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stemme

Jeg er medlem af
• Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, første 

gang valgt i 2001
• Beboerklagenævnet på Frederiksberg, formand
• Fredningsnævnet for Frederiksberg
• Bestyrelsen for Sophie Amalie Gården
• Repræsentantskabet for Sygesikringen Danmark 
• Det Konservative Folkepartis Hovedbestyrelse
• Bestyrelsen for Frederiksberg Konservative

Jeg har siden 1983 været ansat i Dansk Industri som 
fagleder, advokat

Jeg er 
• født på Frederiksberg, hvor jeg også har boet de 

seneste 16 år - før det i København, Gentofte og 
Bruxelles

• sambo 
• mor til 2 (+ 3 sammenbragte) voksne sønner
• farmor til 2 (vuggestue og børnehave på Frederiks-

berg)
• datter (min mor på 80 år bor også på Frederiks-

berg)

Interesser
omgivelserne, boligerne, husene,
de ældres levevilkår, musikken, malerkunsten, 
teatrene, cykel- og vandreturene – glæden i livet 

boegeby.dk

Den særlige Frederiksberg-ånd er overalt i kommu-
nen.

Frederiksberg er noget særligt at bo og færdes på.

Og sådan skal det blive ved med at være. Det er 
positivt, og det er  resultatet af en ansvarlig, styret 
udvikling.  Det var fremsynet at nedlægge broen på 
Nordre Fasanvej og bygge Metro og udarbejde en plan 
for udbygningen af kommunens plejehjem. Det var 
fremtidstænkning, -sikring og udvikling.
 
Udviklingen stopper ikke. I den kommende valgperio-
de skal kommuneplanen revideres, og det betyder, at 
fokus nu bliver fl yttet over på Roskildevej og Domus 
Vista. – Og masterplanen for plejehjemmene skal 
følges op, og der skal laves en plan for udbygningen 
af vore handicapboliger.

Se det er fremtidstænkning og -sikring og udvikling 
– og det vil jeg fortsat gerne have indfl ydelse på og 
være en del af.

Men jeg kan ikke gøre det alene -
jeg har brug for din stemme

Med venlig hilsen

Jette Bøgeby
Boegeby.dk

En stemme på mig er en stemme for 
et Frederiksberg 
• med udvikling, så byen vedbliver med at være et godt 

sted at bo, og som bliver administreret snusfornuftigt til 
gavn for os alle

• med fokus på den rigtige omsorg og pleje - og retten til 
selv at vælge fra hvem, -  og en omsorg og pleje som 
udvikles i samarbejde med brugerne  

• med et sprudlende kulturliv, hvor såvel musikskolens, 
skolernes og klubbernes aktive elever og medlemmer som 
de professionelle - teatrene, spillestederne, kunstnerne og 
museerne - udfolder sig og kaster glans over os andre

• med et aktivt erhvervsklima som stimulerer etablering og 
udvikling af såvel eksisterende som nye virksomheder og 
arbejdspladser

og endelig

• med det særligt frederiksbergske, som vi savner, når vi 
vågner op langt hjemmefra. 

Frederiksberg
Konservative
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