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Du stiller spørgsmål til politikerne 
Stort vælgermøde med partiledere fra alle opstillede 

partier 

Torsdag den 3. oktober kl. 19.30 i Lille Friheden 
 

 Alle spørgsmål velkomne  

Hvorfor er skatten i Hvidovre højere end de fleste andre kommuner?  Er ejendomsskatten for høj i 

Hvidovre? Køres der generelt for stærkt på vejene i Hvidovre? Er det nødvendigt med en ny 

gadebelysning på Hvidovrevej? Er du parat til at betale endnu mere for at få afhentet dagrenovation, 

haveaffald, flasker, papir og metal på din ejendom? Skal affaldet sorteres endnu mere end i dag? Gør 

Hvidovre nok for at blive en grøn kommune? Eller det modsatte? 

 Samtlige partier deltager  

Hvis det er nogle af de spørgsmål, du sidder og brænder for at på svar på, så er muligheden der torsdag 

den 3. oktober i Lille Friheden, hvor Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, 

SGH, indbyder et stort valgmøde, hvor partilederne fra samtlige opstillede partier til kommunalvalget 

2013 deltager og svarer på spørgsmål. 

 Klar til at svare  

Og det er kun anstændigheden, der sætter grænser for, hvad der kan spørges om. Alt det, du gennem 

de seneste fire år har undret dig over, ladet dig irritere over eller været meget tilfreds med, kan du få 

luft for på det store vælgermøde, hvor politikerne med borgmester Helle Adelborg i spidsen sidder i 

klar i panelet til at svare på spørgsmål.  

 Deltagerne 

 Helle Adelborg, Socialdemokraterne, Karl Erik Høholt, Venstre, Anders Wolf, SF, Mikkel Dencker, 

Dansk Folkeparti, Mogens Leo Hansen, Liste T, Steen Ørskov (eller stedfortræder) Konservative, Arne 

Bech, Hvidovrelisten, Mikkel Krogsholm, Liberal Alliance, Susanne Vad Leth, Det radikale Venstre.   

Under mødet er SGH vært ved en forfriskning i form af en øl eller en vand. Vælgermødet finder sted: 

Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre 

Vel mødt SGH 
 


