MIN BAGGRUND
Jeg og min familie flyttede til Søvang i 2015,
og siden da har jeg været interesseret i lokalpolitik i vores kommune.
Jeg har holdt mig opdateret ved løbende at
følge kommunalbestyrelsens gøren og laden
og ved at sætte mig ind i, hvilken retning de
forskellige partier står for i Dragør Kommune.
Dernæst har jeg kastet mig ind i debatten på
Facebook og skrevet læserbreve for at gøre
opmærksom på de ting, jeg finder vigtige.
Efter nøje overvejelse meldte jeg mig ind i
Liste T, og nu stiller jeg op til kommunalvalget.
Liste T rammer de holdninger, jeg finder vigtige
– herunder til ordentlig offentlig transport i
hele kommunen og kulturhus på havnen – og
er bredt repræsenteret også i Søvang, hvor jeg
har min gang, og er altid klar til at stå på mål
for en gennemtænkt politik – selv der hvor den
deler vandene.

PERSONLIGE
MÆRKESAGER
• Vi skal have et kulturhus,
som kan binde generationerne
sammen
• Vi skal sørge for, at kommunen
hænger bedre sammen med
offentlig transport
• Vi skal have fokus på, at
byfortætningen i Søvang ikke
tager overhånd

Jeg bor med min familie, herunder to børn på
7 og 8 år, i Søvang, er selvstændig IT-konsulent
og har arbejdet med udvikling og ledelse i 25 år.

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål vedrørende Liste T’s
politik og mine personlige holdninger,
så er du velkommen til at kontakte mig:
John Doktor
Tværvej 53
2791 Dragør
Tlf. 61 27 73 66
Mail: john.doktgor@gmail.com
Læs mere på www.t-dragoer.dk
Mød os på Facebook og Instagram

JOHN DOKTOR

KULTURHUS PÅ
HAVNEN
Vi har en hel unik mulighed for at styrke fællesskaberne i vores kommune med et kulturhus
på den gamle værftsgrund i havnen. I et fælles
kulturhus, som favner bredt, kan alle borgere
mødes på tværs af alder og sociale skel om for
eksempel fællesspisning, tøjbyttedag, brætspilsaften, strikkedag og landsholdskampe.
Jeg ønsker, at kommunen går aktivt ind og støtter et kulturhus på værftsgrunden. Det er vigtigt,
at borgerne og de foreninger, der kan se sig selv
bruge kulturværftet, bliver involveret, men det er
også vigtigt, at kommunen hjælper med processen. Kun på den måde kan vi få fondsstøtte til
huset og få en arkitektkonkurrence, så vi får et
byggeri, der passer til stedets særlige karakter.
Kulturværftet får en fornem placering, og det
forpligter.

BYUDVIKLING
I den nye kommuneplan, der er på vej, er der
forslag om at sætte grundstørrelserne ned til

“

I ET FÆLLES KULTURHUS, SOM FAVNER
BREDT, KAN ALLE
BORGERE MØDES PÅ
TVÆRS AF ALDER OG
SOCIALE SKEL
550 m2 på parcelhuse i hele kommunen.
I Søvang har vi allerede erfaringer med små
grundstørrelser, da der i flere tilfælde er givet
dispensation fra byplanvedtægten i forbindelse med opførelsen af rækkehuse, kædehuse
og dobbelthuse.
Den slags bør ske med behørigt hensyn til
området og ikke som en selvfølge. Jeg vil
derfor arbejde for, at Søvang ligestilles med
andre lignende parcelhuskvarterer i Dragør

Kommune, så der ikke åbnes for ukontrolleret byfortætning. Vi skal stille krav om en ny
lokalplan for området, så byplanvedtægten
fra 1975 opdateres til beboernes ønsker og
krav i 2021.

TRAFIK
I de seneste fire år er den offentlige transport
til og fra Dragør Kommune blevet forbedret –
bare ikke for Søvang. Det skal vi gøre bedre.
En ringbus eller en servicebus i kommunen
kan være en del af løsningen, men også et
samarbejde med taxaselskaber vil kunne give
borgerne i Søvang bedre muligheder for at
nå metro og andre forbindelser – også til at
komme på tværs af kommunen.
Jeg mener også, vi skal have fokus på trafikken på især Fælledvej. Det er dejligt, at så
mange mennesker dyrker motionscykling, men
til tider er mængden så voldsom og farten
så høj, at børnene på vores skolecykelstier
ikke er trygge. Vi skal have Søvangs bekymringer med i en ny trafiksikkerhedsplan, så
vi kan blive prioriteret på lige fod med andre
områder i kommunen.

