BITTEN KVIST JACOBSEN

KENNETH ALF KRISTIANSEN

JØRN H. KRISTIANSEN

• Øge normeringen i børneinstitutioner
• Bevare kommunens 7 folkeskoler
• Skabe et godt vækstmiljø
for erhvervslivet

• Bedre rammer for uddannelse
til unge i kommunen
• Styrke forholdene for frivilligt arbejde
• Sund og solid økonomi

• Ansvarlig social- og ældre politik
• Erhvervsudvikling & bosætning
• Holde skatten i ro

48 år, Bremdal
Pædagog / Leder af Tangsø
fritidsordning mm.

CARSTEN MORTENSEN
44 år, Bremdal
Selvstændig

• Lokalt politi tilbage til Struer
• Motorvej hele vejen rundt
om Herning
• Øget opmærksomhed på bosætning

26 år, Struer
Bankelev

CHRISTIAN B. ESPERSEN
67 år, Thyholm
Civiløkonom / pens. direktør

• Shelters & rindende vand ved
bålpladsen i Oddesund Nord
• Bedre afmærkning af cykelruter
på Thyholm
• Bruge og bevare naturen

71 år, Struer
Civiløkonom / Selvstændig konsulent

Din lokale kandidat til regionsrådet Jørn H. Kristiansen vil
arbejde for at:
• Modvirke yderligere centralisering af sundhedstilbuddene i
regionen
• Bevare et eﬀektivt akutberedskab i hele regionen
• Patientbehandling skal udføres indenfor de fastsatte
tidsrammer
• Måling og kontrol af sygehuspersonalets opgaver skal
reduceres
• Sygehusledelsen skal leve op til deres ansvar, hvad angår
lægernes kompetencer
• Etablere privatklinikker, hvor det er hensigtsmæssigt
• Den regionale udvikling styrkes gennem projekter med fokus
på vækst
Sæt dit kryds ved nr. 22 på liste
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Det Konservative Folkeparti

Vi vil arbejde for:
•
•
•
•
•
•

En sund kommune
Øget bosætning
Bedre vilkår for erhvervslivet
Uddannelsesmuligheder i kommunen
Ikke mere centralisering i kommunen
Naturen skal bruges og bevares

En sund Kommune er f.eks. at styrke kompetencer,
faciliteter og plejepersonale til at hjemtage borgere,
der udskrives fra sygehuse samt styrke pleje af borgere
i deres eget hjem. – Det kræver, at kommunen har en
sund økonomi.
Bosætning. Vi vil gøre Struer kommune til et attraktivt
sted at bo f.eks. ved at sikre et varieret udbud af boliger
og gode fritidsmuligheder.

Spidskandidat for de konservative
i Struer Kommune
VILLY NIELSEN
58 år, Humlum
Typograf

BERTIL BØJE JENSEN

61 år, Hjerm
Områdedirektør Sparekassen Balling

66 år, Thyholm
Uddannet registreret revisor

Erhvervslivet. Vi vil have fokus på, at Struer kommune er et attraktivt sted at drive virksomhed bl.a.
gennem et tæt sammenarbejde mellem kommune og
erhvervsliv. Specielt vil vi sætte fokus på at hjælpe
mindre virksomheder med at vokse

• Bedre vilkår for frivilligt arbejde
• Styrke turismen
• Styrke kommunens forhold til
erhvervslivet

• Lokalområdet
• Børn og unge
• Ældreområdet

Uddannelse. Vi vil tiltrække ﬂere erhvervsuddannelser
med tilknytning til gymnasiet, men vi vil samtidig også
i samarbejde med Lemvig og Holstebro kommuner
arbejde på at bevare og tiltrække nye uddannelser til
området, så unge bliver på egnen og får en kompetencegivende uddannelse

DENNIS HOLM CHRISTENSEN

LARS FOMSGAARD LARSEN

Centralisering. Stop for yderligere centralisering af
kommunens aktiviteter. Vi vil bevare den nuværende
folkeskole og plejehjems struktur
Naturen skal bruges og bevares. Konkret vil vi arbejde
for at skabe/genskabe naturområder til gavn for dyrelivet, samt skabe nye oplevelsesmuligheder for borgere
og turister i tæt samarbejde med lodsejerne og vi vil
skabe faciliteter så fjorden kan bruges til en bred vifte af
fritidsaktiviteter, men hele tiden have for øje at naturen
skal bevares.

39 år, Struer
Civiløkonom & diplomingeniør

• Kommunen er et attraktivt sted at bo
og drive virksomhed
• Optræde ansvarsfuldt ifh. til
mennesker, miljø og økonomi

/CStruer

KJELD GRAVERSGÅRD

39 år, Thyholm
Afdelingsleder / Deltidslandmand

• Styrke de små bysamfund
• Flere statslige job til Struer
• Hjælpe mindre virksomheder
til vækst

kontakt@konservative-struer.dk

• Kredsleder og aktiv FDF'er
• 12 år i Thyholm Byråd og 4 år i
Struer Byråd
Mobil 20 28 45 11
kjeld@konservative-struer.dk
I bestyrelsen for:
Struer Forsyning A/S – Måbjerg Energy Center A/S og
Hardsyssel Efterskole

•
•
•
•
•

Skoler og ældrepleje
Frivilligt foreningsarbejde
Økonomisk ansvarlighed
Mere åbenhed om byrådsarbejdet
Bevarelse af de kristne værdier

www
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BITTEN KVIST JAKOBSEN

KENNETH ALF KRISTIANSEN

JØRN H. KRISTIANSEN

• Øge normeringen i børneinstitutioner
• Bevare kommunens 7 folkeskoler
• Skabe et godt vækstmiljø
for erhvervslivet

• Bedre rammer for uddannelse
til unge i kommunen
• Styrke forholdene for frivilligt arbejde
• Sund og solid økonomi

• Ansvarlig social- og ældre politik
• Erhvervsudvikling & bosætning
• Holde skatten i ro

48 år, Bremdal
Pædagog / Leder af Tangsø
fritidsordning mm.

CARSTEN MORTENSEN
44 år, Bremdal
Selvstændig

• Lokalt politi tilbage til Struer
• Motorvej hele vejen rundt
om Herning
• Øget opmærksomhed på bosætning

26 år, Struer
Bankelev

CHRISTIAN B. ESPERSEN
67 år, Thyholm
Civiløkonom / pens. direktør

• Shelters & rindende vand ved
bålpladsen i Oddesund Nord
• Bedre afmærkning af cykelruter
på Thyholm
• Bruge og bevare naturen

71 år, Struer
Civiløkonom / Selvstændig konsulent

Din lokale kandidat til regionsrådet Jørn H. Kristiansen vil
arbejde for at:
• Modvirke yderligere centralisering af sundhedstilbuddene i
regionen
• Bevare et eﬀektivt akutberedskab i hele regionen
• Patientbehandling skal udføres indenfor de fastsatte
tidsrammer
• Måling og kontrol af sygehuspersonalets opgaver skal
reduceres
• Sygehusledelsen skal leve op til deres ansvar, hvad angår
lægernes kompetencer
• Etablere privatklinikker, hvor det er hensigtsmæssigt
• Den regionale udvikling styrkes gennem projekter med fokus
på vækst
Sæt dit kryds ved nr. 22 på liste
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