
A + T = nyt flertal? 

- også efter valget? 

Under denne kommunalbestyrelsesperiode har det for et flertal i kommunalbestyrelsen lykkedes at 

få gennemført mange positive ting. Styr på økonomien, ny svømmehal, renovering af 

Hollænderhallen, igangsættelse af projekter på havnen, sammenlægning af skoler, trafikreguleringer 

m.m. 

Flertallet har varieret, men har for det meste bestået af et flertal bestående af enten 

Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Dansk Folke Parti, Konservative samt Venstre. 

På det sidste har man dog kunne konstatere at Socialdemokratiet har stemt sammen med Liste T, 

hvilket med deres 5 mandater (heraf 2 fra henholdsvis tidligere medlemmer af 

Amagerlisten/Alternativet og Venstre) plus deres egne 3 mandater, har et flertal i 

kommunalbestyrelsen. Det drejer sig bl.a. om skoleområdet, almennyttige boliger på Rødtjørnen, 

ingen ønske om husbåde i havnen samt imod en grundskyldsnedsættelse. 

Dette er bekymrende. Vi ved at Liste T for år tilbage formodede at ødelægge kommunens økonomi 

og da Socialdemokratiet havde borgmesterposten gik det ikke meget bedre. Næsten tværtimod. 

Derfor er der god grund til at tænke sig godt om når krydset skal sættes ved kommunalvalget den 

21. november. 

Det er ærgerligt hvis Socialdemokratiet har skiftet side, og ikke længere vil være med i den 

flertalsgruppe, som har fået gennemført så mange gode ting de sidste 4 år. 

I Venstre håber vi, efter valget, at kunne fortsætte med at lede Dragør Kommune med ansvarlige 

partier, som sætter den økonomiske stabile situation højt på dagsorden. Vi har ingen forventning om 

at Liste T er med, men det vil være meget ærgerligt hvis Socialdemokratiet vælger en anden vej. 

Selvom mange ting er gennemført de sidste 4 år, er der mange udfordringer for den nye 

kommunalbestyrelse. Sammenlægning af skolerne og den nye skolereform kræver stadig 

tilpasninger. Der bliver flere ældre i kommunen de kommende år, hvilket vil kræve flere pladser på 

Enggården samt flere varme hænder til at tage sig af vores ældre medborgere. 

Udbygning af havneområdet, forbedret offentlig transport til og fra Dragør, forbedring af 

rammevilkårene for bestående og nye virksomheder, byudvikling med respekt for Dragørs særlige 

egenskaber, er bare nogen af de mange områder der skal tages stilling. Alt dette kan kun lade sig 

gøre, hvis den fortsatte stramme økonomiske politik fortsætter. Venstre er en garanti for dette. 
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