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  Valget er lige om hjørnet…. 

……………………………………………………………………. 

Kære albertslundere 

Endnu er gang tak fordi I valgte mig som jeres folketingskandidat. Det ser jeg 
som en kæmpestor ære. Jeg lover, at jeg vil gøre alt, hvad der står i min magt 
for, at vi får et godt resultat i Taastrupkredsen.  

Jeg håber selvfølgelig, at I vil være med i kampen. Folketingsvalg er en 
holdsport, og det kan kun blive en succes, hvis vi kæmper sammen som et 
hold. Der skal både kæmpes på gader og stræder – i pressen og ikke mindst 
på de sociale medier. Hvert et ”like” er et hjælp i valgkampen.   

I er altid velkommen til at tage kontakt til mig, hvis I har noget gode idéer 
eller forslag, som I gerne vil dele med mig. Tag fat i mig via mail: 
merete.scheelsbeck@ft.dk eller på Facebook.  

De bedste hilsner 
Merete – jeres medlem af Folketing 
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                                                          Kø-tid er spildtid 

……………………………………………………………………. 

I valgkampen vil jeg blandt andet prøve at sætte fokus på nogle af de store 
trafikale udfordringer, som vi døjer med på Vestegnen. Trængslen er blevet 
for stor, og vi spilder for meget dyrebar tid på at sidde i kø. Det bliver kun 
værre, hvis vi ikke gør noget ved det nu. I 2010 spildte trafikanter i 
hovedstaden 9,3 millioner timer i køkørsel, og sidste år viste en ny rapport 
fra Region Hovedstaden, at det tal fordobles frem imod 2035. Når vi 
samtidig ved, at kommunerne på Vestegnen vil vokse markant de 
kommende år, vil det give yderligere trafikale udfordringer - indbyggertallet 
vil vokse med 10 procent i vores område i løbet af de næste 15 år. 

Det må derfor være tydeligt for enhver, at vi ikke bare kan fortsætte som 
hidtil, men at vi må og skal tænke nyt og stort. Og ikke mindst afsætte de 
ressourcer, der er nødvendige. 
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            Udvid kapaciteten på motorvejene  

……………………………………………………………………. 

Vi Konservative kan jo godt lide, når folk går på arbejde og forsørger sig selv og deres familier og er med til at få 
hjulene til at dreje rundt – men vi har så også en forpligtelse til at gøre det så let og hurtigt og smidigt som muligt. 

I alt spilder Danmark svimlende 20 milliarder kroner om året på, at danskerne sidder i kø, 
vurderer Dansk Industri (DI). Og netop DI har sammen med Dansk Erhverv og Dansk Byggeri 
et fælles ønske til Folketinget om at tilføre infrastrukturen et fortjent løft. Det gør 
erhvervsorganisationerne selvfølgelig ud fra virksomhedernes synspunkt, men jeg vil gerne 
lægge oven i det, at det selvfølgelig også handler om pendlernes dyrebare tid og muligheder 
for at passe deres arbejde. De ting hænger naturligvis sammen og skal ses samlet. 

Der er altså behov for nogle trafikale investeringer i Københavns Omegn. Det gælder om 
udvidelser af både Ring 3 og Ring 4, og det gælder ikke mindst om at komme i gang med 
arbejdet om en ny Ring 5 Syd, der skal aflaste de eksisterende motorveje. Alt for meget trafik 
på Vestegnen er gennemkørende uden et formål. 

Vi skal have kortere rejsetid til og fra arbejde – og dermed sikre mere tid med familierne i 
hverdagen. 
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                            Lidt om Merete 
……………………………………………………………………. 

Merete bor i Taastrup sammen med sin mand Anders, der til daglig arbejder 
som politibetjent. Hun er et familiemenneske med stort F. 

Merete er uddannet cand.merc fra Copenhagen Business School, og har 
arbejdet med kommunikation og presse i dansk politi i en årrække. I det 
seneste år har hun siddet i Folketinget og været ordfører for EU, kultur, 
uddannelse og forskning, ligestilling, udvikling og Grønland og Færøerne for 
Det Konservative Folkeparti. Derudover har hun en kommunalpolitisk 
baggrund med over 13 års erfaring fra byrådet i Høje-Taastrup. 
Fritid bliver brugt på  at forbedre tiden på ti kilometer løb, så hun kan sætte 
personlig rekord, når hun igen i år deltager i Royal Run i anledningen af 
kronprinsens fødselsdag.  

               
……………………………………………………………………. 

                                                                            Fra arkiverne  
Jeg har været lidt i arkiverne og fundet nogle af de gamle udgaver af Det Grønne Blad  
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             Pernille Weiss besøgte Birkelundgaard 

……………………………………………………………………. 

Lørdag den 13 april var der mulighed for, at man kunne mødes med den konservative spidskandidat Pernille Weiss,
som stiller op til EP valget den 26 maj.

Vi fik under møde god mulighed for, at stille spørgsmål til Pernille. Det gjorde at vi fik nogle gode dialoger, hvor vi kom rundt om Brexit, 
klima, erhvervslivet og migration.

Klimapolitik:
For Pernille er det en hjertesag, at vi passer på vores klode. Danmark skal aktivt påvirke EU til at realisere ambitiøse, og ansvarlige 
klima-, miljø- og energimål. Og det skal gøres på en måde, der understøtter en bæredygtig vækst i Europa.
Kun på den måde kan vi efterlade en bedre klode til de kommende generationer.

Erhverv:
Pernille vil forsat arbejde for at forbedre og liberalisere det indre marked.
Pernille er stor tilhængere af arbejdskraftens frie bevægelighed i Europa. Vi skal kunne rejse ud for at arbejde og uddanne os i andre 
europæiske lande, og vi nyder godt af, at europæere kan komme her til for at arbejde. Begge dele bidrager til vækst i Danmark.
Vi har næsten fuld beskæftigelse i Danmark, og derfor skal vores virksomheder nemt kunne hente kvalificeret arbejdskraft udefra. 
Reglerne skal indrettes, så vi kan tage imod kvalificeret arbejdskraft, som bidrager positivt til dansk økonomi uden at åbne for 
tilstrømning af velfærdsmigranter.

Migration:
En af Pernilles mærke sager er migration.
Vi skal være trygge i Danmark. I en tid med voldelige konflikter i flere dele af verden, trænger migranter og flygtning sig på Europas 
grænser. Det stiller krav til EU, og der bør gøres meget mere for at sikre EU’s ydre grænser. Det skal ske gennem en øget og bedre 
indsats i konflikternes nærområder.

Du kan læser mere om Pernilles mærkesager på hendes hjemmeside.  pernilleweiss.dk 

Mange hilsner
Kira Kruse Willmarst
Formand

6

http://pernilleweiss.dk


                     Albertslund på den anden ende! 
……………………………………………………………………. 

Albertslund kommune og i særdeleshed Borgmesteren er i den grad blevet ristet i diverse 
medier, både de sociale og trykte medier. Radiogrunden har været den udslagsgivende 
årsag, og kritikken vil ikke stoppe. Hvorfor er det interessant for os Konservative? Jo, det er 
det, fordi vores stemmer var med til, at forvaltningen skulle se på sagen om boligbyggeri på 
netop, Radiogrunden. Da sagen blev behandlet i kommunalbestyrelsen var der 13 som 
stemte for og 8 imod. Foruden os og Socialdemokratiet var det Venstre og Radikale der 
stemte for. 

Vi kan derfor forvente at blive skydeskive i en kommende debat om udviklingen af 
Albertslund, som Vi mener er en grundlæggende forudsætning for, at kommunen på sigt 
forbliver selvstændig. Albertslund står foran store udfordringer økonomisk og 
udviklingsmæssigt. I dag vil jeg blot skrive om udviklingen og kun ganske kort komme ind 
på økonomien. 

Albertslund har mange projekter i luften og ganske få igang, faktisk er der kun gymnasiet 
hvor man kan se at der sker noget. Der er ”rejsegilde” onsdag d. 29. Maj, så her sker virkelig 
noget. Det næste projekt der vil se dagens lys bliver formentlig byggeriet på Albo grunden. 
Her starter Pædagogernes pensionskasse sit boligbyggeri op d. 1. August, og kort efter vil 
det første spadestik til ældreboligerne i Vest tages. At der bliver bygget ældreboliger i 
Albertslund skyltes faktisk Det Konservative Folkeparti. Det var vores stemmer der sikrede 
det parlamentariske flertal da kun Socialdemokratiet og Vi stemte for. Alle andre var imod 
eller undlod at stemme. 

Etape 3 af Sundhedshuset starter også snart og her vil Albertslund kommune stå som 
bygherren. Citycon som ejer centret burde være bygherren, men på grund af en tvist med 
deres udviklingsselskab, har Albertslund påtaget sig rollen. 

Man kan sige, at Albertslund står foran mange projekter som har til formål at få flere 
borgere til byen. Der er en forventning om, at Albertslund indenfor de næste 10 år skal 
vækste med op imod 10000 borgere, så noget skal ske og noget vil ske. Faktisk er det vigtigt 
at byggekranerne rejser sig over Albertslund, for det signalerer at her satser man på 
udvikling, og det skulle gerne medføre at andre investorer melder sig på banen med andre 
byggerier. 
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For at få plads til de mange nye borgere bliver man nødsaget til at bygge i højden, så vi vil 
opleve et Center område med flere høje huse. Byggerierne vil blive op til ni etager og de vil 
primært blive placeret i strækningen fra COOP i Øst til Hyldagergrunden i Vest, inklusiv 
Fængselsgrunden som er overgivet til Freja, statens ejendomsselskab. Der pågår 
forhandlinger mellem kommunen og Freja om anvendelsen af bygningerne/grunden frem 
til, at der skal bygges på området. 

Lister man planerne over fremtidige byggerier op ser listen således ud: 

Gymnasiet, COOP, Albogrunden (91 boliger), Kanalgaden 3 (80 boliger), Randager 1 (52 
boliger), Hjørnegrunden (48 boliger), Roholmsparken med 2  senior bofællesskaber (et 
alment og et privat udlejning – totalt 120 boliger), Etape 3 sundhedshuset, Albertslund 
centrum masterplan (200 boliger), Fængselsgrunden (550 boliger), Hyldagerparken (250 
boliger), Roskildevej (rækkehuse), Nyvej (lejligheder), Humlehusene (plejepladser) samt 
Hersted Industripark (2400 boliger).  

Derudover er der flere spændende projekter på vej, men de er stadig fortrolige for 
offentligheden. 

Der er brug for et ansvarligt Konservative Folkeparti i Albertslund og der er brug for vores 
stemmer. Vi skal sikre, at Albertslund kan blive en fri og økonomisk uafhængig kommune 
og ikke som i dag, hvor vi er afhængig af diverse bloktilskud og særtilskud. Vi skal sikre 
velfærden for alle borgere i Albertslund og det kræver handling og mod, og det besidder Vi, 
derfor vil I fortsat opleve – Borgerlige stemmer der arbejder. 
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