KARSTEN SKAWBO-JENSEN

Vær med! Bevar det Frederiksberg, du holder af
Kære borger
Frederiksberg er social, grøn og veldrevet. Vores kommune har et godt navn og er et eftertragtet sted at bo. Her findes rammerne for et godt liv. Det er jeg glad for og stolt af. Men
det hele kommer ikke af sig selv. Det kræver engagement, ja, det kræver, at man holder
af sin by, og at man vil arbejde hårdt for den og dens borgere. Hver stemme tæller, og jeg
håber, at du vil stemme personligt på mig ved kommunalvalget den 19. november. Lad os
sammen holde den rigtige kurs.
Venlig hilsen
Karsten Skawbo-Jensen
socialudvalgsformand på Frederiksberg
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FREDERIKSBERG HAR
DANMARKS TREDJELAVESTE
KOMMUNESKAT.
BORGERUNDERSØGELSERNE
VISER HØJ TILFREDSHED MED
DEN KOMMUNALE SERVICE.
Frederiksberg er en veldrevet, grøn kommune med en lav skat og et
godt serviceniveau. Hold den rigtige kurs. Stem personligt på socialudvalgsformand Karsten Skawbo-Jensen til kommunalvalget den 19.
november.
Styrkelse af det nære kommunale sundhedsvæsen
– forebyggelse, genoptræning, færre hospitalsindlæggelser
Socialt bæredygtig by – hjælp til selvhjælp
Gode vilkår for de mange frivillige på Frederiksberg inden for
sport, kultur og socialt arbejde
Varmtvandsbassin i den nye svømmehal
Et grønt Frederiksberg, flere vejtræer og taghaver
En folkeskole med faglighed og trivsel – alle elever skal udfordres
Gode forhold for de ældre medborgere
Bedre tilgængelighed for medborgere med handicap
Stærk økonomi
Rummelighed – både dannebrog og regnbueflag!

Ta’ parti for Frederiksberg
– Sæt ved C
www.frederiksberg.konservative.dk

Om Karsten Skawbo-Jensen:
formand for Socialudvalget,
medlem af Sundheds- og
Omsorgsudvalget, medlem af
Arbejdsmarkedsudvalget, formand for Frivillighedsforum,
næstformand i Handicaprådet
www.skawbo.eu
Bliv ven med Karsten
på Facebook

Ure
repareres

Vi henter og bringer
Nye og gamle ure
repareres på vort
eget værksted med
tradition for den
f inste håndværksmæssige udførelse.
Indhent venligst
uforpligtende tilbud.
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