MIN BAGGRUND
Ved kommunalvalget i 2013 og i 2017 stemte
ca. 10% af borgerne på mig personligt og det
synes jeg var fantastisk og samtidig forpligtende. I de sidste 4 år har jeg – og resten af
T-gruppen – arbejdet stenhårdt for at gøre os
fortjent til den opbakning. Og det vil vi gøre
igen, hvis vi bliver betroet din stemme.
Jeg er 61 år og gift med Line og sammen har
vi 2 voksne børn – Thor på 23 år og Bjørg på
20 år.
Jeg er uddannet ingeniør og økonom og har
arbejdet i mange forskellige brancher. Jeg har
været ansat i internationale virksomheder,
arbejdet i udlandet – både i EU og udenfor EU.
Jeg har arbejdet med forretningsudvikling hele
mit professionelle liv; det har ligesom været
den røde tråd gennem mit arbejdsliv. Jeg har
været ansvarlig for udviklingen af en af Danmarks første internetbanker, jeg har drevet udviklingsprojekter for Bang & Olufsen, SimCorp
og mange andre.

PERSONLIGE
MÆRKESAGER
• Dragør Kommune skal være
Danmarks bedste at bo i
• Jeg vil garantere for styringen
af økonomien
• Jeg ønsker det bredest mulige
samarbejde – på tværs af
partiskel og kommunegrænse

Jeg har arbejdet ca. 18 år i Nykredit-koncernen
og haft flere forskellige stillinger, som har været
forankret omkring innovation, økonomi og
produktudvikling. Jeg arbejder nu som chefkonsulent for et større dansk konsulentfirma
Globeteam, som er kendt for at være rigtig
dygtig til at koble forretning med IT. Det har
givet mig viden og indsigt, som jeg trækker
på i mit arbejde i kommunalbestyrelsen.

KONTAKT

Jeg har været frivillig idrætsleder i mere end
35 år i henholdsvis Tårnby, Frederiksberg og
Dragør Kommune og kender derfor til de vilkår
idrætten arbejder under. Jeg elsker at opleve
den frivillige kobling mellem børn, unge og
ældre.

Peter Læssøe
Strandjægervej 14
2791 Dragør
Tlf. 21 67 45 10
Mail: peterl@dragoer.dk

Hvis du har spørgsmål vedrørende Liste T’s
politik og mine personlige holdninger,
så er du velkommen til at kontakte mig:

Læs mere på www.t-dragoer.dk
Mød os på Facebook og Instagram

PETER LÆSSØE
Borgmesterkandidat

DANMARKS BEDSTE
KOMMUNE

“

JEG ER DIN GARANT
FOR, AT DER ER STYR
PÅ ØKONOMIEN.

i forholdet til andre kommuner. Jeg ønsker et
tæt samarbejde med mine kolleger i Kommunalbestyrelsen og med Tårnby Kommune.

ØKONOMI

For ca. 12 år siden blev jeg en del af kommunalbestyrelsen og lidt paradoksalt, så er det mine
forslag fra dengang, der nu er blevet gennemført
i Dragør Kommune.

Liste T har gennem de seneste 18 måneder været
en del af konstitueringen i Dragør Kommune
og sammen med Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti og Venstre er det lykkedes at vende
udviklingen.

Det er jeg naturligvis glad for, og jeg lover, at
Liste T og jeg vil gøre alt for, at der også i fremtiden er styr på økonomien. Jeg vil gerne være
din garant for, at der er styr på økonomien.

Dragør-borgerne elsker naturen, kulturhistorien,
den gamle by og havn – og den nærhed, der er
til alle disse kvaliteter. Borgerne elsker også
den nærhed og påvirkning den enkelte borger
har på demokratiet i Dragør Kommune. Derfor
skal Dragør Kommune forblive med at være en
selvstændig kommune.

Det mest motiverende ved at være kommunalpolitiker i Dragør er muligheden for at påvirke
kommunen i en positiv retning. Hvis vi bliver
endnu skarpere på styringen af økonomien, så
er potentialet for Dragør Kommune stort nok til,
at vi får Danmarks dejligste kommune at bo i –
intet mindre. Det er den overordnede vision jeg
har og som jeg vil jagte i mit lokalpolitiske liv.

Kommunens økonomi er i denne periode markant
forbedret. Vi er nu i en så fordelagtig situation, at
vi kan tage de rigtige langsigtede beslutninger.
Med andre ord – der er kommet ro på økonomien.

SAMARBEJDE PÅ TVÆRS
Samarbejde er vejen til resultater. Det gælder
i kommunalbestyrelsen, mellem partierne og

Jeg er selv født og opvokset i Tårnby Kommune,
så jeg kender til de mange kvaliteter i vores
nabokommune. Jeg ved derfor, at vore to herlige
kommuner aldrig vil blive lagt sammen; de er
for forskellige!

Dragør Kommune har en tilstrækkelig størrelse
til, at vi kan levere kvalitetsydelser til borgerne.
Det er den primære grund til, at jeg ser en
selvstændig Dragør Kommune og et tæt
samarbejde med Tårnby Kommune - til gavn
for begge parter

