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MINE MÆRKESAGER

∙  En mere blandet by, hvor der også i fremtiden bor 
mennesker med forskellige jobs, uddannelser og 
indtægter.

 ∙  En by med bedre velfærd for børn, unge, ældre  
- og dem midt imellem.

∙  Og en by, hvor vi sætter den grønne omstilling så  
meget i fokus, at vi bliver Danmarks grønneste  
kommune! 

Kort sagt: Vi skal holde fast i alt det gode, der er ved  
Frederiksberg men gøre en god kommune endnu bedre. 

Men valget handler om mere end det. Det handler også 
om, at vi får ordentligheden tilbage på rådhuset. Når det 
samme parti sidder på magten i 112 år, så er der brug for 
luftforandring på rådhuset. 

Vi har da også de sidste fire år set, at der ikke har været 
styr på sagsbehandlingen på rådhuset i bl.a. familieaf-
delingen og arbejdsmarkedsområdet, og kapitalfonde 
og spekulanter har købt op på Frederiksberg for at lave 
hurtige penge, men uden tanke for byens udvikling.  
Det er ikke ordentlighed.

Ved sidste valg var vi 168 stemmer fra at få en ny borg-
mester og et nyt flertal. Din stemme er vigtigere end 
nogensinde. Stem personligt den 16. november  
- fordi det er tid til ordentlighed.

FREDERIKSBERG SKAL 
VÆRE EN BY, FOR ALLE  
DER KAN TÆNKE PÅ  
ANDRE END SIG SELV! 
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BOLIGER TIL ALLE
Vi skal have boliger, der er til at betale, så 

Frederiksberg ikke kun bliver en by for de 
rige og heldige. Boligspekulanter har sat dagsorden  
i vores by for længe! Konkret: når vi bygger flere  
boliger, skal det være boliger, der er til at betale og  
vi skal bevare de billige boliger, som vi har i dag. 

DANMARKS GRØNNESTE KOMMUNE
Vi skal rive Bispeengbuen ned, føre trafikken 

under jorden og åen over. Flere cykelstier og 
energirenoveringer af offentlige bygninger - sådan 
skaber vi en grønnere fremtid og flere grønne ånde-
huller i byen - og Danmarks grønneste kommune.

BEDRE SKOLER
Vi skal istandsætte nedslidte skolebygninger 

og i fremtiden skal der max være 24 elever i 
klasserne på Frederiksberg. Vores børn er fremtiden!

VÆRDIGT ÆLDRELIV
Vi skal igen være kendt som en god kom-

mune at leve sit seniorliv i! Frederiksberg- 
busserne skal der ikke skæres på, som Konservative 
ellers lige forsøgte, og vi skal have mere tid i hjem-
meplejen og på plejehjem og gode muligheder for 
seniorer i alt fra kultur- og foreningsliv til seniorsport.

For mig handler politik om ordentlighed.  
Om visionerne for det gode liv. Omsorg for 
dem, der ikke kan selv. Omtanke for vores 

klima og grøn omstilling. Orden i økonomien.  
Kort sagt: tid til ordentlighed.

“ “



Jeg er født 1981 i Haderslev, og har boet    
på Frederiksberg siden 2002.

Gift med Tildde og far til Liva  
(født 2013) og Folke (født 2016). 
Uddannet jurist i 2008, herefter 
uddannet advokat fra Kammer-
advokaten i 2011 og siden 2015 
partner hos SIRIUS advokater.

Valgt til kommunalbestyrelen  
siden 2006, nu viceborgmester  
og formand for under- 
visningsudvalget.

Bor i villalejlighed 
i stuen i et  
generationshus, 
hvor “mormor 
og morfar” bor 
på 1. salen.

Elsker at løbe 
ture i fritiden,  
gå i teatret  
eller læse  
en god bog.

MERE OM MICHAEL

Vil du vide mere eller vil du være aktiv i min kampagne 
for at blive Frederiksbergs nye borgmester? Så skriv på 
kontakt@michaelv.dk 

Jeg hører meget gerne fra alle, der har gode idéer til 
fremtidens Frederiksberg, spørgsmål til min politik 
eller noget helt tredje på kontakt@michaelv.dk 

Du skal også være velkommen til at følge  
med på Facebook eller Instagram!
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KONTAKTINFO


