
 

 

 

 

Stevns, oktober 2022 

Anbefaling af Ken Kristensen som kandidat for Venstre til Folketingsvalget 

 

Kære stevnsborgere! 

Ved valget den 1. november får vi mulighed for at få en lokal stemme i Folketinget. 

Venstre i Faxe-kredsen, som omfatter Stevns og Faxe kommuner, opstiller Ken 

Kristensen fra Køge. 

Ken Kristensen er kendt som en dygtig kommunalpolitiker. Han er i denne 

valgperiode viceborgmester og udvalgsformand i Køge Byråd. Han er en moden 

mand, lige fyldt 50 år. Den slags folk er der hårdt brug for i Folketinget. Se blot 

på den socialdemokratiske regering med en gennemsnitsalder på omkring 40 år. 

Ken Kristensen er også ungdommens mand. Han er formand for fritid og idræt i 

Køge og er mangeårig håndbold- og fodboldtræner i Bjæverskov. 

Ken Kristensen’s styrke er hans brede erhvervserfaring som politimand gennem 

mere end 25 år i flere af dansk politi’s specialenheder. Her har han opnået stort 

kendskab til alle dele af befolkningen og både hårde og bløde skyggesider i 

samfundet. Ken Kristensen er et socialt menneske, der brænder for at skabe bedre 

forhold for alle i samfundet. Med denne baggrund vil han være garant for både 

ordentlighed og retfærdighed i det politiske arbejde. Det er der også hårdt brug 

for i disse år, hvor store beslutninger har haft karakter af panikhandling. Det har 

ført til, at manglende tillid til det politiske system er blevet et samfundsproblem. 

Endelig er det vigtigt, at vi med Ken Kristensen kan få en repræsentant i 

Folketinget med indgående kendskab til vigtige spørgsmål for vores lokalområde. 

Det gælder bl. a. dumpning af slam i Køge Bugt, placering af kystnære vindmøller, 

udskiftningen af Østbanens skinner og linjeføringen af en omfartsvej fra Stevns 

med direkte forbindelse til motorvejsnettet. Vi har i mange år savnet en stemme 

i Folketinget med lokalkendskab til Østsjælland. Den mulighed får vi nu, hvis vi får 

Ken Kristensen valgt. Derfor anbefaler vi; tidligere Venstreborgmestre i Stevns 

Kommune, at Stevns sammen med det øvrige Østsjælland står sammen og går til 

valg den 1. november for at få valgt Ken Kristensen ind i Folketinget. 

 

Med venlig hilsen 

Anette Mortensen    Poul Arne Nielsen    Lars P. Asserhøj 


