Resultater.
En trafikplan for midtbyen er efter mere end 20 års
afventen så småt ved at blive realiseret.
Lokalplanlægning for 2 store nye boligområder i
Ry, Haldursparken og Sdr. Ege. Og for
seniorandelsbolige rpå Lynghoved.
Et gevaldigt løft til havnefronten. -det er ikke
tilfældigt at der tales om “Pederspladsen.”
Trafiksikkerhed. Der er gennemført cykelsti mellem
Ry og Låsby, og i budgettet for 2006 er der penge
til den cykelsti der mangler på Bakkelyvej.
Der er pange til en rundkørsel ved Gjernvej i Låsby
i 2006.

Holdninger.
Det offentlige kan og skal ikke løse alle opgaver for
folk. Men de ting vi gør, skal vi gøre til UG.

Peder Porse
16 år i Ry Byråd.
8 år som udvalgsformand.
Har som formand både på det sociale
og det tekniske område vist evner til
at finde løsninger i svære sager og
kunnet samle politisk brede flertal om
gennemførelsen.

Politiker på borgernes side.

Fremover
Det blir en vigtig opgave at sikre størst mulig
politisk og dermed demokratisk indflydelse i
opbygningen og driften af den nye kommune.
I den første periode blir det en vigtig opgave at gøre
alle de initiativer, der er godt i gang i Ry nu, helt
færdige.
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Mennesket bag politikeren.
www.pederporse.dk
Kontakt: pp@pederporse.dk

I Venstre er det ikke placeringen på listen. men antallet af
personlige stemmer, der afgør, hvem der vælges.

STEM PEDER I DET
NYE BYRÅD.
Klare løfter.
Der skal ikke lukkes skoler som følge
af kommunalreformen!
Den nye kommune skal komme til
borgerne i servicecentre på de
nuværende rådhuse, kombineret med
ugentlige forvaltningsbusser i de mindre
byer. Og vi skal være parate til at bruge
den moderne teknologis muligheder for
at løse opgaver i direkte dialog med
borgeren i dennes hjem, hvis det er
det bedste.

De ældre skal sikres muligheden for frisklavet
varm mad hver dag, hvis de ønsker det. Og andre
løsninger, hvis de foretrækker det.
Når de mange ting, der er sat i gang i de 4
kommuner er færdige om 2-3 år. skal der
gøres plads til skattelettelser.

