
Jeg elsker Halsnæs. Jeg er 39 år og bor i Hundested.
Jeg har de sidste 4 år gjort mit bedste for Halsnæs gennem mit

arbejde i byrådet. Jeg behøver DIN stemme for at kunne fortsætte
med at præge kommunen i en borgerlig og liberal retning.
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BYRÅDSMEDLEM OG KANDIDAT
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Halsnæs er inde i en forrygende positiv udvikling. Befolkningstallet stiger, vi in-
vesterer massivt på skole- og idrætsområdet, antallet af lokale jobs er stigende 
og kommunens virksomheder oplever ingen hovsaløsninger, men fair budgette-
ring. OG VI SKAL VIDERE...
 

VI HAR ILJEN!
Jeg og Venstre har viljen til fortsat at holde fokus på kommunens økonomi. Vi har 
allerede afdraget over 150 mio på kommunens gæld, og det er helt essentielt, 
også for fremtidens velfærd. Derfor mener jeg også godt, at vi kan tillade os at 
låne til en ny skole - men IKKE til drift. Vi skal også i fremtiden selv kunne be-
stemme i Halsnæs. Det kræver en sund økonomi.
 

- TIL ÆKST
Jeg og Venstre vil fortsætte arbejdet med at skabe de bedst mulige rammer for 
erhvervslivet i kommunen. Vores virksomheder skaber jobs, jobs skaber velfærd. 
Vi har fjernet dækningsafgiften, vi understøtter store events og vi arbejder hårdt 
sammen med andre kommuner for at løse vores infrastrukturelle udfordringer. 
Det gælder både vores vej- og togforbindelser, rygraden i en kommune som vo-
res.
 

- OG TIL ELFÆRD
Vi har allerede tilført mange penge til bl.a. hjemmepleje, hjælpemidler og akut-
sygepleje, men udgiftspresset er fortsat stigende. Ikke mindst på det meget 
plejekrævende demens-område vil vi i fremtiden blive udfordret. En udfordring 
Venstre og jeg tager meget alvorligt. Derfor skal vi blive ved med at udvikle den 
borgernære velfærd.
 

JEG ER LIGE HER
Jer er ikke længere væk end din telefon. Du kan finde mig og deltage her:

     /suneraunkjaer
www.suneraunkjaer.dk
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