Skolerne skal opleve lydhørhed
Skolerne i Randers er udfordret: En folkeskolereform, en ny skolestruktur med mange omvæltninger og de senere års rammebesparelser kan mærkes. Det er tid til, at skolerne oplever lydhørhed fra
politisk side, og får rum til at udvikle sig. En udvikling der sker med udgangspunkt i den enkelte skole
og ikke enkelte politikeres dagsordener. Konservative lytter til elever og forældre, lærere og ledere.

Bedre vækstvilkår og infrastruktur

„
Jeg mener, det er på
tide, at alle er med, når
kommunen udvikles!
DANIEL MADIÉ

Det er erhvervslivets jobskabelse og omsætning, der
skaber grundlaget for de velfærdsydelser, vi alle nyder godt af. Det ligger dybt i den konservative ånd
at sikre gode vækstvilkår for vores lokale virksomheder. Vi er det eneste parti, der har leveret lettelser af den særskat, vi har på erhvervslivet i Randers.
Og vi er de eneste, der har en løsning klar, der letter
den tunge og kødannende trafik ved Randers Bro –
det er den nye havnevej!

Sammenhængskraft mellem land og by
Konservative arbejder for at bevare sammenhængskraften mellem by, forstæder og landdistrikter.
Vi ønsker at styrke landdistrikterne med bl.a. nye
attraktive byggegrunde, bedre bredbåndsdækning,
bedre jobskabelsesmuligheder i det lokale erhvervsliv og sikring af lokale, kommunale institutioner. Vi
mener ikke, det er rimeligt, at op mod en tredjedel
af kommunens skatteborgere ikke oplever, at
fælleskassen også kommer dem til gavn.

Idræt og foreningsliv hvor mennesker bor

Din stemme på Konservative vil hjælpe os med at nå målet
om, at udviklingen af vores kommune er til gavn og glæde for
alle. En udvikling, der sker der hvor mennesker bor og færdes:
• De bedste skoler og institutioner
• Et blomstrende lokalt erhvervsliv med de rette rammevilkår
•E
 n infrastruktur, der gør det muligt at komme godt frem og som
binder kommunen sammen
Vi ved af erfaring, at de bedste resultater skabes i brede samarbejder
med respekt for hinandens synspunkter.

I Randers skal vi være landskendte for det bedste
foreningsliv - musik, teater, spejder, sport og andre
foreninger. Alt det, der giver livet værdi og næring,
når ikke man passer sit arbejde eller gør ting derhjemme med familien. Vi vil bruge flere kulturmidler
direkte i foreningerne, så vi sikrer gode vækstvilkår.
Klubber og foreninger og alle de frivillige vil få råd til
de aktiviteter og faciliteter, de i dag står og mangler.

Konservative i Randers
Ordentligheden tilbage i byrådet!

- et stærkt hold!

- offentligt og privat ansatte
- selvstændige og skolelærere
- pensionister og erhvervsledere
- fra land og by
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Vi bliver nødt til at få ordentligheden tilbage i byrådet, så vi kan samarbejde om vores fremtid!

Aksel Breinegaard, Pastor Emeritus, Vorup.

Christian Hartmann, Indkøbschef, Randers V,

... du kan roligt stemme på én af os

Fraværende da billedet blev taget:

Ordentlighed og samarbejde - Daniel Madié

Konservative i Randers

