
Politik kan være hårdt og 

beskidt…! 

 

 

 



Mange bliver overrasket over: ”at der er en 

socialdemokratisk borgmester i Fredensborg!” 

73,4 % af vælgerne i Fredensborg kommune stemmer 

ikke på et rødt parti ved folketingsvalget 

61,6 % af vælgerne i Fredensborg kommune stemmer 

ikke på et rødt parti ved kommunalvalget 

Vi er den socialdemokratisk ledet kommune i landet 

med det højeste antal borgerlige vælgere.  



Hvem stemmer man på? 

• Mennesker man har tillid til 

• Typisk hvis man kender personen.  

• Derfor er synlighed altafgørende. 

• En fra lokalområdet  

• 80 % af vælgerne aner ikke hvad der sker i Kommunen. 

• Borgerne er fokuseret på sit eget bysamfund  

• Det skal vi bruge i valgkampen i langt højere grad end vi 

har gjort før. 



Den politiske situation (A-guiden – Q and A)) 
 

• Samarbejdet med de andre partier 

• Budgetudfordringer i 2018 – budgetaftale vedtages i juni 

• Gældens udvikling 

• Grundskyld og skat 

• Tryghed og kriminalitet 

• Fremtidens Fredensborg Kommune 

• Bysamfundenes mantra ”vi får aldrig noget…” 

• For mange almennyttige boliger i kommunen 

• Pingvin og vandskiklub sagen 

• Skydeklubsagen i Langstrupmose 

• Louisianna – parkeringsudfordringer 

• Nyt plejecenter – Humlebæk syd 

• Humlebæk hallens fremtid 

• Offentlig transport 

• Sørup ønskerne 

• Svømmehal 

 

 

 



Analyse af KV13  
• S havde ikke fået det 9 mandat hvis vi ikke  havde haft et 

valgforbund med Fokus Fredensborg og DF 

• Andelen af personlige stemmer på A blev øget og er 

forholdsmæssigt større end V 

• Der er fortsat en politisk autopilot hos mange vælgere 

der gør at de stemmer på V uanset hvad??? 

• En del vælgere stemte på S for første gang i deres liv!!! 

 

 

 

 



Analyse af KV13 

• Vi skal have mere end 22.1 % af stemmerne på 
Endrupskolen. 

• Vi skal have flere kandidater i Fredensborg 
bysamfund.  

• Vi skal have en kandidat fra landområdet. 

• Vi skal øge valgdeltagelse i Kokkedal og have 
flere kandidater.  

 



Virkemidler og valgkampens målsætninger 

• Jo flere opstillede kandidater jo flere personlige 

stemmer.  

• A-listen skal bestå af mindst 27 kandidater.  

• Hvert byrådsmedlem finder mindst én S-kandidat  

• Vi skal besøge 10.000 husstande – 370 husstande pr. 

kandidat. 

• A får over 30% af stemmerne og går et mandat frem 

• Der fokuseres mere på de 4 bysamfund og landområdet. 

5 foldere skal fortælle hvad socialdemokraterne konkret 

vil! 

• A-kalenderen 

• A-guiden - Q and A – spørgsmål og svar - A-guiden  

 

 
















