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SAMMEN KAN VI MERE I FREDERICIA

PÅ LISTE A FINDER DU MIG OPSTILLET SOM KANDIDAT 
NR. 8 ANETTE HYRE-JENSEN
Jeg er født i Fredericia og har boet her i byen altid. Derfor er jeg 100% 
fredericianer helt ind i mit hjerte. Privat er jeg samlevende med Bjarne og 
tilsammen har vi 5 voksne børn.

Næstformand i Demokrati- og Borgerudvalget, Social & Beskæftigelses-
udvalget Sundhedsudvalget, Senior & Handicapudvalget, Uddannelsesud-
valget samt Kultur- og Idrætsudvalget er 6 udvalg jeg har siddet i denne 
byrådsperiode.

Jeg er også sekretær i det socialdemokratiske byråds gruppeledelsen.

   Stabilitet og lederskab med Steen Wrist som borgmester

   Vi skal forsætte med at arbejde hen over midten

   Investere i vores børn og unge – uddannelse er vigtig

   Tæt samarbejde med skolebestyrelser og forældreråd

   Vi har skabt mange arbejdspladser – det skal vi vedblive med

   Idræt skal forsat have stor betydning i vores by

   Vi skal vedblive med at skabe masser af kultur i byen

   Støtte op om det fantastiske frivillige arbejde vores landsbyer og for-
eninger yder

   Sammen skal vi forsat tiltrække turister, fordi vi har så meget at byde på

   Få gang i skabelsen af et fæstningscenter der fortæller vores bys historie

Vi skal blive ved med at investere i, at gøre Fredericia til en fantastisk by 
for børn, ældre, handicappede samt dem som er længst væk fra arbejds-
markedet.

Sikre forsat investeringer til byens borgers sundhed, forsætte med at 
udbygge byens sundhedshus.

Vi skal skabe en hverdag hvor arbejde, skole, børnehave og transport m.v. 
er sammenhængende i vores by til gavn for borgerne.

De der kan bidrage på arbejdsmarkedet skal gøre det – flere i beskæftigel-
se og fleksjob m.v. i et stærkt samarbejde med vores jobcenter.



STEM PERSONLIGT PÅ

ANETTE 
HYRE-JENSEN 
BYRÅDSMEDLEM FREDERICIA

Nr. 8 på liste A

 2763 1377
 anettehyre@gmail.com
 facebook.com/anettehyre

VÆR VED ANDRE, SOM DU ØNSKER, AT 
DE SKAL VÆRE MOD DIG
Sådan er jeg opdraget af forældre der har været fabriksarbejder, 
hjemmehjælper samt arbejdsmand. Musik og et åbent hjem – 
højt til loftet - har betydet meget for hvem jeg er i dag.

AT KUNNE SAMARBEJDE
Jeg er god til at samarbejde, og lytter til borgerne. Som samlet 
byråd finder vi de rigtige løsninger. SAMMEN KAN VI MEGET.

ALLE SKAL VÆRE MED
Vi skal i vores by anerkende, når borgere er nedslidte, har ska-
der, psykiske problemer eller har brug for en hjælpende hånd i 
forbindelse med deres arbejdsliv.

Vi skal forsætte den positive udvikling med at få afklaret vores 
borgere i jobcentret, hele tiden kigge os over skulderen - sikre 
at alle er med.



   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


