NIELS JØRGEN CHRISTENSEN
LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

Vores mål er lav skat i Lyngby-Taarbæk kommune. Midlet er god ledelse og
fokus på at forandre for at løse opgaverne billigere og bedre. Skolerne være i
top fagligt og socialt. Naturen skal bevares, og der skal bygges harmonisk i
byområderne. Erhvervsudviklingen skal prioriteres og forbedres.

LYNGBY-TAARBÆK
LAV SKAT, NATUR & KULTUR,
ARBEJDE & GODE SKOLER
Jeg ønsker en kommune i fremdrift og udvikling, med høj kvalitet, i alt
hvad vi gør. Mit mål er, at vi får et effektiviserings udvalg, så pengene
bliver brugt bedre i kommunen. Ældre- og socialområdet skal drives
sikkert med stærke og engagerede ledere, der kan levere billigere og
bedre velfærd.
NATUREN BEVARES & HARMONISK BYGGERI I BYOMRÅDERNE
Naturbeskyttelse og tilgængelighed skal prioriteres højt i lokalplaner. I
byområderne skal der bygges harmonisk, med borgerinddragelse og
helhedssyn.

KULTUR
Kommunen skal være med til at skabe gode rammer for kulturen. Men også
på dette område, skal vi tænke økonomisk, og bruge de muligheder vi
allerede har bedre.

ARBEJDE & GODE SKOLER
Erhvervsudviklingen skal fortsætte b.la. ved at lave god infrastruktur, og
samarbejde med virksomhederne og institutioner, b.la. DTU. Turisme er også
et erhvervsområde, vi kan udvikle.
Skoletiden er en så vigtig del af livet, at vi aldrig må stille os tilfredse.
Antallet af elever i klasserne bør sænkes. Andre emner er samarbejde
mellem skolerne, fokus på social udvikling, bevægelse og høj faglighed.

NIELS JØRGEN CHRISTENSEN
Jeg er 49 år, og født på en gård ved Viborg. Jeg er uddannet i København
som Cand.agro., og HD i organisation og ledelse. Min karriere har bl.a. været
indenfor landbrug og fødevarer. Mine børn er 11 og 14 år. Vi bor i en
boligforening i Virum, hvor jeg er medlem af bestyrelsen.
Jeg vil gerne vælges til kommunalbestyrelsen, fordi Lyngby-Taarbæk
kommune er værd at kæmpe for. Samtidig synes jeg, at vores penge skal
bruges mere ansvarligt.

