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DRAGØR
ER LYKKEN
Lisbeth Dam Larsen (S) vil understøtte relationerne i Dragør og
skabe bedre rammer for borgerne i kommunen. Hendes sociale
engagement og kærlighed til området driver det politiske arbejde.

tekst FREDERIKKE STOUSTRUP

V
i møder Lisbeth Dam
Larsen (S) hjemme i
Dragør. Huset har hun
selv tegnet, og dets
mange store glaspar-

tier vender direkte udmod haven og
strandengenemed havet ude i bag-
grunden. Vi sætter os på terrassen i
solen, og hun fortæller, at huset fak-
tisk er bygget på en udstykket grund
i hendes bedstefars gamle have.
– Jeg er vokset op i Sundby som ene-
barn af en enlig mor. Jeg gik i skole
inde i byen, og der var ikke noget
med fritidshjem, så det at komme til
Dragør, hvor mine bedsteforældre
boede, og hvor jeg havdemin fami-
lie, det var bare lykken – Dragør er
lykken! siger Lisbeth Dam Larsen
og tilføjer, at det netop var hendes
kærlighed til Dragør og dens ind-
byggere, som fik hende til at gå ind i
kommunalpolitik.
– Det dermed at opleve Dragør, den
gamle by og kærligheden til stedet
har jo også noget at gøremed lokal-
politik. Det er jo kommunalpoliti-
kerne, der bestemmer, hvordan de
fysiske rammer skal være. Egent-
lig betødmin arkitektfaglige bag-
grund, at jeg gerne ville væremed til
at forme kommunen.Men da jeg så
kom ind i det, fandt jeg ud af, at det,
som virkelig tændermig, er, hvordan
menneskerne har det.
Da Lisbeth DamLarsen var helt ung,
var hunmed til at starte Joansøstre-
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Lisbeth DamLarsen (S), byrådsmedlem, Dragør

ne, den første rådgivning for vold-
tægts- og voldsofre, som har eksi-
steret i over 40 år. Sideløbendemed
sit byggetekniske virke har hun også
beskæftiget sigmed psykisk trivsel,
som hun brændermeget for.
– Jeg har sådan set altid været
socialt engageret og engageret i
frivilligt arbejde, men det var især
gennemmit arbejde med Joansø-
strene, at det gik op for mig, hvor
stor en forskel det kan gøre at hjæl-
pe hinanden.

Børn, busdrift og bevaring
Ude på vejen ved siden af haven
kommer en skoleklasse gående to og
to. De kommer nede fra stranden og
er på vej tilbage til klasseværelset i
højt humør.
– Der har vi jo udeskolen! Det er da
hyggeligt, udbryder Lisbeth Dam
Larsen.
Hun er som formand for Børne-, Fri-
tids- og Kulturudvalget og tidligere
formand for Skoleudvalgetmeget fo-
kuseret på kommunens børn, og hun

ser frem til blandt andet at kunne
udnytte skolernes erfaringer fra co-
ronakrisen til at fremme trivslen for
de sårbare.
– Udgiften til børnmed særlige be-
hov stiger voldsomt i hele landet,
men der er altså videnskabelig evi-
dens for, at de børn,man er i stand til
at passe og holde i hjemkommunen
og i relationerne, trives bedre og får
et bedre liv fremover. Så vi skal blive
bedre til at rumme vores børn i kom-
munen og ikke sende demud. Vores
skolevæsen har arbejdet rigtigmeget
de sidste årmed at erfaringsudveks-
le og indsamle ny viden på området,
og hér under coronakrisen har vores
lærere, skoler og pædagoger udført
et kæmpe arbejde for at få hverdagen
til at fungere for vores børn. Nu skal
vi til at bruge vores erfaringer. Det
kunne for eksempel være særlige
skoleforløb ogmere udeskole, som vi
skal have tænkt ind, for Dragør er jo
et dejligt stedmed store udearealer,
siger hun.
Noget andet, der optager Lisbeth
DamLarsenmeget, er den offent-
lige transport i kommunen, som igen
bliver forværret, når de nærmeste
kommuner fårmeremetro.
– I gamle dage tog detmig 25mi-
nutter at komme ind til centrum af
København. Nu tror jeg, det tager en
time. Det er lidt frustrerende. Imin
tid har vi øget frekvensen på busser-
nemellemDragør ogmetroen i luft-
havnen,men jeg kunne godt tænke
mig, at vi fik lavet nogle busser, hvor
vi kan have flere cyklermed. Både
for vores borgere og for vores gæster.
Vi bor ikke særlig langt fra Køben-
havn, så vi er også et sted, hvor hele
hovedstadsregionen og folk fra byen
tager ud og nyder naturen og vandet,
går ture og ser på fugle.
Bedre transportmuligheder til Dra-
gør ville også betyde, at flere turister
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ville havemulighed for at besøge
Dragør Gamle By. Og turister vil der
måske snart komme rigeligt af, hvis
det lykkes for Dragør at blive optaget
på UNESCO’s Verdensarvsliste, som
byen lige nu er på organisationens
tentativliste til.
– Det skal virkelig håndteres, for vi
skal jo ikke være et nyt Venedig, hvor
alle turisterne bare kommer ren-
dende. Vi bliver nødt til at finde ud
af, hvordan vi får lavet en balance, så
vi får udnyttet den hermulige UNE-
SCO-udnævnelse bedstmuligt. Det
giver jo rigtig god reklame for byen,
og det burde også kunne tiltrække
nogle fondsmidler, så vi kan bevare
og istandsætte byen bedstmuligt, si-
ger Lisbeth DamLarsen.
Bevaring af den gamle by er også lig
med klimasikringer i en kommune,
der er omgivet af vand, og som ligger
meget lavt, påpeger hun.
– Når vi nu er tvunget til at lave di-
ger, så skal det ikke kun være enmur,
der bare tager vores penge og vores
udsigt, siger hun og peger udmod
vandet. Digerne skal kunne gøre de

rekreative områder større – flere
fugle, mere plads til fritid. Jeg erme-
get optaget af tanken om, at klima-
sikringen skal kunne skabemervær-
di for kommunen og borgerne.

Balance i bestyrelsen
Ved valget i 2017 deltog Lisbeth
Dam Larsen i en tværpolitisk kam-
pagne for at få flere kvinder stemt
ind i politik. Før valget i 2017 var
kun to ud af 15 medlemmer kvinder.
Nu sidder der seks kvinder i Dragør
Kommunalbestyrelse.
– Det har alt andet lige givet en bed-
re tone. Så det, håber jeg, kan fort-
sætte. Det er jo ikke, fordi jeg tror, at
kvinder er bedre endmænd,men jeg
tror, at en blandet sammensætning
giver et bedre arbejdsmiljø.
Siden 2014 harEikDahl Bidstrup (V)
siddet på borgmesterposten iDragør.
Der er fempartier i kommunalbe-
styrelsen, og selvomLisbethDam
Larsenmener, at der er et udmærket
samarbejde i kommunen, har der dog
også været nogle udfordringer.
– Vi har haft et godt samarbejde.
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• 64 år.
• Uddannet byg-
ningsingeniør og
senere arkitekt
fra Kunstakade-
miets Arkitekt-
skole.

• Har taget en
organisations-
psykologisk ma-
steruddannelse.

• Seniorprojekt-
leder for helheds-
planer i Bolig-
foreningen AAB.

• Medlem af
Dragør Kom-
munalbestyrelse
siden 2017, hvor
hun fik 120 per-
sonlige stemmer.

• Formand for
børne-, fritids- og
kulturudvalget og
tidligere formand
for skoleudvalget.

• Kæreste med
Torben ogmor til
to voksne døtre.
Hun og Torben
har fem børne-
børn.

Men selvfølgelig ville jeg da helst
have en socialdemokratisk borg-
mester, ingen tvivl om det. Vi havde
muligheden for at sætte skatten op
med femmillioner sidste år, hvor vi
kunne få lov til at beholde det hele,
men det kunne vi ikke blive enige
om. Så havde Socialdemokratiet haft
flertal, så var skatten blevet sat op
sidste år. Jeg tror simpelthen på, at
borgerne hellere vil have nogle gode
rammer og et godt liv. Det er derfor,
man flytter hertil.
Hvad er det, der gør Dragør så
fantastisk?
– For et par år siden blev der lavet en
stor lykkeundersøgelse af hele Dan-
mark. Der valgteman at spørge eks-
tra ind til beboerne i Dragør for at
finde ud af, hvad det er, der gør folk
lykkelige. Og ud fra svarene kunne
man se, at det er relationerne. Så det
har ikke noget at gøremed vandet
eller byen – det har det selvfølgelig
også –men det, der er kerneværdien
for folk, er relationerne. Det er det,
Dragør kan, og det er det, vi skal un-
derstøtte.• frst@kl.dk
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