi skal også have flere ”med ikke vestlig 
baggrund” ud af kontanthjælpssystemet. Vi skal facilitere at vores nye bymidter kommer 
godt på plads. Vi skal sikre ro på skoleområdet så de nye reformer får tid til at virke. Vi skal 
udbygge vores plejekapacitet på ældreområdet.

Jeg er 43 år - opvokset i Ballerup og gået på Egebjergskolen, Ballerup Gymnasium og 
Borupgaard Gymnasium. Nu bor jeg i området ved Ballerup Idrætsby og det skønne 
Harrestrup Ådal område.
I perioden 2014-17 har jeg siddet i kommunalbestyrelsen, Teknik- og Miljø Udvalget, 
Erhvervs- og Beskæftigelses Udvalget, Grønt Råd Ballerup og Følgegruppen for Ballerup 
Kommunes Bymidter. Derudover har jeg over 20 års erhverserfaring og masser af gode 
idéer. Stem personligt den 21/11.

Følg mig på skjaeran.dk og facebook.com/cskjaeran


