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Mads Chr. Præstegaard – Medlem af SF Roskilde partiforening
Email: praeste1@msn.com
32 år gammel
Medlem siden valget i 2007
Far til tvillingerne Marius & Vilhelm på 6 år
Fraskilt 2016 og i 2020 forlovet med Sarah
Født og opvokset i Roskilde – aldrig boet udenfor Region Sjælland
Uddannet kandidat fra RUC i Politik & Administration samt Historie
HF-underviser i Historie & Samfundsfag på VUC Storstrøm, i
Vordingborg & Faxe
Juli 2020 flyttet til Dåstrup, Viby Sjælland
Tillidsposter: Bestyrelsesmedlem i SFU Roskilde 2007-2015, Regionssekretær og
medlem af SFUs landsledelse 2009-2011, Bestyrelsesmedlem og sekretær for SF
Roskilde 2013-2015, 2020Jeg stiller op fordi SF Sjælland mangler en klar og tydelig lokal kandidat, der sætter
regionen på dagsordenen. Region Sjælland er den region der bliver allermest
underprioriteret i landspolitikken – til trods for at vi har nogle af landets hårdest trængte
borgere.
I mange år er regionen blevet forbigået i offentlige projekter – først med Femern
forbindelsen er regionen kommet på dagsordenen, men der lægger ingen ordentlige
planer til at sikre forbindelse på tværs af regionen, så store dele af regionen får ikke
udbytte af Femernbælt-forbindelsen.
Regionens lokalbaner er underfinancieret og i forfald, pendlertrafikken – offentlig som
privat – bliver forbigået til fordel for timeplaner mellem storbyerne og i morgentrafikken
holder sjællændere i køer til skade for både vores familier, nationaløkonomien og miljøet.
I Næstved kæmper man stadig hårdt for den forbindelse fra byen og ud til motorvejen, på
lokalbanerne til Faxe og Rørvig er hastigheden begrænset pga. skinnernes høje alder og i
regionen kæmper vores medlemmer hvert år for at den offentlige transport ikke beskæres
på tværs af regionen. Ved Roskilde mangler der stadig en pendler station sydvest for
stationen – der hvor DSB midlertidigt havde ”Roskilde Vest” mens banen til Lejre-HolbækKalundborg blev elektrificeret – og langs mange af de større provinsbyer mangler
ordentlige pendlerstationer udenfor byerne.
Det virker nærmest til, at det eneste borgen mener Region Sjælland kan bruges til er, at
placere et udrejsecenter på Lindholm (forfærdelig idé!) og en transportkorridor til
Tyskland.
Sjælland er langt mere end det! Vi er smuk natur, med høje bakker, dybe dale og hav hele
vejen rundt. Vi er hårdt arbejdende, omsorgsfulde danskere, der udfordringer og
fraflytninger til trods, sikre lokalkultur og socialt live i et utal af småbyer og landsbyer. Alt
for længe har vi siddet i fast i morgentrafikken på Vest-, Syd- og Holbækmotorvejen og alt
for ofte har vi stået eller siddet som sild i en tønde i togene mod København.
Lokalpolitik er landspolitik – og det er på tide at borgen får fokus på andet end tomme
præstige motorveje i det jydske!

