
-til for borgere og virksomheder
-et frisk pust til kommunen
-nytænkning tilladt
-plads til alle

Sendes eller afleveres til:

NYT Lolland
c/o Carsten Andersen
Oksebæksvej 3
4900 Nakskov

$
”Valgkampvogn”
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INDMELDELSESBLANKET

Ja tak, jeg vil gerne være medlem af den politi-
ske liste: NYT Lolland. 

Jeg er indforstået med, at når listens forening 
er etableret, skal der betales et kontingent, som 
den stiftende generalforsamling fastsætter. 

Navn:

_______________________________________

Adresse:

_______________________________________

Postnr. + by

_______________________________________

Tlf. 

_______________________________________

e-mail: _________________________________

 @________________________._______

q Jeg vil gerne holdes orienteret, når der er 
nyheder. 

_______________________________________
underskrift

NYT Lolland vil være den nye liste, som skal 
være med til forandre Lolland - det være sig både 
mentalt blandt borgere og virksomheder samt i 
opfattelsen af os. 

For at kunne lave forandringer til det bedre skal 
tankesættet bag kommunens måde at agere på 
laves om.

Denne transformation skal ske i tæt samarbejde 
med borgere og virksomheder, således at udbyt-
tet bliver så optimalt som muligt. 

Transformationen skal ske på en sådan måde, at 
omverdenen opdager og oplever den 
forandring, der er behov for og ønske 
om.

Det betyder, at forandringerne skal 
gennemføres efter princippet ”Mest 
for pengene - mest for borgerne”.

NYT Lolland har ingen tilknytning til etablerede 
politiske partier, men har alene til formål at skabe 
et bedre sted at leve, bo og arbejde for borgerne 
og de lokalt forankrede virksomheder.

Tanken er naturligvis at få selvtilliden til at blom-
stre lokalt og at gøre kommunen attraktiv for 
aktive tilflyttere - såvel virksomheder som privat-
personer.

Når vi tør udfordre det kendte, er vi allerede på 
vej i en helt ny retning, som vil få optimismen til 
at vokse. 

Kampagnen bygger på rødt og grønt. Rødt bety-
der stop - og det som ikke virker. 

Grønt står for ”go” og den gode fremtid, de nye 
løsninger, de nye muligheder og de innovative 
tanker, den kloge måde at kommunikere med 
borgere, virksomheder og omverdenen på. 

Valgkampen vil ikke blive en kamp for en særlig 
skole, et plejehjem eller en særlig sag, men en 
kamp for at få nogle bedre løsninger. 

Det skal være løsninger, der er bedre end dem, vi 
kender - og det skal være løsninger med frem-

tidsperspektiver i. 

Hovedfokus skal være på Lolland 
Først - altså at alle får gavn af løsnin-
gerne på den ene eller anden måde. 

Det handler om den fremtid, vi gerne 
vil have skal være på Lolland for os 

selv, vore efterkommere og ikke mindst de tilflyt-
tere, som kommunen trænger til. 

Der findes en folder på nytlolland.dk - hvor også 
nyheder, argumentationer og andet af interesse 
for fremtiden kan læses. 

Bag opstarten af NYT Lolland står:

Carsten Andersen
tlf. 22 23 34 08
e-mail: carsten@nytlolland.dk

-Der er brug for en 
mental betalings-
standsning, 
således at det gode 
kan forstærkes og 
det dårlige sorteres 
fra!




