
er en tværpolitisk forening, hvis formål er 

• at sikre borgerne lige vilkår, når det gælder 

tilbud fra offentlige instanser. 

• at bevare og styrke alle vitale funktioner i 

lokalsamfundet. 

 

Bestyrelsen 

 
Anne-Mette, Svend, Tina R, Tina B, John, Doris og Yvonne. 

 

John Povlsen (fhv. rektor) formand 

Anne-Mette Hansen (HR Supp.) Kasserer 

Tina Rewers (lærer) Sekretær 

Tina Baruch (lærer-specialundervisning) 

Doris Henriksen (fhv. sygeplejerske) 

Svend Skottfelt (læge) 

Yvonne Olesen (fhv. sagsbehandler) 

SUNDHED 

Vi kæmper for 

• Udlægning af opfølgende behandlinger 

til sundhedscentrene. 

• Benyttelse af videokonferencer ved 

konsultationer efter undersøgelser. 

• Speciallægekonsultation og behandling i 

ambulatorier på sundhedscentrene. 

Det vil blive en kvalitetsforbedring for vore borgere, 

da transport og tabt arbejdstid herved nedsættes 

betydeligt.  

En del patienter må i dag fravælge behandlinger, da 

de ikke tåler de lange transporter.  

Initiativerne vil befri miljøet for en betydelig CO2 

belastning. 
 

Vi arbejder for  

• Et velfungerende familielægesystem til 

vore borgere. 

• At bevare en velfungerende 

vagtlægeordning. 

• Vi holder øje med service og ventetider i 

det offentlige. 

 

 

 

 

 

DANMARK i BALANCE 

 
Et Danmark i balance er et rigere 

Danmark. 

Centraliseringer er oftest til ugunst for vore 

borgere. 

Vi kæmper vedholdende for at styrke vort 

lokale politi. 

 Sikring af lige adgang til hurtig behandling 

 

 

 

 

 

f.eks. via lægeambulancer og lægehelikoptere. 

 

 

FAMILIE 

Vi vil altid være 

patienternes vagthund Vi skal kunne bo og bevæge 

os trygt, derfor holder vi tæt 

kontakt til politiet 



Det er vort mål 

• At det er attraktivt for børnefamilier at 

bosætte sig i vort lokalområde. 

• At styrke daginstitutionsområdet 

• At støtte etablering af nye uddannelses- 

og efteruddannelsestilbud. 

• At bevare alle nuværende 

uddannelsesinstitutioner. 

• At sikre værdig pleje og omsorg for vore 

ældre og vore sygdomsramte borgere. 

• At give borgerne en god og tidssvarende 

service uden lange ventetider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har brug for dit medlemskab, så vi står 

styrket, når vi holder vores faste møder med: 

Politi 

Kommune 

 Region 

 Sundhedsvæsen 

 

Det koster kun 50 kr. om året. 

 

Indmelding kan ske via vores hjemmeside 

www.naersamfund.dk eller via mail til 

kassereren på a.skonning@hotmail.com. 

 

Oplys venligst: 

Navn 

Adresse 

Telefonnummer 

Mailadresse 

 

Hvis du kan bidrage med noget til vores 

kerneområder eller med andet, så kontakt vores 

formand 

John Povlsen på Povlsen.John@gmail.com 

eller på 2026 8478 

 

 

Vi kæmper for at styrke 

vores lokale samfund. 

http://www.naersamfund.dk/
mailto:a.skonning@hotmail.com
mailto:Povlsen.John@gmail.com

