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Det Gode Liv 
Det gode liv er mange ting; det er, at
opfostre en familie i smukke omgivelser,
at nyde sin tredje alder i livlige
fællesskaber, at grine i teateret, at nyde en
solnedgang på fjorden. Det gode liv har
lige så mange ansigter, som der er
mennesker. Og jeg synes, vi skal favne
dem alle lige her i fantastiske
Frederikssund Kommune.

Vi har det hele
Vi har unikke 141 kilometer kystlinie og
lave huspriser, vi har fantastisk natur lige
udenfor vinduet og vigtigst af alt; vi har
ildsjælene, der binder det hele sammen. 



Vores kommune går en fremtid i
møde, hvor der er brug for at vækste,
så vi fortsat kan levere den velfærd,
der er med til at skabe rammerne for
det gode liv. 

Derfor er det også vigtigt, at vi hos
Konservative Frederikssund står vagt
om fremdriften ved at arbejde for
gode dagtilbud, gode skoler, god
infrastruktur, gode kulturtilbud, et
inspirerende foreningsliv, en
misundelsesværdig plejesektor og en
kommune, der værner dedikeret om
naturen.

Det Konservative Folkeparti er et
borgerligt parti. Vi arbejder for
Danmark, og vi arbejder for tryghed,
ansvarlig og frihed. 

Der findes ikke een måde at være
konservativ på, Det Konservative
Folkeparti rummer dialogen og
debatten, som vort demokrati er
bygget op omkring.

I Frederikssund er Det Konservative
Folkepart fokuseret på at skabe
løsninger og få de gode ideer helt ind
til forhandlingsbordet. 

Det gode liv er mange ting, og vi skal
gøre vores for at hjælpe de
mennesker, der kæmper en hård
kamp for at få et bare nogenlunde liv,
vi skal sørge for at være de stærke,
brede skuldre, der kan hjælpe dem,
som endnu ikke har et godt liv. 



Vi står overfor en stor udfordring på
den anden side af Corona. Masser af
virksomheder i Frederikssund
Kommune står midt i eller overfor
kæmpestore udfordringer på grund af
nedlukningen og afledte
konsekvenser af nedlukningen, og det
skal vi have fokus på fra politisk side.

Det ER en ny økonomisk virkelighed,
vi kigger ind i, og det kommer til at
kræve, at vi fra politisk side står
sammen om at løse udfordringerne
og ikke lader ideologi og ego
forplumre det genopretningsarbejde,
vi kigger lige ind i. 

Vi har brug for alle mand på dæk, og
vi har brug for, at de gode ideer
kommer foran politiske
egeninteresser. Rigtig mange
mennesker i vores kommune er ramt
af Corona-krisen på den ene eller den
anden måde, og hos Det Konservative
Folkeparti har vi fokus rettet benhårdt
på, at vi fra kommunal side får løftet
denne kæmpe opgave bedst muligt -
hurtigst muligt.



Det Konservative
Folkeparti
Frederikssund vil
arbejde for: 

Et nyt kulturhus og bibliotek på Tippen i Frederikssund

Naturlegepladser i Fjordlandet

Et styrket skolevæsen i Frederikssund Kommune

Ambitiøs videreudvikling af Campus

Flere ungdomsboliger

Danmarks bedste ældrepleje

Tilgængelige huspriser og boformer for førstegangskøbere

Gode dagtilbud og daginstitutioner

Stærkt og inddragende foreningsliv

Levende byer med sprudlende kulturliv

Kanaler i Havnegade og dermed bedre vilkår for en levende
havn og by

Øget fokus på fjordlivet

Udvikling i hele kommunen



Den Naturlige Balance 

Det Konservative Folkeparti er stor
fortaler for, at vi værner om den
fantastiske natur i Frederikssund
Kommune.

At være for natur og vild natur, miljø og
klima, er ikke det samme som at være
imod udvikling. 

Vi kan sagtens følge de tanker, man som
borger i kommunen får, når man ser
byggeri skyde op omkring sig. Det føles
indskrænkende og ødelæggende, men det
er bare vigtigt at huske på, at vores
kommune udvikler sig, det har den gjort
længe før du og vi boede her, og det vil
den også gøre længe efter, vi er væk.

Men der findes en balance imellem den
udvikling som er rammen for vort
samfund, og den natur vi er en del af og
som er rammen for vor eksistens. Vi
kalder det for Den Naturlige Balance.

Og det er den balance, vi er fokuseret på
hos Det Konservative Folkeparti. Vi skal
arbejde på de gode ideer og konstruktive
forslag til, hvordan vi i Frederikssund
Kommune kan skabe en sund og direkte
forbilledlig balance mellem udvikling og
natur.



Vi forestiller os, at vi kan vi få naturen
endnu mere med i lokalplanerne, ja
måske endda gøre vild natur og
biodiversitet til et fast element i den
måde, vi bygger på i kommunen, og
de krav vi stiller til bygherrer. 

Kan vi sætte fart på, at Frederikssund
Kommune udskifter alle køretøjer til
elbiler?

Kan vedligehold af vores kommunale
udendørs arealer ikke blive mere
vildt, hvorfor i alverden fjerne
mælkebøtter eksempelvis?

Kan vi udtage lavtbundsjord til vilde
naturområder?

Kan vi udpege særlige områder i
kommunen, hvor vi sigter efter
arkitektoniske boformer, der binder
naturen og mennesket sammen? Hvis
vi kigger ud i verden, ja bare lidt ud
over kommunegrænsen, så er der
masser af inspiration.

Vi har i Frederikssund Kommune en
ubeskrivelig smuk natur, det skal vi
være stolte af, og når man er stolt af
noget, skal man selvfølgelig også
værne om det.



Skolerne 

2000 dage. Fra et barn starter i skole til
barnet går ud af folkeskolen, har vi 2000
dage til at skabe grobund for dannelse,
læring og en forhåbentlig givende
uddannelse.

De 2000 dage skal vi bruge så godt som
overhovedet muligt. Og vejen hertil går
igennem lærerne. En god lærer er guld
værd. Vi vil samle på de gode lærere.

Det Konservative Folkeparti i
Frederikssund vil arbejde for at få flere
uddannede lærere og pædagoger ind i
vores skoler. Vi vil skabe faglige miljøer,
der skal boble af virkelyst og efterlade
fremtidens frø i elevernes sind. 

Vi vil arbejde for at få en læreruddannelse
til Frederikssund, måske som en del af et
fremtidigt seminar i Nordsjælland. Vi har
brug for at hjælpe
professionsuddannelserne til at kunne
rekruttere endnu flere unge mennesker til
at arbejde med den velfærd, der er vores
samfunds fundament.

Derfor skal vi selvfølgelig sørge for, at der
er ungdomsboliger, et levende Campus og
særligt fokus på at få de lokale
samarbejder med erhvervslivet forankret.
Maker-tankegangen - og fysiske faciliteter
- skal tænkes helt ind i skoleområdet.
Både til eleverne, men også til personalet,
ja helt ind i administrationen kan man vel
lave et lokalt makerværk?

Det er ekstremt vigtigt, at der er styr på
helheden, når vi snakker skolevæsenet i
Frederikssund Kommune. Konservative
foreslår, at der tilføres ressourcer til at
eksempelvis PPR har de bedste
muligheder for at hjælpe de børn, der har
brug for hjælp. Der er brug for stabilitet
på et område, som er særligt følsomt. Der
har Frederikssund Kommune en
udfordring, det SKAL der rettes op på.

Vi passer på hinanden, ingen skal
efterlades, vi tager ansvar.



Der har i mange år været snakket om,
hvordan vi skaber liv på
havneområdet i Frederikssund, nu er
det på tide, at vi tager aktion på
denne udfordring. 

Det Konservative Folkeparti foreslår,
at vi bygger et kulturhus og bibliotek
på Tippen. 

Frederikssund Kommune har 141
kilometer kystområde, så intet ville
være mere naturligt for Kommunen
end at skulle samles i det centrale
midtpunkt af dette - nemlig på 

Tippen i Frederikssund, hvor
kommunens borgere kan se
relationen til sydkysten, nordkysten
og havnen i Frederikssund, samt være
en del af kommunens centrum.

Med et kulturhus på Tippen bliver der
lavet en ny begyndelse i
Frederikssund, hvor vi starter både på
at genoplive havnen, men allervigtigst
får bragt kulturen i spil med et nyt
bibliotek, som vil aktivere byen på en
måde, hvor havn og fjord, som er et
aktiv for Frederikssund, vil skabe den
sammenhæng med Frederiksund
bymidte og resten af Kommunen.

 

Kulturhus i Frederikssund



Derudover vil vi udvide havnen i
retning mod Havnegade. Ved at bygge
en kanal i Havnegade bliver der først
og fremmest skabt en fantastisk
mulighed for at lave et lækkert
opholdsområde, men det vil også
være muligt at inddrage den noget
ensomme Bløden til både
vandopsamling men også genvække
området som et sted, man mødes.
 
Et tiltag som dette vil betyde, at
infrastrukturen omkring havnen
bliver ændret drastisk, og det er
præcis, hvad der er brug for.

Vi skal bruge vandet kreativt, vand er
trods alt temaet for vores
fjordkommune. Lad os da derfor
bruge vandet kreativt. Frederikssund
er en lavtliggende by og det giver os
mulighed for at skabe et spændende
miljø med synlige kanaler, god plads
til kultur -fjordkoncerter eksempelvis
fra Tippen - og kreative løsninger på
stormflodssikring i Frederikssund
midtby. 

Det vil gavne hele Frederikssund, men
det vil også gavne resten af
kommunen, hvis hovedbyen for alvor
tiltrækker gæster til hele vores
område. Fjordlandet hænger sammen
på trods af de store afstande.  

 



Omsorgsfuld pleje og
sundhed 

I Frederikssund kommune skal vi have en
god og omsorgsfuld pleje. Vi skal have
klippekortordningen tilbage og have en
pleje af høj kvalitet. Vi vil i Det
Konservative Folkeparti arbejde for at
forbedre forholdene for byens ældre,
handikappede og psykisk sårbare. 

Borgerne skal mødes af et personale med
overskud til nærvær og omsorg til den
enkeltes behov. Vi vil sikre der kommer
mere fokus på de gode relationer, så
borgeren kan mærke mere tryghed og
kvalitet i hjælpen. Borgeren og de
pårørende skal have større indflydelse og
føle sig i trygge hænder hos et stærkt
fagligt sundheds- og plejepersonale. 

Vi vil uddanne vores plejepersonale til at
opspore forværringer af borgerens
sundhedstilstand og dermed forebygge
indlæggelser. Vi skal passe bedre på 
SOSU-eleverne, så de søger Frederikssund
kommune, så vi kan få flere dygtige
medarbejder i fremtiden. 

I Frederikssund Kommune er der i
stigende grad flere børn og voksne, som
har en dårlig mental sundhed eller får
psykiske lidelser. Vi vil have flere tilbud,
som kan hjælpe vores borgere.



Vi i Det Konservative Folkeparti vil
også have fokus på de andre KRAMS
faktorer, så det bliver nemmere for
borgerne i kommunen at forbedre
deres sundhed. (KRAMS: Kost -
rygning - alkohol - motion - stress).

Vi vil arbejde for at få flere
uddannede læger til lokalområdet,
ligesom Det Konservative Folkeparti i
Frederikssund arbejder for, at
Frederikssund Sygehus bliver brugt til
sundhedshus, ligesom vi også vil
arbejde for et sundhedshus på
Hornsherred.

Vi vil arbejde for, at vores
sundhedspersonale skal have
ordentlige arbejdsforhold. De løber
stærkt og gør deres bedste, men har
for mange opgaver og tiden er for
knap. Større frihed til at levere
omsorg skal tilføjes, og der skal
ansættes flere i sundheds- og
plejesektoren med arbejdsvilkår, som
kan give en god og værdig pleje. 

Vi har i Frederikssund Kommune
nogle fantastiske medarbejdere, der
arbejder på social- og
sundhedsområdet, og de står ansigt
til ansigt med de mennesker, som
vores samfund har ansvaret for at
hjælpe. Medarbejdernes trivsel er
derfor altafgørende for, hvordan vi
yder en god service.



Det Konservative Folkeparti vil
arbejde for at skabe en positiv
byudvikling i hele Frederikssund
Kommune. Der er sket mange
positive udviklinger i Frederikssund
Kommune i den seneste
byrådsperiode; Kulhuse-cykelstien, en
gammel konservativ mærkesag, er
endelig blevet en realitet, det nye
børnehus i Skibby er en klar
opgradering og på fritidsområdet er
nye tiltag også skudt frem, som
eksempelvis bevægelsesbåndet i
Jægerspris. 

Udviklingen af Vinge har fyldt meget
den seneste byrådsperiode - med
rette. Hos Det Konservative Folkeparti
er holdningen helt klar: Vinge skal
balancere i sig selv, og vi skal have
lige så meget fokus på at udvikle
kommunens hovedbyer Skibby,
Slangerup, Jægerspris og
Frederikssund, som der har været på
at få en ny by til at skyde op. 

Vinge forsvinder ikke, og håndteret
rigtigt kan vi få noget godt ud af
projektet på sigt. For Det Konservative
Folkeparti er det afgørende for
støtten til projektet, at det håndteres
ordentligt og at der prioriteres ud fra
markedets ønsker og ikke ud fra
enkelte politikeres egne illusioner. 
 

I disse år bygges der mange steder i
vores kommune, og det er afgørende
for vores nærmeste fremtid, at vi
holder farten i udviklingen, hvis de
kommende generationer af
Frederikssund-borgere ikke skal
betale en dyr pris. 

Vi skal sørge for, at udviklingen ikke
bliver centreret kun om hovedbyerne,
vores kommune er rig på både by- og
landliv, og det skyldes i særlig grad
vores landsbyer og de dertilhørende
fællesskaber. 

Vi skal ikke regulere, vi skal
understøtte landsbyerne,
fællesskaberne og hovedbyerne.
Udvikling er baseret på
helhedstænkning og ikke
knopskydning. 

Byudvikling



Erhverv 

Vores velfærd er direkte afhængig af vores
erhvervsliv. Det er af den grund
afgørende, at vi skaber de absolut bedste
vilkår for vækst hos virksomhederne, så
de fortsat kan sikre den danske velfærd,
og alle de arbejdspladser, vi som samfund
har behov for.

Det Konservative Folkeparti vil arbejde
for mindre bureaukrati, mere lokal
inddragelse af erhvervslivet og en højt
serviceniveau til de lokale virksomheden.
Vi tror på en styrkelse af Frederikssund
Erhverv fremfor at lægge
erhvervsindsatsen ind under den
kommunale administration.

Vores udfordring i Frederikssund
Kommune er, at virksomhederne har
svært ved at tiltrække kvalificerede
medarbejdere. Vi skal derfor sørge for at
vores kommune er attraktiv at arbejde i,
at bo i, at stifte familie i, og at drive
virksomhed i.  



Rammerne skal være på plads, og
historien skal fortælles - og især
historiefortællingen skal vi blive bedre
til i Frederikssund Kommune.
Kommunikation er alfa omega i vor
tidsalder

Infrastruktur spiller en helt afgørende
rolle for erhvervslivet, derfor arbejder
Det Konservative Folkeparti for at få
færdiggjort 

Frederikssundmotorvejen, som en
moderne grøn trafikkorridor, der for
alvor vil gøre livet bedre og lettere for
det lokale erhvervsliv, og som
samtidig vil markere Frederikssund
som den visionære kommune, vi er.

 


