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Firat 
Sari

Jeg har boet I Vallensbæk i 32 år og er gift med Esra. 
Vi har sammen tre børn. Jeg er folkeskolelærer på mit 
syvende år. Jeg var kandidat til regionen ved sidste Re-
gionsrådsvalg, hvor jeg personligt fik et godt valg og blev 
valgt som 3. suppleant. Jeg har været medlem af Det 
Konservative Folkeparti i nu seks år. Jeg er stolt og glad 
for, at jeg fandt mit politiske ståsted her i denne skønne 
vælgerforening i Vallensbæk. 

Din kandidat til kommunalvalget 
i Vallensbæk Kommune

Bedre rammer for sport og fritid i Vallensbæk
I Vallensbæk har vi en stolt idrætshistorie. Får at skabe flere af disse 
gode idrætshistorier, mener jeg, at tiden er inde til at målrette ind-
satsen endnu mere for Idrætten og fritidslivet i Vallensbæk. 
Jeg ønsker at udarbejde en langsigtet helhedsplan for hele idræt-
sområdet. Både når det kommer til børne og unge idræt, eliteidræt 
og senioridræt, men også for dem der har det sværest. 

Bedre sundhed i Vallensbæk.
For mig er sundhed et højt prioriteret område. Borgeren i cen-
trum, og pengene følger borgeren. Vi skal lytte mere til borgerne, 
når de henvender sig om en sundhedsudfordring. Vi skal involvere 
borgerne langt mere i deres eget forløb. Jeg vil gerne arbejde for, at 
borgerne i deres sygdomsperiode har en kontaktperson i kommu-
nen, der kan hjælpe borgerne igennem dennes forløb, så borgerne 
føler sig værdsat og ikke føler de bliver sendt rundt i systemet. 

Bedre integration i Vallensbæk.
Vi har i Vallensbæk mange gode og velfungerende samfunds-
borgere. 
Jeg vil gerne arbejde for, at de unge i Vallensbæk får en vejledning, 
som bl.a. forklarer dem, hvordan man opfører sig i det danske 
samfund, og herved forsøger at få dem på rette vej til at blive vel-
fungerende samfundsborgere, der bidrager positivt til vores alles 
samfund.
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