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DET VILDE FREDERICIA, MEST MULIG NATUR

Jeg er en stolt fredericianer, der bor i Egeskov tæt ved skov og strand. Jeg 
kommer ud af en familie af hårdtarbejdende fredericianere. Min far var smed 
og min mor rengøringskone. De lærte mig, at man skal tage ansvar hvis man 
vil forandre.

Udover en kontorbaggrund har jeg en lederuddannelse hos Danmarks Jæger-
forbund ligesom jeg i mange år har været engageret i bestyrelsesarbejde i 
flere udvalg og foreninger.

Jeg har valgt at stille op til kommunalvalget, da jeg ønsker en ny socialdemo-
kratisk retning med nye ansigter i byrådet i vores Fredericia for alle. Vi skal 
have gode skoler, flere lærepladser til både unge og voksne, vi skal skabe 
flere jobs og passe rigtig godt på vores seniorer.

Mit hjerte banker for naturen og for biodiversiteten. Jeg vil arbejde for at 
styrke og udvikle det grønne område og sætte fokus på livet i Lillebælt. Natur 
og outdoor skal vi have mere af på skoleskemaet i vores gode skoler, så børn 
og unge får større viden og indsigt i naturen omkring os.

Jeg vil tage ansvar for at sikre en endnu mere naturlig og bæredygtig fremtid 
for alle borgere i Fredericia med mange innovative grønne løsninger.

Jeg er din nye naturlige stemme i byrådet. Stem personligt på Kandidat nr. 19

MINE MÆRKESAGER ER

   Mere natur og biodiversitet 

   Nej til skattelettelser, mere velfærd

   Flere voksenlærlinge 

   Innovative grønne løsninger

   Fredericia for alle 
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   Vi vil udvikle midtbyen og kanalbyen til en spændende og 
sammenhængende bymidte.

   Vi vil have den grønne førertrøje på i klimapolitikken så vi kan give en 
bæredygtig kommune videre til de kommende generationer.

   Vi vil styrke vores naturområder og give plads til vild natur.

   Vi vil sikre ordentlige veje og cykelstier til alle dele af kommunen.

   Vi vil udvikle nye boligområder med gode servicetilbud til byens 
borgere.

   Vi vil udvikle kommunens kulturliv, støtte lokale initiativer og bygge 
kulturelle fyrtårne og mødesteder, for eksempel på Bülows kaserne.

   Vi har selvfølgelig allerede sikret minimumsnormeringer i 
daginstitutionerne til de små børn.

   Vi vil investere i moderne rammer og indhold i skolerne

   Vi vil blive ved med at arbejde for en god alderdom i Fredericia – fra 
senioraktiviteter over Sundhedshus til en ordentlig og anstændig 
ældrepleje.

For os går hele kommunens udvikling, grøn omstilling og velfærden hånd i 
hånd. Det er hinandens forudsætninger.

Vi vil arbejde for fremtidens Fredericia i et tæt samarbej-
de de øvrige partier i byrådet og i stærkt fællesskab med 
foreningslivet, erhvervslivet og borgerne.

Fredericia har været 
gennem en overvæl-
dende udvikling i de 
seneste 8 år. Og vi 
skal fortsætte med at 
udvikle og forny os.

STEEN WRIST 
BORGMESTER


