
FINN MUUS



JEG GENOPSTILLER ALLIGEVEL!

På liste A finder du mig som kandidat sidst på listen nr. 22, Finn Muus, 
så stem personligt da det er de personlige stemmer der afgør, hvem der 
kommer i byrådet de kommende 4 år.

Jeg vil blive oprigtig ked af det, hvis vi taber de seneste 8 års udvikling af 
Fredericia på gulvet. Derfor har jeg valgt at genopstille til byrådet, fordi jeg 
mener at kunne bidrage positivt til det genopretningsarbejde der ligger 
foran os. Med den rette tilgang og proces, hvor ro, åbenhed og integritet 
skal være nøgleordene, er jeg sikker på at hele byen skal lykkedes med det 
der er sat i gang.

Integritet og åbenhed 
Vi politikere skal arbejde sammen med både borgerne, foreninger og 
byens erhvervsliv for at udvikle byen – rådhuset skal ikke være en lukket 
enklave.

Vi skal fortsætte med at tiltrække tilflyttere og virksomheder – både for at 
skabe arbejdspladser men også for at få flere skatteindtægter – så vi kan 
fortsætte og udvikle byen især på børne-, social-, handicap og ældreområ-
det”. Byen, kommunen og erhvervslivet er hinandens forudsætninger!

   Vores børnehaver og skoler skal udvikles, styrkes og have velvedlige-
holdte bygninger og inventar. Skolerne er vores børns daglige arbejds-
plads, hvorfor de skal have nogle ordentlige arbejdsforhold!

   Vores ældre skal sikres ordentlige plejehjemsboliger – og en ordentlig 
pleje - vi skal have nok plejehjemsboliger at tilbyde. Vi skal tænke stort 
og anderledes i vore valg af plejehjemsløsninger. Vi skal have flere 
seniorboliger.

   Vores erhvervsliv skal sikres optimale rammebetingelser. Det betyder 
at vi skal have fokus på bl.a. infrastrukturen og Adgang til kompetencer 
og viden.

Jeg mener, at jysk fornuft kombineret med udviklingsfokus og mod til at 
gøre tingene anderledes – og helst på tværs af byrådssalen – er vejen frem 
for Fredericia og alle os, der bor i byen. Og den udvikling vil jeg gerne være 
en del af.
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BORGERE OG ERHVERVSLIV

Jeg er på 14. år direktør i Boligkontoret Fredericia samt aktuel 
formand for den boligsociale bestyrelse i Fredericia og medud-
vikler af Senior Bo Foreningen Fredericia – oven i det har jeg stor 
erhvervserfaring som fx repræsentantskabsmedlem i hhv. Ewii 
og i BL-Boligselskabernes Landsforening, bestyrelsesmedlem i 
hhv. Business Fredericia, Energi forsyningsselskabet Tvis, besty-
relses-formand i Fredericia Fjernvarme og bestyrelsesmedlem 
i Fredericias nye Musicalteater. Jeg kom i byrådet den 1. januar 
2021, hvorefter jeg har brugt tid på at sætte mig ind i byrådets - 
til tider komplicerede opgaver - og beslutningsprocesser. Da jeg 
nu har været med i byrådet knapt et år føler jeg mig godt rustet 
til opgaven!



   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


