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SOCIALDEMOKRATIET I GRIBSKOV 

BORGMESTERKANDIDAT 
MORTEN DAHLBERG

Vi vil gøre det bedre. Når vi fokuserer,  
på vores folkeskoler i Gribskov, er det 
vigtigt at vi hele tiden er opmærksom-
me på individet, og på vores sårbare 
unge.

Socialdemokratiet vil samarbejde med 
alle partier i byrådet. Vi elsker nemlig 
Gribskov.

En stemme på os er en stemme på 
stabilitet og velfærd med værdighed.

 
 
Socialdemokratiet i Gribskov vil arbej-
de benhårdt på at sikre velfærd med 
værdighed. Vi skal sikre at Gribskov 
kommer helt i top på den grønne 
dagsorden. 

Holdet af gode og stærke kandidater 
er nu på plads. Alle har tilkendegivet 
at de vil knokle og medvirke til at  
skabe en super god og positiv valg-
kamp, nye som gamle kandidater.  
Vi har alle den socialdemokratiske ide-
ologi under huden. 

Derfor kan du trygt bruge din stemme 
på socialdemokratiet- Vi svigter ikke.

Vi skal gøre det bedre, det er vores 
kernefortælling. Vi vil kæmpe for at 
velfærden hele tiden bliver styrket  
og sikre, at de mennesker som møder 
vores kommune bliver behandlet  
ordentligt og med værdighed.

Den smukke natur som præger  
Gribskov, og det miljø som omgiver 
os, skal hele tiden være en del af  
vores fortælling, For særligt, klima og 
miljøområdet er meget vigtige for 
socialdemokratiet.

Vi skal gøre det bedre

Fra venstre: Pia Foght, Jannik Lyng Petersen, 
Allan Nielsen, Steffen D. Goldschmidt, Morten Dahl-
berg, Daniel Faber Threms, Mette Tolstrup



METTE TOLSTRUP
Byrådskandidat

 
 

 
• Det skal være trygt for 
borgerne at blive ældre i 
Gribskov.  

• Der skal rettes en særlig 
indsats over for vore 
demente borgere.

• Borgerne skal tilbydes  
relevante sundhedstilbud.
Folkeskolerne skal styrkes, 
herunder den faglige  
kvalitet.

 
 

 
• Vi skal alle tage mere 
ansvar for det affald der 
ligger i byen og naturen. 
Det er godt for klimaet og 
miljøet.

• Vores lokalsamfund skal 
indebære lokale skoler, 
daginstitutioner, ældrebo-
liger og kultur tilbud, hvis 
vi skal have en hverdag til. 
at fungerer. 

 
 

 
• Jeg synes, at alle borgere 
i Gribskov Kommune har 
ret til et godt liv. 

• At de svageste bliver 
hørt, er en vigtig del af 
min forståelse af retfær-
dighed. 

• Lige muligheder i sam-
fundet, hvor vi som fælles-
skab stiller krav til hinan-
den.

 
 

 
• Vi skal gøre det bedre.
 Socialdemokratiet i 
Gribskov vil arbejde 
benhårdt på at sikre 
velfærd med værdighed. 

• Vi skal sikre, at Gribskov 
kommer helt i top på den 
grønne dagsorden. 

•  Vi skal samarbejde 
bredt til fordel for alle 
kommunenes borgere.

MORTEN DAHLBERG
Borgmesterkandidat

 

 

 
 

 
• Der skal mere fart på den 
grønne omstilling.
 
• Mere uddannelse af  
personale i daginstitutioner 
og plejehjem. 
 
• Styrk nærdemokratiet med 
et ungeråd i Gribskov.
 
•  Udsatte borgere med han-
dicap må ikke føle sig over-
hørt i den offentlige debat.

 
 

 
• Jeg vil fokusere på
 hverdagen, den fylder 
trods alt det meste.
 
• At vi har et godt arbejde 
at stå op til, at vore børn 
er i trygge hænder på 
skolen  og/eller i daginsti-
tutionen,  
 
• At vi har tid til omsorg 
for vores ældre borgere.

ALLAN NIELSEN
Byrådskandidat

 
 

JANNIK LYNG PETERSEN 
Byrådskandidat

 
 

 
• Mit mål som politiker har 
altid været troværdighed 
og ærlighed. 
Særlig interesse for:
Ældreområdet med fokus 
på demens.
• Sundhed og forebyggelse.
• Børn og socialområdet 
- tidlig indsats og forebyg-
gelse.
• Kultur og styrkelse af 
sociale og kulturelle fælles-
skaber.

PIA FOGHT
Byrådskandidat

SUSANNE DUE KRISTENSEN 
Regionsrådskandidat 

DANIELS FABER THREMS 
Byrådskandidat

STEFFEN D. GOLDSCMIDT
Byrådskandidat

• Vi skal styrke psykiatrien
og sikre lige adgang og 
sammenhæng i sundhed                
for alle. 

• Der skal turbo på grøn 
udvikling. 

• Indflydelse på den  
regionale udvikling gør en  
forskel lokalt.  

 www. susanneduekristensen.dk

VI GRIBSKOV


