HENRIK
APPEL
ESBENSEN
de by med en autentisk puls af at
være en by som tilbyder et godt liv
for beboerne, som lever herinde
uanset alder eller forskellige baggrund og interesser.

Og det værste?

Jeg er 49 år og landsleder i TUBA
– som er en landsdækkende organisation som arbejder med børn
som er vokset op med misbrugende forældre - stifter af Danish
Justice Foundation som arbejder
med at samle penge ind til de
mest udsatte børn i Libanon. Jeg
har 2 skønne piger på 17 og 20 år.
Som indfødt Københavner, jeg er
født på Sankt Josephs Hospital
på Nørrebro og opvokset i Valby,
er det et privilegie at få lov til at
bo og se ens egne børn vokse op i
en af de fredeligste og smukkeste
storbyer i verden.
Jeg er født her og aldrig flyttet fra

byen. Jeg var heldig at få tilbudt
en lejelejelighed i Gothersgade,
så det var meget tilfældigt, at jeg
flyttede til indre by fra mit barndomsområde i Valby. Men jeg har
følt mig hjemme og velkommen i
København K fra første færd.

Hvad er det bedste ved at
bo i Kbh K/Christianshavn?
De fantastiske rekreative områder. Jeg er vild med at gå ned på
gaden og kunne gå eller løbe i de
grønne parker eller ved søerne.
Tage en dukkert i havnen, cykle amager rundt. København er
blandet by som mennesker bor og
lever i, det gør byen til en leven-

Forureningen og ureguleret støj
især i weekenderne. Alt for meget affald på gader, stræder og
parker. Jeg kunne drømme, at der
var færre biler og at boligpriserne
ikke var så ekstremt høje, så den
næste generation af unge og børnefamilier kunne bo her og præge
byen i fremtiden.

København har storbyens
muligheder og landsbyens
tryghed. København giver udsyn

og varme til alle os, der bor her.
Københavnerne kender deres
nærområde og er optaget af godt
naboskab. Der er god opbakning
til lokalområderne, og folk benytter de lokale daginstitutioner
og skoler, hvilket giver et godt og
trygt fællesskab med kendskab
og interesse for hinandens liv.
København er verdens bedste cykel-by og jeg er vild med at vi kan
cykle på gode cykelstier næsten
overalt.

Vi bor i en sikker by, og det er en
dejlig by at lade sine børn vokse
op i. Det er skønt, at se børn gå
til og fra skole uden deres forældre i en ret ung alder, jeg tror
ikke folk tænker over, at det er ret
unikt, at se så mange børn i byen
uden voksne i en storby. Metroen
er fantastisk og binder byen sammen på en effektiv og bæredygtig
måde og den skal forsættes med
at blive udviklet.

Eldrevne busser og biler bør
prioriteres og have gode mulig-

heder, så folk vælger den bæredygtige transport uanset om det
er i bil eller den kollektive trafik.
Jeg kunne også ønske mig flere
skraldespande og meget gerne i
et ensartet og smukt design, så de
blev en del af byen på en flot og
brugbar måde. Vi har en dejlig og
smuk by, som vi bør udvikle nænsom og smukt, og så skal vi finde
en løsning på parkernes og gadernes affaldsmængde – især i weekenderne og sommerhalvåret.

lig kommunal støtte til et godt liv
som gammel i en storby.

Det vigtigste for mig er at
skabe forandringer for byens
borgere. Jeg er valgt af Køben-

havnerne for at sikre at deres by
udvikler sig, så den forbliver en
levende by med mennesker, som
bor her og lever et godt og værdifuldt liv. Jeg er optaget af, at vi
bruger byen med hensyn og omsorg for hinanden i byrummet. At
vi har omsorg og ressourcer til de
mennesker, som har brug en ekstra varm hånd i deres liv.

Hvad det vigtigste for dig
som socialdemokrat?
At sikre en bæredygtig by, både
på det medmenneskelige, miljømæssige og ansvarlig økonomiske
plan. At vi har verdens bedste by
at leve i, hvor vi kan sikre at alle
kan bo i byen uagtet deres økonomiske formåen.

specialbutikker. Smukke og flere
skraldespande. Mere opmærksomhed på byens miljø løsninger.
Mere æstetik i forhold til indretning i byrummet. Flere super cykelstier. Flere legepladser og områder til boldspil og mulighed for
at hænge ud. Flere bæredygtige
boliger med en husleje for almindelige lønmodtagere.

At sikre at der også bliver
taget hånd om de mest
udsatte borgere i vores by.
At der er fokus på at den
næste generation af Københavnere får nogle ordentlige
opvækstvilkår med ordentlige kvalitetstilbud af institutionerne og skoler. At byen
tilbyder dannelse og kultur
til indbyggere som gæster i
byen.

København er vores alles hovedstad, der skal være plads til os alle,
men med hensyn til at byen er et
sted hvor mange mennesker også
har deres hjem, hvilket fordrer
mere fokus på at regulere støj,
trafik og affald. Vi skal have mange flere ungdomsboliger og studieboliger til rimelige penge og så
ældre sikres at de kan blive gamle
i deres nærområde med ordent-

Jeg vil være en socialdemokrat,
der står for fremsynethed, ansvarlighed, medmenneskelighed og
solidaritet. Jeg vil gerne være en
midt-søgende socialdemokrat, der
kan favne en bred gruppe Københavneres visioner og drømme for
deres by, deres liv og deres fremtid. At være socialdemokrat giver
mig en mulighed for, at være en
del af en politisk dagsorden og en

Vi skal have mere rekreativt
miljø i havnen. Gerne flere

gruppe, som står for at have overensstemmelse mellem visioner og
økonomisk ansvarlighed.

Hvilke områder brænder
du særligt for?
Som uddannet socialrådgiver har
jeg selvfølgelig en naturlig interesse for mennesker, som af forskellige årsager kan have brug
for ekstra omsorg eller støtte til
et værdigt og ordentligt liv. Jeg er
leder for organisationen TUBA (Tilbud til børn og unge med forældre
med misbrug) og derfor kender
jeg også til vigtigheden af børns
opvækstvilkår. Det betyder, at
jeg virkelig ønsker, at sikre at alle
børn får en god opvækst ud fra
det enkeltes barns behov. Børn
med særlige udfordringer skal vi
som samfund hjælpe og tage ansvar for at støtte og hjælpe til et
godt liv. Vi skal tænke at alle børn
har ret til et værdigt og værdifuldt
liv med mulighed for udvikling af
det enkelte barns potentialer og
livslyst.

En storby med plads til alle
– også dem som er på storbyens ”skyggeside”. Det er vigtigt

at byen er en levende by – og at
vi skaber en by for dem, som bor
her – med respekt for at vi også er
landets hovedstad
En værdig og retfærdigt social
politik. At sikre gode opvækstbetingelser for alle byens børn er en
nødvendig og klog prioritering på
alle måder for byens fremtid.
At udvikle havnen og vandet
omkring København til gavn for
alle Københavnere. København
har meget skønt vand, og det er
vigtigt, at vi tænker visionært, så
vi bruger hele byens potentiale til
gavn for de mange. Havnen er det
nye lukrative uderum i vores by,
og det skal udvikles med skønhed
og til glæde for alle.

