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Økonomi og færgedrift er valgtemaer

Genopstiller du til kommunalvalget og hvad bliver de vigtigste temaer?

= Genopstiller

= Ikke afklaret

Erik  
Nørreby (V)
Demografien
”Hvordan klarer vi de 
stigende udgifter på æl-
dreområdet? Hvad gør vi 
ved plejecenteret?” 
Stormflodssikring
”Skal digerne og storm-
flodsmurerne forhøjes 
og hvordan? Hvem skal 
betale?”
Færgefarten
”Såfremt Fanø kan over-
tage ansvaret for overfar-

ten, skal vi så lave vores 
eget trafikselskab og selv 
overtage driften? 

Marius  
Nielsen (V)
Økonomi
”Fokus på at skabe en 
bedre økonomi gennem 
tilflytning frem for at 
skulle svinge sparekni-
ven.”
Infrastruktur
”Infrastrukturen er me-
get vigtig i et moderne 
samfund, og jeg tænker 
specielt på færge – bus 
og en hurtig internetfor-
bindelse.”

Stormflodssikring.
”Det er vigtigt at vi be-
skytter os mod storm-
flod.”

Dennis  
Feldberg (V)
”Fanø skal være et godt 
sted at bo og besøge. Så 
kan vi styrke kommu-
nens økonomi.”

Vigtige temaer er:

• Bosætning
• Turisme
• Økonomi

Emil Hoffmann  
Madsen (V)
Bosætning
”Det handler om at skabe 
en attraktiv kommune.. 
Så vi kan tiltrække og 
fastholde borgerne..”
Turisme / Erhverv
”Turismen bidrager til, 
at vi har et højt service-
niveau.*.
Sundheds-  
og plejeområdet
”Kommer i år til at indgå 
som emne i budgetfor-

handlingerne. Det tror 
jeg også vil blive taget 
med over i valgkampen.”

Christian 
Lorenzen (C)
Økonomi
”Økonomisk konsoli-
dering af driften og en 
strammere budgetdisci-
plin.”
Et godt sted at bo
”Områder som skole, for-
eningsliv, erhvervslivets 
rammevilkår, klimatil-
pasning og kystsikring 
og bæredygtig ener-
giplanlægning skal op-
prioriteres.”

Borgerinddragelse
”Hvordan inddrages 

borgerne mere i beslut-
ningerne?”

Kjeld 
Nielsen (C)
Økonomi
”Stramning af den øko-
nomiske styring er nød-
vendig. Der vil komme 
et pres på udgifterne, når 
der bliver flere ældre.”
Erhvervsudvikling  
og turisme 
”Erhvervsudvikling hvor 
frem for alt turismens 
rammevilkår og samar-
bejde med Fanøs naboer 
er meget vigtigt.” 

Kommunal kvalitet
”Det betyder mere 

samarbejde og mere ud-
licitering.”

Kristine  
Kaas Krog (L)
Stormflodssikring
”Hvordan finder vi en in-
novativ måde at forhøje 
digerne på?”
Offentlig trafik
”Nytænkning af den of-
fentlige trafik. Lige fra 
udbud af færge og bus til 
fremtidig overlevelse af 
taxidriften.” 
Turisme
”Videreudvikling af 
produkter og oplevelser, 

der bygger på bæredyg-
tig naturturisme, natio-
nalpark og verdensarv 
brand.” 

Johan Brink 
Jensen (A)
Bosætning
"Hvordan sikrer vi tilflyt-
ning af børnefamilier?"
Turisme
"Hvordan skal vi udvikle 
turisme og erhverv?"
Kultur
"Hvordan fastholder og 
udvikler vi kulturen?"

Karen  
Jeppesen (F)
Vigtige temaer er: 

• Sundhed,  
omsorg og pleje

• Økonomi
• Et godt sted at bo

”Fanø kommune skal 
være et godt sted at bo 
blandt andet gennem en 
samlet energiplan.”

Else  
Møller (M)
Meldingen fra Else Møl-
ler er, at hun ligesom 
sin partifælle Niels 
Heinel afventer Miljø- 
listens generalforsam-
ling ultimo marts. 

Niels  
Heinel (M)
”Miljølisten afholder, jfr. 
foreningens vedtægter, 
altid generalforsamling 
ultimo marts.

Efterfølgende vil du 
blive orienteret.” 

Genopstiller - Valgkam-
pen op til kommunalvalget 
tirsdag den 21. november er 
så småt begyndt. 

Vi har spurgt de nuvæ-
rende 11 medlemmer af 
byrådet, om de er klar til 
en periode mere, og hvilke 

temaer, de ser som de vig-
tigste i valgkampen.

Syv byrådsmedlemmer-
ne stiller gerne op igen, 
hvis de respektive væl-
gerforeninger ønsker det. 
Blandt dem er Venstres 
borgmester Erik Nørreby, 

der er klar til sin ottende 
valgkamp.

Socialdemokratiet havde 
opstillingsmøde den 5. fe-
bruar. Her blev Johan Brink 
Jensen igen genopstillet 
som partiets spidskandi-
dat.

Fire af de nuværende by-
rådsmedlemmer er endnu 
ikke afklaret.

Økonomien fylder
Blandt hovedtemaerne 
er ikke uventet økonomi. 
Øgede skatteindtægter i 

form af bosætning og stør-
re indtjening gennem øget 
turisme. 

Skatteindtægterne skal 
bidrage til at finansiere det 
forventede økonomiske 
pres fra primært en vok-
sende ældresektor.

Færgedrift, organisering 
af den kommunale service 
og stormflodssikring næv-
nes også som vigtige politi-
ske temaer.
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