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Infrastruktur, der skal få danskerne fremad 

 

Vores regering og DF har netop indgået en historisk ambitiøs 

infrastrukturaftale. Med aftalen afsætter vi ikke mindre end 112,7 mia. kr. til 

transportinfrastrukturen i hele Danmark. 

 



 

Danskerne bruger alt for meget tid på kø og trængsel på vejene. Med den nye 

aftale investerer vi 61,2 mia. kr. i vores vejnet og 51,5 mia. kr. i vores 

jernbanenet. 

 

Siden jeg kom ind i Folketinget har jeg kæmpet for en ny midtjysk motorvej. 

Jeg har været med til flere møder i Hærvejskomitéen og fulgt med i alle de 

undersøgelser der har ligget forud for beslutningerne om en parallelmotorvej. 

Nu kan ønsket endelig gå i opfyldelse. For som en del af den nye 

infrastrukturaftale kan vi med en ny midtjysk motorvej skabe bedre 

vejforbindelser i Jylland, understøtte udvikling mod vest og aflaste E45. Det 

er tiltrængt, og det vil få stor betydning for os i det sydjyske. Det vil 

understøtte udviklingen i Jylland ved at skabe bedre adgang for virksomheder 

og borgere. 

  

 



 

Første spadestik til et nyt rampeanlæg 

 

Men faktisk er vi allerede i fuld gang med at gøre noget ved vores trafikale 

udfordringer. Onsdag d. 6. marts blev det første spadestik taget til et nyt 

rampeanlæg ved Vejen. Jeg var med ude med skovlen – og det glædede mig 

at stå derude og se, at nu er den nye tilkørsel endelig ved at blive til 

virkelighed. 

 

I 2016 lykkedes det mig, at få motorvejsramperne ved Vejen med på 

finansloven. Dermed sikrede vi en vigtig økonomisk håndsrækning og sikrede 

at rampen nu bliver til virkelighed. 

 



 

Trafikken i Vejen-området er steget markant de seneste år. Og vejnettet har 

ikke kunnet følge med. Med de nye motorvejsramper vil Vejen-området få en 

mere effektiv afvikling af trafikken, så virksomheder og borgere ikke skal 

køre ind gennem byen for at komme videre afsted. Det vil spare både tid og 

besvær. 

  

 

 

Valgdebatter og pensionssnak 

 

Valgdebatterne er allerede begyndt at snige sig ind i min kalender. Blandt 

andet har jeg i den sidste måneds tid været til debat med fire andre 

folketingsmedlemmer ved UC Syd, hvor vi debatterede uddannelsespolitik. 

 

Endnu en debat blev det til, da jeg i sidste uge snakkede ”arbejdsmiljø, 

nedslidning og tilbagetrækning” til et borgermøde ved LO Vest på Skibelund 

Krat. Til det møde debatterede jeg med Susanne Eilersen fra DF og Troels 



 

Ravn fra Socialdemokratiet. 

 

Noget af det, som jeg stod tilbage med efter debatten var en række 

manglende svar i forhold til Socialdemokratiets pensionsudspil. Manglende 

svar på, hvem det er, der skal have lov og ikke have lov til at gå tidligere på 

pension? Hvad skal der ske for de arbejdere, der har skiftet fagområde 

undervejs i livet? Hvad med dem, der i flere perioder har været arbejdsløse 

eller på deltid? Hvordan skal en 60-årig bevise, hvad han/hun lavede tilbage i 

70’erne? De spørgsmål fik jeg i hvert fald ikke svar på. 

 

Susanne Eilersen fra DF og jeg understregede begge, at vi skal have 

seniorførtidsordningen til at fungere bedre. For det er ikke godt nok, som det 

er i dag. I Venstre er holdningen i hvert fald klar: der er ikke nogen nedslidte, 

der skal arbejde. 

 

  

 



 

EP-kandidattræf 

 

Folketingsvalget er ikke det eneste valg, der nærmer sig med hastige skridt. 

Det gør Europa-Parlamentsvalget i den grad også. Derfor afholdte vi i Venstre 

et stort EU-landsmøde lørdag d. 2. marts. Et møde, hvor vi som parti fik 

drøftet linjerne for det fremtidige arbejde i Europa-Parlamentet. Og et 

møde, hvor vi fik præsenteret to af de store initiativer, vi vil gå til valg på i 

Venstre. 

 

For det første vil vi skabe en fælles europæisk bund under selskabsskatten. 

For det andet vil vi gå forrest i den grønne omstilling, så Europa bliver CO2-

neutralt senest i 2050. Vi foreslår en ny europæisk klima- og miljøpagt. Det 



 

er nogle store, banebrydende forslag. Og de viser, at vi i Venstre er ambitiøse 

i forhold til vores Europa-politik. 

 

EU skal kunne svare på de udfordringer, vi står over for her og nu. I de 

seneste år har vi desværre set, at både hvidvask, skattesnyd og aggressiv 

skatteplanlægning er reelle udfordringer, der findes i EU. Det presser vores 

danske velfærdssamfund, når store multinationale selskaber spekulerer i at 

placere deres overskud i lande med skattely. Når de kan bruge vores 

infrastruktur og kvalificeret arbejdskraft her i Danmark – uden at bidrage til 

fællesskabet. Det er altså ikke fair for hårdtarbejdende mennesker, når 

sådanne store, rige selskaber ikke betaler til det samfund, de drager nytte af. 

Det går i hvert fald imod mine værdier om frihed og fællesskab. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anni Matthiesen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UDPLUK AF MEDIEOMTALE DEN 

SENESTE MÅNED 
 

 

 

 
 

Fra Kristeligt Dagblad, 12. marts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fra Ugeavisen Vejen-Brørup-Holsted, 12. marts 

 

 

 

 

 



 
 

Fra JydskeVestkysten Vejen, 8. marts 

 

 

 
 

Fra Ugeavisen Vejen-Brørup-Holsted, 5. marts 

 



 

 

 

 

 

MØD MIG HER:  

 

 

 

16/3 kl. 9.30 DGI´s gymnastikstævne, Rødding 

Hallen 

18/3 Besøg af beskæftigelsesminister Troels 

Lund Poulsen: 

kl. 9.00 Phønix i Vejen 

kl. 10.15 Lindab A/S i Jels 

kl. 12.15 PnMaskiner I Rødding 

20/3 kl. 17.30 Årsmøde i Udviklingvejen, 

Holsted 

22/3 kl. 14.30 Grindsted Privatskole, indvielse 

26/3 kl. 19.00 Generalforsamling i Vejen 

Kommuneforening, Rødding Hotel 

29/3 kl. 9.30 Landdistrikternes Fællesråd, Sun 

Air Hangar, Billund 

29/3 kl. 17.00 Open by Night, Grindsted 



 

5/4 kl. 12.15 Campus Haderslev 

8/4 kl. 9.00 Vendel Efterskole  
 

 

 

 

KONTAKT MIG 

Hvis du har nogle spørgsmål, hvis du ønsker, at jeg skal deltage i et arrangement, eller 

skal jeg kigge på en sag, så kontakt gerne mig (ved at besvare denne mail) eller en af 

mine medarbejdere: 

 

Sekretær: Tine.Rasksen@ft.dk 

Politisk medarbejder: Mie.Dahl@ft.dk  

og Peter Poulsen: VPEPO@FT.DK 
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