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Spids- og regionskandidat Carsten Kudsk 
46 år, bor i Svindinge, Ørbæk. 
Uddannet slagter og levnedsmiddeltekniker. 
Selvstændig og 2. viceborgmester i Nyborg. 

Jørn Gustavsen  
53 år, gift og bor i Nyborg. 
Ansat i politiet i 1986 i København. 
Arbejder som politiassistent hos Fyns Politi på udlændingekontoret. 

Frank Sørensen  
53 år, bor i Ørbæk. 
Uddannet reservedelsekspedient, sergent og SAP-programmør. 
Arbejder som lastbilchauffør. 

Ulrik Pedersen 
42 år, gift og bor i Ellinge, Ullerslev. 
Uddannet som landmand. 
Arbejder som anlægsgartner.

Regionskandidat Anne-Marie Palm-Johansen  
40 år, gift og bor i Svindinge, Ørbæk, uddannet tandklinikassistent, 
leder, indretningskonsulent og sygeplejerske. 
Ansat i Fælles Akut Modtagelsen (FAM) på Svendborg sygehus og 
arbejder også ved SOS vikar. 

Karsten Hedemark Hedmark 
59 år, bor i Nyborg. Uddannet som tømrer og byggetekniker. 
Pensioneret fængselsbetjent. 
Driver et Bed and Break fast hjemme. 

Peter Hvilshøj  
51 år, gift og bor i Nyborg. 
Salgskonsulent hos Clip Renserierne.

Allan Lau  
60 år, bor i Ullerslev. 
Taxavognmand i Nyborg.
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O - din kommune, dit valg

Nyborg Kommune er med sin naturskønne og centrale beliggenhed, midt 
i landet et oplagt sted at bosætte sig. En gunstig infrastruktur sikrer let 
adgang til tog og motorvej. Med en rejsetid på en time kan man fra 
Nyborg nå omkring 240.000 potentielle arbejdspladser.

Nyborg Kommune har alle forudsætninger for at blive et sted, hvor vækst 
og bæredygtighed går hånd i hånd. Vi vil ikke kun være kendt som 
Danmark Riges Hjerte, men også som Danmarks Grønne Midtpunkt.

I det hele taget ser vi Fyn som et område med store muligheder. Det 
mere fleksible samfund og arbejdsmarked, de grønne ideer, de gode 
rammer om familielivet og de mange muligheder i fritiden passer til det, 
Fyn kan tilbyde. 

I Dansk Folkeparti vil vi gribe chancen. Derfor siger vi:
Dansk Folkeparti ønsker et nyt fleksibelt pleje/ældrecenter med central 
beliggenhed i Nyborg, som skal kunne tilpasses tidens aktuelle behov.

Dansk Folkeparti ønsker at bevare gratis varmtvandstræning for alle over 
65 år og alle kronisk syge.

Dansk Folkeparti kræver at ældremilliarderne fortsat skal blive hos de 
ældre.

Dansk Folkeparti ønsker øget fokus på vores socialt udsatte børn og 
unge, så de også kan få mulighed for at deltage i en sports/fritidsaktivitet.

Dansk Folkeparti ønsker større fokus og respekt omkring de danske 
traditioner, værdier & højtider i kommunens skoler og institutioner. 
Og fastholdelse af dansk madkultur.

Dansk Folkeparti vil arbejde for at højne og bedre kommunikationen 
mellem kommune og borger.

Dansk Folkeparti ønsker, at alle vores borgere skal have en fair og ordentlig 
behandling. 

Dansk Folkeparti ønsker politiet tilbage til borgerne. Vi er imod den massive 
centralisering. 

Dansk Folkeparti ønsker udtrædelse af Udvikling Fyn. Midlerne skal tildeles 
kommunal erhvervsindsats, og vi ønsker et øget samarbejde på Østfyn 
med 1 fælles turistchef og erhvervschef.              
Dette for at booste erhvervslivet og turismen i Nyborg kommune.

Dansk Folkeparti - Fordi politik skal føres for borgernes skyld!
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Vi tager dit valg alvorligt
Kommunen afgør hvor godt vores ældre, børn og unge har det i dagligdagen.

 
Det er kommunens politikere, der har stor indflydelse på, hvor god ældreomsorgen 
i kommunen er, hvor store, og hvor gode skolerne er, hvordan børnepasningen af 

de små fungerer. Alle de ting, der er vigtige i dagligdagen.
 

Derfor: Støt DF i din kommune.
 

Stem på Dansk Folkeparti

Jeg ønsker alle vore kandidater og alle vælgere et rigtig godt kommunalvalg!

Venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

www.danskfolkeparti.dk · 3337 5199O
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