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Grøn mobilitet frem for havnetunnel
Den aktuelle plan for en havnetunnel skaber samlet set mere trafik i byen 
og beslaglægger store rekreative områder. Vi skal gentænke hele 
trafikken i og omkring København for at sikre en god fremtid for alle 
trafikanter. Fremkommelighed for biler og lastvogne forbedres med 
trafikstyringscentral, moderne signaler samt elektroniske vejafgifter, 
miljøzoner og godsterminaler uden for centrum. Kollektiv transport 
styrkes med Sydhavnsmetro, mere skinnebåren trafik og cykelparkering 
ved centrale stationer.

Flere byhaver
Der er en stor interesse for haver i byen, men stadig alt for mange 
praktiske barrierer for give rum til alle interesserede. Vi skal skabe nye 
muligheder for midlertidige haver på tomme grunde og udlægge flere 
arealer til haver – både for beboere i forbindelse med nye byggerier og 
for alle borgere på egnede kommunale grunde.

Iværksætteri
Vi skal skabe bedre rammer for iværksættere – både videnserhverv og 
håndværk; vi har brug for begge for at skabe en by for alle. Vi skal have 
iværksætterundervisning i Folkeskolen og samarbejde med gymnasier 
og universiteter om fokus på iværksætteri. Bureaukratiet over for 
virksomhederne skal minimeres. København skal være magnet for viden 
og styrke evnen til at fastholde udenlandske medarbejdere.

Støt André Just Vedgren. SMS RV AJV til 1919 og støt med 150 kr.*

André Just Vedgren
Jeg har været med til at starte flere byhaveprojekter. 
Medlem af Amager Vest Lokaludvalg 2007, næstformand siden 2010. 
Bor i Ørestad og er medejer af en mindre it-virksomhed.

www.vedgren.dk
facebook.com/vedgren
andre@vedgren.dk
Tlf.: 40 81 42 42
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