
Frederiksbergs fremtid
med 

Henrik Murmann
Liberal Alliance

Jeg vil arbejde hårdt for
mere frihed

med lavere skatter
og gøre 

Danmarks bedste kommune endnu bedre

personligt
Henrik Murmann, Liberal Alliance 

Jeg vil også kæmpe for:
Mere erhvervsvenlig politik, som tilgo-
deser flest mulige arbejdspladser  i de-
tailhandel, produktion, uddannelses- og 
forskningsinstitutioner 

Trafikalt skal vi have mere ”smart city” 
med bedre og billigere vejbelysning, Ne-
tadgang over alt og ITS for mindre CO2 
udledning, som samtidig øger fremkom-
melighed. 

 

Jeg er uddannet håndværker på Finsensvej 
og yderligere uddannet på Handelshøjskolen, 
været produktionsleder i danske og uden-
landske grafiske virksomheder. Jeg er født 
på Frederiksberg og hele voksenlivet boet på 
Frederiksberg. Jeg har samme hustru, 4 voks-
ne børn, 8 børnebørn og driver eget grafisk 
firma på 28. år. Har varetaget en række privat 
og offentlige tillidserhverv i by- og landsret, 
sociale ankestyrelse, bank- og erhvervsbesty-
relser, skolebestyrelser og menighedsråd..

Frivillige bidrag modtages gerne:  
Nordea 5501 konto 6276 979 556

Frederiksberg Forsyning er ikke tilstræk-
keligt konkurrenceudsat, hvorfor pro-
dukterne er for dyre, ikke mindst fjerne-
varme til 100.000 mennesker. Andele af 
evt. vindmølleparker sælges

Hvis alle kommuner blev drevet som 
Frederiksberg, var der 29 milliarder i 97 
andre kommuner til skattenedsættelser 
og forbrug

37 overenskomst områder på rådhuset 
bør samordnes og arbejdstid på 37 timer 
effektiviseres. 

Bibliotekerne slås sammen til et bogud-
lånssted.

Ældre, som skal have et nyt ”hjem” skal 
have meget bedre mulighed for at se og 
vælge, hvordan det fremtidige bosted 
skal være! Vi skal være meget bedre til at 
motivere seniorgenerationen!

Du får mere ud af livet, når du bor på 
Frederiksberg, og det kan blive lidt læn-
gere, livet - hvis vi planter flere træer og 
trafikken mere glidende.

  personligt
Henrik Murmann, Liberal Alliance 

Henrik 
Murmann

Liberal Alliance, Frederiksberg
Ansvarlig: Henrik Murmann

Telefon: +45 3126 2000
lars.hammersholt@la-frb.dk



Kommuneskat 20 % og ikke som nu 22,8 
%.  Ja det er at købe ”frihed” for mange 
millioner for os frederiksbergere.
Ved at sælge kommunens beboelsesejen-
domme og effektivisere driften, bør det 
være muligt over 5 år at spare ”2,8%” .

At effektivisere kommunen er bl.a. at 
ledelsen tilser at fraværet nedbringes fra 
gennemsnit over 3 arbejdsuger pr. år pr. 
medarbejder til et par dage om året, at 
kommunen ikke skal betale for deltagelse i 
”Folkemødet” og andre service- og fornø-
jelseslignende arrangementer og rejser til 
udlandet eller i Danmark. Vi behøver sik-
kert heller ikke være medlem af så mange 
foreninger, nytteværdien bør granskes med 
omhu. Og vedligeholdelsen af boligmassen 
falder bort når ejendommene afhændes

Vi kan få den laveste grundskyld på Fre-
deriksberg på 16 o/oo og ikke som nu på 
24,75 o/oo. Så får vi ikke ca. 3.000 kr i stig-
ning om året på typiske boliger. Alle an-
dels- og lejeboliger betaler også den højeste 
grundskat i Danmark! 

Dækningsafgiften bør nedsættes fra 5 o/oo 
til 0 o/oo som i 61 andre kommuner

Der bør betales for EL-cykler pladser, Be-
gravelsesvæsnet sælges til folkekirken.

Frederiksberg  Rådhus 
og kommunal
bestyrelsen bør ikke 
bruge så mange 
 skatteyderpenge på

Prestigeprojekter:
• Bycykler,  
• Skibakke/Amager Bakke
• Melodi Grand Prix/Wonderfull CPH
• Polaris, musikunderholdninger og CPH Phil.
• Folkemødedeltagelse
• Ingen svømmehaller for andre kommuner
• KU.BE og Avenyteateret

Og andre ikke kommunale kerneopgaver  til bl.a.:
• Midlertidige ikke-ryger præmier
• Toiletadfærd på skoler
• Skolebørns vækning
• Energibesparende bruserprojekt til 4 millioner 

der ikke virker

Frederiksbergs indbyggere bør beholde flere af sine 
egne penge så der bliver mere frihed. 
Større frihed til at vælge bolig, underholdning, tøj, 
økologi, transport , kommunikation og alt andet på 
kort og lang sigt.

      personligt
Henrik Murmann, 
Liberal Alliance

Privatisering/udlicitering er bagefter, så 
det kan blive bedre og billigere. Se blot 
Rudersdal kommune.

I Frederiksberg Kommune er der mange 
pulje, som gør økonomien uigennemsig-
tigt – sådan bør det ikke være. 

Der bør opstilles vejrstationer 4 – 6 steder. 
Så kan vi alle følge med i vejret, i luftens 
indhold af forskellige stoffer  -  on line! 

For at give mere frihed til borgerne bør 
flere spørgsmål lægges ud til borgeraf-
stemninger
Der bør arbejdes mere ihærdigt for afskaf-
felse af udligningsordningerne, og kas-
setænkning bliver umulig og kommunal 
lånoptagning ophør.

   personligt

Henrik Murmann, Liberal Alliance

 

Vi bør have den laveste indkomstskat på  Frederiksberg


