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Kære medlemmer af Venstre i Gundsø 

Ministerbesøg i Jyllinge Nordmark. 
I kølvandet på stormen Ingolf, som nær havde udløst endnu en oversvømmelse, havde Venstre foranlediget et besøg af mini-

ster Esben Lunde Larsen, som var ude for at få et førstehåndsindtryk, for det videre arbejde med at finde en løsning på pro-

blemet. Det er Venstre toppens klare opfattelse at der er blevet smølet længe nok, og ministeren vil nu lægge maksimalt pres 

på alle involverede instanser, så vi kan få glade beboere i Nordmark igen. 

Budgetforhandlingerne - 
er nu afsluttede, og som vi lovede, så er Venstre en del af aftalen. Når man laver en aftale, så må alle parter til sidst mødes på 

midten for at blive enige. Derfor er der også et par ting i aftalen som vi godt kunne være foruden, men det er lykkedes venstre at 

lande en aftale som er økonomisk ansvarlig, hvilket er det vigtigste. Vi kunne godt tænke os et større anlægsbudget, så vi håber 

på et godt valg således at vor indflydelse er stærkere fremover. V behøver Jeres stemme. 

Herunder ser I vore 5 lokale kandidater til kommune– og regionsvalget. Stem gerne personligt. 

 

Roskilde Kommunes Ældreråd 
Roskilde kommunes ældreråd består af 13 personer som vælges for 4 år 
ad gangen. Ældrerådet høres i sager, der vedrører ældre, inden de bliver 
politisk besluttet. Det giver os på 60-plus, indflydelse på ældreområdet. 
Derfor er det vigtigt at vi er godt repræsenteret i Ældrerådet. Der er valg til 
Ældrerådet samtidig med at kommunevalget og regionsvalget afholdes. I 
Gundsø opstiller Jarl Matthiesen, som er bestyrelsesmedlem i Venstre, 
samt Erling Kristensen som er medlem af VAKS-udvalget. Stem gerne på 
en af vore kandidater, således at Venstre også er repræsenteret i Ældrerå-

det. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Venstre i Gundsø                                                     

Vi er nu godt i gang med valgkampen.  

Der har været afholdt en række valgmøder af forskellig art. Altid med Venstre deltagelse, hvor alle kandidater kæmper for at 

fortælle hvor Venstre står, og hvad valget egentlig drejer sig om. Vore flotte valgplakater pryder gadebilledet i hele kommunen. 

Lær mere om vore kandidater ved at kigge på www.roskilde.venstre.dk, eller følg med i vores flittige annoncering i vore lokale 

aviser.  

Den store overskrift er ”Fornuftig økonomisk styring giver råd til et bedre liv for alle Roskildes borgere”. Hvis vi får mag-

ten er det slut med store præstigeprojekter som P-huset og udvidelsen af Roskilde svømmehal. Begge projekter kunne laves 

billigere, og stadig opfylde byens behov. 

Evan Lynnerup  er  Venstres spidskandidat til Regionsrådsvalget.         Se mere på www.roskilde.venstre.dk 

 

Jarl Matthiesen 

 

Erling Kristensen 

Vi ønsker alle vore medlemmer et godt valg. 


