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ET TRYGT BALLERUP

Jeg går til kommunalvalg på, at det skal være trygt i at færdes i kommunen, uden risiko for at
blive skudt på.

Jeg er derfor også glad for, det er vedtaget for 2018 at sætte et større beløb af til bekæmpelse
af bandekriminalitet. Vi skal bruge alle de muligheder, vi har til rådighed inden for lovens
rammer. Det kan betyde, vi skal tage nogle drastiske og hårde beslutninger for at komme dette
uvæsen til livs.

Venstre og jeg vil - sammen med resten af kommunalbestyrelsen - arbejde for, at vi får mere
synligt politi i kommunen igen, så vi alle kan færdes trygt uden at skulle se os over skulderen.

BALLERUP EN ATTRAKTIV KOMMUNE AT BO I

Jeg vil arbejde for, at vi fremtidssikrer Ballerup kommune. Vi skal have flere, der vælger
Ballerup til. Det gør vi ved at udvikle og tænke nyt, når vi skal udvikle nye boligområder.  Vi
skal kunne tilbyde moderne og bæredygtige boliger samt sikre en god kvalitet af vores
institutioner og skoler. Vi skal overbevise folk, der arbejder i Ballerup kommune, om, at de
skal bosætte sig her. Dels for at mindske trafikken og derved øge den grønne profil, men også
for at styrke vores beskatningsgrundlag, så vi kan få flere penge i kassen til både
skattelettelser og til at opretholde den rette velfærd.

KULTUR OG FRITID

Vi skal sikre, at vores frivillige foreninger bliver ved med at være stærke foreninger. Det gør,
at vi som kommune skal sikre, at der er de rette faciliteter til rådighed for vores foreninger.
Uden vores gode foreninger og frivillige vil meget gå i stå. Vi har alle et ansvar for at passe på
hinanden og vores fællesskab.

Kultur- og fritidsområdet optager mange i Ballerup. Det skal det gerne fortsætte med i tiden
fremover. Ved at vise vi har et stærkt foreningsliv, hvor tingene er i orden, kan det være med til
at flere vælger Ballerup til i fremtiden.

Info:
Jeg er 40 år, gift med Sussie som jeg har vores børn Nanna, Mads og Lea sammen med.
Jeg stiller op til kommunalvalget, fordi jeg vil gøre en forskel for fremtidens Ballerup, en
fremtid der skal bringe Ballerup godt ind i de moderne tider der skal sikre en tryg fremtid for
alle borgere i kommunen.

Følg mig på
www.facebook.com/stemmikael & www.stemmikael.dk
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