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Vi tager dit valg alvorligt
Kommunen afgør hvor godt vores ældre, børn og unge har det i dagligdagen.
Det er kommunens politikere, der har stor indflydelse på, hvor god ældreomsorgen
i kommunen er, hvor store, og hvor gode skolerne er, hvordan børnepasningen af
de små fungerer. Alle de ting, der er vigtige i dagligdagen.
Derfor: Støt DF i din kommune.

Stem på Dansk Folkeparti
Jeg ønsker alle vore kandidater og alle vælgere et rigtig godt kommunalvalg!
Venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl
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FLEMMING RASMUSSEN
Jeg har i 37 år været politimand og siden 1986 gjort tjeneste ved
politiet i Skagen og Frederikshavn, hvor jeg altid har forsøgt at passe på dig og din familie.
De sidste 4 år har jeg været dit byrådsmedlem i Frederikshavn kommune for Dansk Folkeparti.

Hvad er der opnået?

I byrådet har jeg haft fokus på at sikre borgernes rettigheder og interesser samt kommunens økonomi, som var kuldsejlet under den
tidligere Venstre borgmester.
Dansk Folkeparti har i byrådet sikret en forbedret service til borgerne på flere områder.
. Ældreområdet har vi skånet for hårde besparelser, som er gennemført i kommunens forvaltning pga. behovet for at genoprette
økonomien.
. Jeg har kæmpet for at bevare skoler og børnehaver i landsbyerne
. Jeg har presset på for en hurtig gennemførelse og sikring af Elling
borgerne mod nye oversvømmelser med et stort dige projekt, som
blev færdigt i 2017.
. Fået gennemført en fast daglig åbningstid på flere genbrugsstationer i kommunen.
. DF sikret en lokal indsats for at bevare vores danske kultur og
arbejder for at hindre alle tendenser til ghettodannelser og imod
positiv særbehandling af flygtninge på boligområdet.
. DF har været med til at sikre en døgnbemandet lokalpolitistation i
Frederikshavn og vil arbejde hårdt på at nærpolitiet i Skagen bliver
oprettet igen, når politiet igen får kræfter til det.

O



Flemming Rasmussen4xA5-opslag+3mm.indd 2

Hvis du stemmer personligt på mig til
kommunalvalget for 2018 – 2021
vil jeg fortsætte arbejdet med:
. At holde kommunens økonomi på rette kurs, således at borgere
kan føle tryghed og tillid til fremtiden.
. Vi skal passe godt på vores velfærdssamfund og kultur, som vores
ældre igennem et langt liv har bygget op. Vores pligt er at bevare
kulturen og udvikle velfærden.
. Kæmpe videre for at bevare landsbyernes sammenhængskraft.
. Skoleområdet – hvor vi skal have fortsat fokus på, at vores børn får
de bedst mulige rammer, hvor skolebørnene trives, føler sig trygge
og klar til indlæring.
. At udsatte børn, unge og familier sikres en faglig bred indsats og
hjælp til at komme videre i livet - uden anbringelser af børn og unge
uden for hjemmet.
. Opretholdelse af lov og orden, hvor kommunen er myndighed.
. Naturen – hvor vi skal sikre at fremtidige generationer kan leve i
sunde og rene omgivelser.
. Øget jobskabelse og turisme i hele kommunen.

Kontakt:
Flemming Rasmussen,
Tlf. 5160 1556
Email: mail@knasborg.com

- din kommune, dit valg
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