
OLIVER 
OVERGAARD 

JESSEN



UNGDOMMENS STEMME

Jeg er 25 år og er født og opvokset i Fredericia - nærmere bestemt i Errit-
sø. Til dagligt studerer jeg finansøkonomi i Odense. Netop uddannelse er 
også årsagen til, at jeg for fem år siden flyttede fra Fredericia. Jeg skulle 
uddanne mig, og det skulle være på universitet. Der gik dog ikke længe før 
jeg fandt ud af to ting

1. Universitet er ikke det rette uddannelsesvej for alle.

2. Jeg hører til i Fredericia.

De to ting er også vigtige mærkesager for mig. Nemlig, at der skal sikres 
god uddannelsesvejledning både i folkeskolen, men også i det videre 
uddannelsesforløb.

Så skal vi også udvikle Fredericia. Fredericia skal blive en by man kan ud-
danne sig i. Det kræver selvfølgelig, at vi tiltrækker endnu flere uddannel-
ser til byen, men det kræver også, at vi sikrer et godt ungdomsmiljø i byen.

Du kan følge min  
Facebook på denne side
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MINE MÆRKESAGER

UDDANNELSE TÆT PÅ
Flere uddannelser til Fredericia! Det kommer ikke af sig selv. 
Jeg vil kæmpe for, at der sikres gode forhold for studerende i 
Fredericia og for et bredere udvalg af uddannelser. Vi skal sikre 
muligheder for at mødes på tværs af uddannelser. Der skal 
sikres gode muligheder for at komme til og fra sin uddannelse - 
også med offentlig transport.

KULTUR DER VIL MERE
Vi skal skabe fællesskaber, så vi undgår ensomhed. Derfor vil jeg 
styrke byens fritidsaktiviteter for børn og unge. Jeg vil arbejde 
for kulturtilbud, som er målrettet unge, så kulturen for alvor kan 
blive tilgængelig for alle aldersgrupper.

ARBEJDSMARKEDET – UNGT OG GRØNT
Vi skal skabe flere gode jobs i Fredericia, og jeg mener, de unge 
også skal tænkes med ind i jobskabelsen. Fredericia skal kunne 
tilbyde unge et job, uanset om der er tale om et sabbatår, et job 
ved siden af uddannelsen eller det første job efter endt uddan-
nelse. Jeg ønsker et grønnere Fredericia. Klima og miljø skal 
tænkes ind, hver eneste gang byrådet vedtager ny politik, så vi 
lykkedes med at finde de mest miljørigtige løsninger i samarbej-
de med byens erhvervsliv og lokale kræfter.



   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


