.

- VI STILLER I STÆRKESTE OPSTILLING!
Vækst/erhvervsudvikling:
Nedlagte landbrugsbygningerne kan indrettes til værksteder og
industri.
Mindre bureaukratisk ”bøvl” – hurtigere sagsbehandling.
Fokus på vore industriområder, herunder afkørsel 48.
Få sat Holeby Flyveplads på erhvervskortet.
Indret vore landdistrikter, så de fremstår bosætningsparate med
dag- og skoletilbud, fritidsaktiviteter og forretninger.
Prioritering af infrastrukturen i vore landdistrikter for eksempel
med ”folkebusser”.
Vi skal sørge for opkvalificering af områdets arbejdskraftreserve.
Tilbud om uddannelse til alle (næsten).

Udvikling af aktive landsbyer/klyngelandsbyer.
Udvikling af industriområder omkring afkørsel 48.
Turisme:
Udvikle området til flere varige arbejdspladser.
Udnytte samarbejdet med ”Greater Copenhagen”.
Udvikle kysttilbud til vandsport - ”Cold South”/Albuen.
Informér om vore fantastiske badestrande.
Lolland har veludviklede cykelruter gennem landdistrikterne og
landsbyerne - velegnet til familier.
Byturisme - historie, museer (LF Museum), kulturtilbud og -events.
Samarbejde med Lalandia og Knuthenborg vedr. fastholdelse af
turister ved at tilbyde en bred ”oplevelsespalette”.

ANDRE MÆRKESAGER: BØRN/UNGE/UDDANNELSE, ÆLDRE & SUNDHED,
ENERGI/VINDMØLLER/GRØN ENERGI GENERELT, ADMINISTRATION AF LOLLAND KOMMUNE

ERIC STEFFENSEN

Vokset op på Lolland (Nakskov), folkeskole/gymnasium i Nakskov.
Erhverv: Arbejdsmand (værftet), musiker/studerende, lærer, skoleinspektør, forvaltningschef, projektchef, personaleudviklingschef,
selvstændig, frivillig, byrådsmedlem, fritids/kulturudvalg, børne-/skoleudvalg, form. f. bevillingsnævn, medlem af repræsentantskaberne i
SEAS/NVE og TV Øst.
Jeg er troværdig, ansvarlig, driftssikker, samarbejdsvillig og du skal
som borger vide, at jeg ”står til rådighed for dig”. Jeg vil politisk
arbejde på at få genskabt en ny ”storhedstid” på Lolland med
arbejdspladser, uddannelse, vækst, social retfærdighed og
tryghed/tillid for alle vore borgere.

HENNING G. E. RASMUSSEN

Født og opvokset på Sydlolland. Uddannet elektriker (Rødby). El-montør indtil 1984, hvor jeg blev ansat som pumpemester på Nordeuropas største afvandingsanlæg i Kramnitze frem til 2017. Jeg har 36
års erfaring inden for kommunalpolitik, og jeg har siden 2014 været
medlem af økonomiudvalget og bestyrelsesformand for Lolland
Kommunes Forsyningsselskaber.
Jeg anses for at være troværdig, ansvarlig og betragtes af kolleger
som en god samarbejdspartner i enhver henseende. Jeg er stadig
parat til at yde en indsats til gavn for udviklingen af Lolland
Kommune.

Hvis du stemmer på mig, vil jeg stå inde for at
Følgende vil have stor prioritet i min indsats i det kommende byråd:
• store vindmøller skal ud på vandet
Børn, unge, uddannelse: Skole- og institutionsområdet skal have ro
• kommunens økonomi skal styrkes
de næste 4 år, uanset børnetallet. Jeg ønsker veluddannede pædago• plejehjemmet Møllecentret skal bevares som aflastning og til
ger og lærere. Fokus på et forsvarligt/forpligtende forældresamaktiviteter inden for ældresektoren
arbejde. Tidlig forebyggende indsats.
• psykiatriske, plejekrævende borgere skal have eget bosted der
Ældre og sundhed: Tryghed og tillid. Særlig indsats for demente.
ikke lukkes flere skoler i den kommende byrådsperiode
Respekt og værdighed. Udvikling af ældreområdet (teknik, personale).
• personalepleje giver lavt sygefravær
Nye plejehjemspladser, når behovet opstår. Gratis buskort (næsten) til
• landsbypuljen fastholdes til frivillige engagementer i landsbyerne
alle over 65 år – årlig betaling 500 kr.
i landdistrikterne
Beskæftigelse: Landdistrikterne skal udvikles til attraktive områder
• trafikken omkring Axeltorvet i Nakskov omlægges, så kun busser
for bosætning og erhverv. Turismeerhvervet skal udvikles endnu mere.
og taxakørsel må benytte området. Torvet flisebelægges, og der
Bedre rammer for selvstændige/iværksættere og mindre bureaukrati.
gøres plads til udeservering og diverse aktiviteter – et levende
Andre områder, som jeg vil arbejde på at forbedre:
torv/et attraktivt byrum.
• borger- og brugervenlig administration
• borgerinddragelse
• attraktive fritids- og kulturtilbud.
Så stem (X) personligt på ERIC STEFFENSEN, der vil arbejde på
helhedsløsninger til gavn for dig og Lolland Kommune.

Sæt dit kryds (X) med omtanke og stem d. 21. november
personligt på HENNING GUNNER ERREBO RASMUSSEN

KISSE BØDKER

Jeg er uddannet socialpædagog og har været beskæftiget inden
for områder som misbrug, børn og unge, og min tilgang til disse
områder har været præget af stort engagement og involvering i
professionelle løsninger. I øjeblikket er jeg medlem af Ældrerådet i
Lolland Kommune, og jeg genopstiller til en ny periode.
Jeg er ærlig, troværdig, ansvarlig og lyttende, men også kritisk i
forhold til områder, der ikke fungerer optimalt. Jeg prioriterer det
enkelte menneskes livskvaliteter og dets muligheder for at få et
godt liv i Lolland Kommune uanset alder.
MÆRKESAGER:
Ældre og sundhed. Ét af de områder, der optager mig meget, er
Ældreområdet, der de senere år har været plaget af minuttyranni,
der i den grad har taget arbejdsglæden væk fra personalet, ligesom
det har fået en uheldig medvirken på den empati, man forventer,
der skal være forbundet med job i ældreplejen. Jeg ønsker, at ”
ånden” fra plejecentrets lokale køkken igen indfinder sig.
Skole- og institutionsområdet skal ikke have flere strukturændringer de næste 4 år. Nu skal både børn, forældre og ikke
mindst personalet have mulighed for at få den nuværende struktur
under huden – få den til at fungere.
Bosætning: Lolland Kommune skal leve op til ”et godt sted at
være” både for børn og voksne. Der skal være tilbud både i landdistrikterne som i byerne på Lolland. Det skal være et sted, hvor vi
skal give mulighed for udvikling af nye virksomheder, men samtidig
passe på de allerede etablerede virksomheder og give disse den
service og respekt for den indsats, de har ydet med udviklingen på
Lolland.
Stem (X) personligt på KISSE BØDKER, der tør, når andre tier.

