GIV DIN STEMME
FÅ EN MOTIVERET

MIE STATTAU
Min indsats vil bidrage til at gøre vores fælles
og naturskønne kommune mere attraktiv.

KANDIDAT I BYRÅDET
OM MIE STATTAU
Uddannelse 	Diplomuddannelse i Ledelse, Projektleder.
42 år, bosiddende i Humlebæk og tidligere i
Nivå. Gift. 2 børn, som er flyttet hjemmefra.
Arbejde	Leder i en privat organisation. Jeg har
ansvaret for kundeservice og arbejder med
procesoptimering, digitale løsninger og
persondatabeskyttelse.
Hverv	Domsmand i Helsingør. Bestyrelsesmedlem
og kasserer i Venstre Fredensborg.
Interesser

Politik og ledelse.

Fritid

Kajak og motionsløb.

fredensborg.venstre.dk
miestattau@gmail.com
Telefon 40358305

FREDENSBORG

FREDENSBORG

STEM PÅ

MIE
STATTAU
Jeg kommer med frisk
initiativ og stor erfaring fra
mit arbejdsliv til at forbedre
servicen for borgere og
erhvervslivet.
Min indsats vil bidrage til
at gøre vores fælles og
naturskønne kommune
mere attraktiv.

MINE LOKALE
MÆRKESAGER

MIN PRIORITEREDE
INDSATS

• Jeg vil gerne sikre havnemiljøerne
til glæde for sejlere, vandsporten,
badende, gæster og erhvervslivet
på havnene.

• Jeg vil gerne bidrage til at
kommunens økonomi styres fast og
fornuftigt og gælden afdrages.

• Foreningshuset i Sletten
skal bevares. Jeg synes, at
foreningshuset opfylder et vigtigt
behov hos beboerne for at have et
fællesskab og mange aktiviteter
sammen.
• Min holdning til det planlagte
kulturhus i Humlebæk er, at det
skal opfylde et behov og ikke være
et dyrt præstigeprojekt.
• Humle Bio skal bevares.
• Bedre mobildækning og mere
fibernet.

• Vi skal reducere energiforbruget i
kommunens bygninger til gavn for
økonomien og miljøet.
• Venstre vil sikre en værdig
alderdom med ordentlig sygepleje.
• De lokale skoleledelser er de
bedste til at lede skolerne. Derfor
skal ansvaret tilbage til skolerne.
• Venstre har stemt for ekstra
midler til skolerne i 2018, og
der er prioriteres nybygning og
modernisering af vores skoler frem
for en ny svømmehal.
• Kvaliteten i daginstitutionerne skal
højnes med mere faguddannet
personale.
• Trygheden skal sikres i alle miljøer.

“Jeg vil gerne sikre

• Bureaukratiet skal væk og let
selvbetjening skal fremmes.

havnemiljøerne til glæde
for sejlere, vandsporten,
badende, gæster og
erhvervslivet på havnene.

”

