MIN BAGGRUND
Jeg holder af Dragør Kommune, fordi her
emmer af trivsel, natur og kultur, og fordi din
og min kommune er fuld af finurlige historier.
I min optik er Dragør Kommune særlig interessant på grund af nærheden: Det hele ligger lige
uden for døren.
Jeg har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2014, og nærhed, engagement
og lydhørhed er nøgleord for mit arbejde som
lokalpolitiker. En ordentlig politik handler om
at undgå hovsa-løsninger. Jeg prioriterer min
indsats på de store udviklingsprojekter og
undgår helst at fokusere på bagateller.
Jeg er cand.mag. i dansk og filmvidenskab og
arbejder som selvstændig medieproducent.
Jeg producerer medieløsninger til store danske
virksomheder og organisationer fra min virksomhed, som holder til i Filmbyen.

PERSONLIGE
MÆRKESAGER
• En spændende havn for både
borgere, sejlere og erhverv
• Smuk og sikker kyst- og
klimasikring
• Udvikling med respekt for
mennesker, kultur og natur
• Aktivt og værdigt ældreliv
for alle

I fritiden er jeg aktiv sejler med båd på Nordre
Mole i Dragør Havn.

“

SMUK OG SIKKER
KYST- OG KLIMASIKRING: DET ER
EBBE ELLER FLOD

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål vedrørende Liste T’s
politik og mine personlige holdninger,
så er du velkommen til at kontakte mig:
Ebbe Kyrø
Søndre Strandvej 133
2791 Dragør
Tlf. 40 11 59 05
Mail: ebbek@dragoer.dk
Læs mere på www.t-dragoer.dk
Mød os på Facebook og Instagram

EBBE KYRØ

SMUK OG SIKKER KYSTOG KLIMASIKRING
I den seneste valgperiode har jeg engageret
mig i to vigtige emner, hvor jeg også har haft
formandsposten: kyst- og klimasikring samt
havneudvikling. Disse vigtige projekter ønsker
jeg at følge til dørs i den kommende valgperiode.
Ingen i Dragør Kommune skal sove med waders
på! Vi er i fuld gang med det største udviklingsprojekt i kommunens historie: kyst- og klimasikring af 14 km varieret og naturskøn kystlinje.
Jeg går til valg på at arbejde videre med dette
projekt. Det skal ske med respekt for, at vi giver
mere til den smukke natur, end vi tager, at vi
bliver en klimasikker kommune, og at borgerne
løbende bliver hørt.
Jeg ser med tilfredshed på, at der er skabt bred
politisk enighed omkring projektet. Sporene er
lagt, og vi bliver lige nu kigget over skuldrene af
vores nabokommuner, som vil lege med.

“

DIN STEMME PÅ MIG
ER GARANTI FOR, AT
HAVNEN UDVIKLES,
SAMTIDIG MED AT
STEMNINGEN OG DET
HISTORISKE BEVARES
AKTIVITET OG KULTUR
I BY OG HAVN
Som aktiv sejler i Dragør Havn ønsker jeg at
udvikle havnen til hovedstadsområdets mest
spændende kultur- og sejlsportshavn.
Havnen skal være et frirum for sejlere, være attraktiv for søfartserhvervet, og den skal fungere

som en maritim park for borgere og gæster.
I første omgang skal Dragør Ny Havn renoveres
og udvides. Østmolen skal udbygges, så der
opstår en bred havnepromenade for lystfiskere,
badende, shipspottere og spadserende. Endelig
vil jeg arbejde for et kulturhus på den gamle
værftsgrund og støtte de frivillige initiativer
omkring det projekt. Din stemme på mig er
garanti for, at havnen udvikles, samtidig med
at stemningen og det historiske bevares.

DET SKAL VÆRE TRYGT
AT BLIVE ÆLDRE
Vi bliver flere og flere ældre i Dragør Kommune.
Det er jo dejligt. Samtidig er vi i konkurrence
med andre kommuner om at finde nye medarbejdere til plejecenteret og hjemmehjælpen.
Alle vore ældre medborgere skal have den hjælp,
de har brug for – hverken mere eller mindre.
Vi skal have selvstyrende teams i ældreplejen.
Rammerne for socialt samvær skal fortsat styrkes.
Vi skal genoptræne alt, hvad vi kan, og dernæst
yde omsorg for alle ældre, som har behov.

