DANSK FOLKEPARTI
GRIBSKOV LOKALAFDELING
Nyhedsbrev August 2018

NYT FRA BESTYRELSEN
Bestyrelsen
Allan Regnarsson
(Fmd.)
Michael Rerup
(Næst.fmd & Kasserer)
Jørgen H. Tøjberg
Morten Andersen
Keld Lund
Henrik Fugl
Kenn Jørgensen

Kære medlemmer det er lang tid siden.
Vi har nu prøvet at få mailadresser på næsten alle medlemmer, så vi fremover kan få
en noget hurtigere, og hyppigere kommunikation.
Dette nyhedsbrev bliver erstatning for vores blad Nordlyset, som Ole Præst har lavet i
flere år. Desværre er tiden, og portoen er løbet fra dette.
Fremover vil i som medlemmer løbende blive opdateret over hvad der sker desuden
vil de fleste indkaldelser blive via dette nyhedsbrev.
I de kommende måneder vil vi arrangerer møder med vores folketingskandidater i
første omgang er der tale om Marlene Harpsøe, som er vores lokale kandidat
og Morten Messerschmidt som også stiller op i Nordsjællands Storkreds.
Det første møde bliver i Helsinge, mandag den 15. oktober, kl.19.00 i byrådssalen på
Rådhuset i Helsinge.
Med venlig hilsen
Allan Regnarsson
Formand, DF Gribskov.

NYT FRA BYRÅDSGRUPPEN
Følg med i Byrådsmøderne hjemmefra
Alle byrådsmøder er offentlige, det er dog begrænset hvor mange borgere som møder op til disse.
Derfor har byrådet besluttet at der fra maj måned 2018 nu sendes live fra byrådsmøderne - og kan ses
på www.gribskov.dk

Budget 2019 - 2022

BYRÅDSGRUPPEN

Processen starter om ganske få dage, hvor byrådet samles til
seminar samt en del aftenmøder for at påbegynde kommunens
budget for de kommende år.

Brian Lyck Jørgensen
Udvalget Klima & Kyst (Næst Fmd)

For Dansk Folkeparti handler det om følgende punkter til
forhandlingen af budget.

Udvalget for By & Land

* At områderne for ældre og svage forsat styrkes.
* At økonomien i Gribskov stabiliseres de kommende år.
* At boligudvikling fra sidste byrådsperiode forsætter.

Jonna Præst
Økonomiudvalget

Vi vil gå ind til budgetforhandlingerne med det håb at kunne
sætte nogle pejlemærker for fremtiden.

Ældre Social & Sundhed
Forebyggelse & Idræt (Næst Fmd.)
Ældre & Udbud (Næst.Fmd.)

Hvordan og hvad de øvrige partier kommer med af ønsker kendes
naturligvis ikke –med en presset økonomi, er alle partier nød til
at tage ansvar. Det var netop derfor at flere anlægsopgaver blev
sløjfet i 2018, og 2019 for at mindske udgifterne.
Mere om budget 2019 i næste nyhedsbrev.

Alle byrådsmøder er offentlige, har man ikke mulighed for at møde op,
kan alle byrådsmøderne se direkte på www.gribskov.dk
Næste møde er mandag den 3. september – kl.19.00

Nyt fra folketingsmedlem

Marlene Harpsøe
Kære alle
Sikke en smuk og dejlig sommer vi har haft i år. Jeg håber, at I alle har nydt det lige så meget som mig.
Vi har netop haft sommergruppemøde med folketingsgruppen i Sønderborg. Her diskuterede vi mange emner også nordsjællandske udfordringer. Jeg tog igen initiativ til at drøfte med mine kolleger, hvordan vi får sikret et
produktionskøkken på det nye supersygehus i Hillerød. Vi har prøvet flere muligheder for at sikre
produktionskøkkenet. Det har ikke båret den frugt, som vi har ønsket. Men vi klør fortsat på, og derfor har vi

nu lagt en ny plan. En plan, som jeg først kan fortælle jer mere om til efteråret. Men jeg synes selv, at det er en
god plan.
Trafikken er også i fokus. Til efteråret ligger en såkaldt VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejen klar. Vi
arbejder på at finde et flertal, der vil være med til at sikre den nødvendige økonomi for at vi kan få forlænget
vores motorvej. Vi kommer også til igen at se på hvordan vi kan få sikret, at den 3. etape af
Frederikssundmotorvejen kan bygges færdig. Supersygehuset er på vej og virksomheder udvider. Der er pres på
de nordsjællandske veje. Det er indiskutabelt, at der er behov for mere asfalt.
Derudover kommer den politiske sæson til at bære præg af den kommende finanslov. I Dansk Folkeparti
fortsætter vi arbejdet med at sikre flere hjemsendelser af mennesker, der ikke føler sig tilpas her i Danmark og
derfor hænger fast i forældede traditioner og kulturer.
Derudover vil sundhedsområdet fortsat være et kerneområde for DF. På ældreområdet har vi fremlagt forslag
om at udhulingen af folkepensionen skal stoppe. Det vil give vores folkepensionister et velfortjent økonomisk
løft. Det arbejder vi på at få igennem. Pengene skal komme fra den såkaldte satspulje.
Husk at I altid er velkommen til at tage fat i mig, hvis I har noget på hjerte. Jeg kan kontaktes på tlf. 61 62 45
03 eller marlene.harpsoe@ft.dk. Hvis I er på Facebook, kan I også finde min politikerside der og følge mit
politiske arbejde.

Venlig hilsen,
Marlene Harpsøe
Folketingsmedlem
Valgt i Hillerød og Gribskovkredsen for DF.

Kommende Arrangementer
Mandag 15. oktober, kl. 19.00
DF Gribskov afholder politisk møde med
Morten Messerschmidt, og Marlene Harpsøe

Sted: Byrådssalen, Gribskov Rådhus.

Besøg vores hjemmeside på:

www.DF-Gribskov.dk

