
Stem perSonligt til kommunalvalget 
den 19. november 2013

PER STØVRING SØRENSEN 

borgerlig og liberal kandidat

Venstre vil føre borgerlig/liberal politik. Det mener vi tjener 
Hørsholm bedst.

• Ansvarlig økonomi
• Nedsat grundskyld
• Lavere dagsinstitutionstakster

Her er Venstres kandidater til kommunalvalget den 19. november. 
På Venstres hjemmeside www.horsholm.venstre.dk kan du læse 
mere om den enkelte.

Venstre i HørsHolm 
ren BorGerliG PolitiK



HØRSHolm Skal På 
foRyNGElSESkuR
Jeg er en særlig type politiker. 
Jeg har arbejdet frivilligt i mange 
år i yderste geled i Hørsholm i det 
nogen kalder ”virkeligheden”. I for-
eninger og forældrebestyrelser, hvor 
kommunalbestyrelsens beslutninger 
bliver testet i praksis.

Helt overordnet mener jeg:
• Hørsholm skal gennem en foryn-

gelseskur, hvis vi ikke skal ende 
som et dyrt sølvbryllupskvarter. 
Vi skal tiltrække unge mennesker, 
der stifter familie og gør byen 
levende. 

• Unge familier er især optagede af 
udgifter, transporttid og høj kvali-
tet i skolen. Svaret til dem er, at vi 
sænker både grundskylden og især 
udgifterne til børnepasning, som 

ligger alt for højt sammenlignet 
med vores nabokommuner. 

• Vi bør udnytte hospitalsgrunden til 
mindre og billigere boliger, som de 
unge har råd til. 

• Vi kan allerede prale af gode skoler, 
men vi skal udnytte, at skoleleder-
ne har fået mere ledelsesret. Lad 
os investere i at uddanne ledere 
og medarbejdere, så de fra starten 
løfter vores skoler til nye niveauer. 

• Vi skal levere kortere rejsetid til 
og fra arbejde. Det kræver f.eks. 
flere parkeringspladser ved toget 
og de nødvendige ombygninger på 
udvalgte pendlerruter for bilerne. 

Pengene? De skal findes bl.a. ved 
bedre økonomisk styring, udnyttelse 
af moderne teknologi, samarbejde 
på tværs og mere økonomisk indkøb.

Per Støvring Sørensen
www.stovringsorensen.dk

Per Støvring Sørensen, 55 år,
gift, 3 børn. Software Konsulent i 
amerikansk virksomhed. Bestyrel-
sesmedlem i Hørsholm Og Omegns 
Jagtforening, Skolebestyrelsesfor-
mand i Ullerød Skolen, Riffel- 
instruktør. Medlem af Hørsholm 

Kommunalbestyrelse 2009-2010 
og siden 2011. Rungsted Skoles 
bestyrelse i 8 år.

Du kan læse meget mere om 
mig på min hjemmeside: 
www.stovringsorensen.dk

gør som min Svigermor: 
Stem personligt på 
per Støvring Sørensen 
– en stemme, der vil 
arbejde for dig og 
Hørsholm


