
SAMMEN SKABER VI EN KOMMUNE,  
DER ER TIL FOR DIG
At skabe den bedste kommune at bo og arbejde i kræver  
samarbejde, og at vi lytter til dig som borger og kommunens  
medarbejdere. Jeg er sammen med hele Venstres hold klar  
til at tage denne opgave på mig. 

SØREN P. RASMUSSEN



KVALITETEN OG TILFREDSHEDEN MED KOMMUNENS  
KERNEOPGAVER SKAL LØFTES

Det skal være bedre at være borger i Lyngby-Taarbæk. Udvikling af de 
kommunale kerneområder - daginstitutioner, skoler, ældrepleje og social 
indsats - handler ikke kun om flere penge, men langt mere om, at vi bru-
ger den viden, der er i og uden for kommunen, til at gøre ting bedre.

SKATTEN OG TAKSTERNE SKAL SÆNKES,  
SÅ DU FÅR STØRRE FRIHED

Det skal være billigere at være borger i Lyngby–Taarbæk. Skatten og 
taksterne skal sænkes over de kommende 4 år. De gode tider med øgede 
indtægter skal bruges, så du som borger får lov til at beholde flere af de 
penge, du tjener.

VI SKAL BEVARE DET GRØNNE SAMTIDIG MED,  
AT VI UDVIKLER KOMMUNEN

De grønne værdier i kommunen er af stor betydning for os alle, og de skal 
bevares samtidig med, at vi udvikler kommunen, så den også er attraktiv i 
fremtiden. Vi skal turde at stille høje krav til den udvikling, vi ønsker, og 
sikre den bedste arkitektur i forbindelse med nyt byggeri.

LOKALOMRÅDERNE SKAL SIKRES FORNYELSE OG RENOVERING
Med alt det fokus på Lyngby, der er fra Rådhusets side, synes  

lokalområderne overset. Alle dele af kommunen skal have ligeligt fokus, 
så vi får en kommune, vi alle føler os som en del af. Borgerne i de enkelte 
områder skal indrages i udarbejdelse helhedsplaner, der sætter ord på de 
ønsker og visioner, de har for deres lokalområde. 

Søren P. Rasmussen

DER SKAL LYTTES
TIL BORGERNES OG MEDARBEJDERNES  

HOLDNINGER OG ØNSKER

Vi skal fuldstændig redefinere den måde, vi inddrager dig som borger på i 
de beslutninger, der træffes på Rådhuset. Der er alt for mange eksempler på 
beslutninger, hvor borgerne med rette ikke føler, der er blevet lyttet til dem.


