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FREDERICIA I UDVIKLING ALLE TAGER ANSVAR

Jeg kom til Fredericia sidst i halvfjerdserne som familiesammenført. Efter 
folkeskolen begyndte jeg at arbejde for at hjælpe til familiens økono-
mi, for det var svært for min far at brødføde seks personer med kun en 
indtægt. Jeg var ansat i Rahbekfisk i 32 år, indtil virksomheden flyttede til 
udlandet. I dag arbejder jeg som tolk og har taget virksomhedskonsulent-
uddannelsen.

Jeg er aktiv i fagbevægelsen, hvor jeg er medlem af industriens bran-
chebestyrelse og afdelingsbestyrelsen i 3F Fredericia. Som frivillig er jeg 
formand for den tyrkiske kulturforening.

I 16 år har jeg arbejdet for udvikle Fredericia som folkevalgt lokalpolitiker.

Gift med Anette, far til fire og farfar og morfar til fire dejlige piger.

   Et rummeligt arbejdsmarked - plads til alle

   Uddannelse til alle - også til ledige

   Flere elev og praktikpladser - fagligheden skal fremmes

   En folkeskole til alle børn, innovativ uddannelse

   Mangfoldigt kulturliv og fokus på historien

   Værdig omsorg for ældre, pleje efter behov

   Fredericia i udvikling, - alle tager ansvar
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MÆRKESAGER

Over 7 procent af byens borger er med anden etnisk baggrund 
end dansk, og jeg mener, at det er på sin plads med en repræ-
sentant fra dem i byrådet. Sådan en repræsentant kunne være 
med til at give byrådet et mere nuanceret billede. Repræsen-
tanten kunne være med til at give byrådet en større og mere 
relevant viden om de forskellige kulturer, der trives i vores by.

Jeg vil være den repræsentant, som forsat er med til at udvikle 
nye metoder til at alle i Fredericia tager del i at udvikle vores by, 
har fælleskabstanken og arbejder for det bedste for Fredericia.

Jeg vil gøre en indsats for, at byens etniske borger tager en del 
af ansvaret på deres skulder. Det kan jeg kun gøre ved at bevise 
over for de andre, at jeg selv tager ansvar. Det mener jeg, at jeg 
selv har gjort godt. Jeg er meget aktiv i det politiske, faglige og i 
det frivillige arbejde. Med mit engagement håber jeg på at bane 
vejen for vores etniske borger.

I Fredericia er der mange arbejdspladserDesværre er det navnlig 
folk fra andre kommuner, der ansat i de mange stillinger. Derfor 
er det meget vigtig for mig at vores ledige borger bliver efterud-
dannet til at kunne bestridestillinger i byens virksomheder.

Det er et must at alle vores unge får sig en uddannelse. Derfor 
skal der sattes alt ind for at der kan skabes elev- og lærepladser, 
og alle unge skal have mulighed for at gennemføre en ungdoms-
uddannelse

Børnene er dem, der skal bære fremtidens byrder. Derfor skal 
de have det bedste rammer for deres uddannelse. Vores skoler 
skal kunne rumme alle slags børn, hvor de få en god grundud-
dannelse, de kan bygge videre på. Lærerne skal have de bedste 
betingelser for at uddanne vores børn og unge.

Kulturen og mangfoldigheden skal prioriteres højt, og Fredericia 
skal være byen for alle, hvor der skal være plads til forskellighed.
Vi skal arbejde for vores ældre får den omsorg, de har brug for. 
Alle har ret til en værdig alderdom.



   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


