Stem Uffe Jacobsen ind i
Dragør kommunalbestyrelse
Jeg er 49 år, opvokset i Dragør/Store Magleby, er
ingeniør, gift og har 4 børn.
Der skal skabes en effektiv kommune, som er god at
bo i for alle borgere i Dragør, Store Magleby og
Søvang.
Kommunen skal udvikles, så vi kan gå en tryg fremtid
i møde Derfor vil jeg arbejde for, at kommunen
kommer ud af den usikre økonomiske situation den
stadig befinder sig i, og vil være med til at sikre det
økonomiske råderum der skal til, for at vi kan vælge
vores egen fremtid, og få det serviceniveau og den
udvikling vi ønsker os.
Det skal ske ved omstruktureringer, øget fokus på
hvad vores penge bliver brugt til, og en langt bedre
økonomistyring. Dragør kommunes decentraliseringsmodel må revurderes.
Og så vil jeg naturligvis hjælpe til med at der kommer
flere indtægter til byen.

Hvad jeg vil prioritere?
Vore børns fremtid: Vi skal investere i gode og sunde
institutioner, og bedre skoler. Og vi skal udvikle vores
veje, så de bliver mere trafiksikre.
Jeg vil støtte at der kommer flere muligheder for de
unge, og at den forebyggende indsats prioriteres.
Vore ældres fremtid: Der skal sikres de fornødne
forhold og pladser til de som behøver hjælp. Alle skal
kunne gå en tryg alderdom i møde.
En ny svømmehal: Der skal - så snart vi har råd bygges en ny, almindelig svømmehal, til glæde for
alle. Den gamle hal kan eventuelt sælges eller udlejes
til private formål.
Udvikling af Havnen: Den længe ventede renovering
og udvikling af havnen skal i gang, og det gamle
færgeareal skal enten sælges eller udlejes.
Hvad med et spændende område med caféliv og små
butikker, med respekt for havnemiljøet?
En Grøn Kommune: Vi skal investere i at blive mere
miljørigtige, og det vil også give store besparelser.

Se mere på www.uffejacobsen.dk

