OLE STEEN
HANSEN

SAMMEN KAN VI MERE
Ved kommunalvalget den 16. november kan du stemme personligt på mig,
på den Socialdemokratiske liste A. Jeg er nr. 6 på listen.
Det er kun antallet af personlige stemmer, der afgør hvem af os kandidater på liste A, der kommer i byrådet. Du kan altså hjælpe mig i byrådet ved
at stemme personligt på mig - tak.
Jeg er 58 år gammel og gift med Birgitte, der er skolepædagog. Vi har to
voksne børn Michael og Camilla og ikke mindst vores skønne børnebørn
Jonas og Simon. Vi har i mange år været plejeforældre og aflastningsfamilie. Til dagligt er jeg ansat i Fredericia Kommune som eventkoordinator,
hvor jeg laver events og arrangementer som fx 5.-6. juli-festlighederne,
Flagdagen og store idrætsstævner. Før det har jeg i over 25 år været ansat
i Forsvaret på Ryes Kaserne i Fredericia. Jeg har i de sidste syv år været
formand for vores Børne- og Skoleudvalg. Et ansvar og arbejde, jeg er glad
for - og stolt over - at have haft. Tak for tilliden. Jeg håber, at du gir’ mig et
nyt mandat til at være med til at udvikle Fredericia de kommende fire år.
Så stem personligt den 16. november.
DET SKAL VI NÅ I 2022-2025
JEG VIL ARBEJDE FOR:
	et byråd der fortsætter samarbejdet hen over midten
	styr på økonomien, vi skal investere i Fredericia
	at vi fortsætter investeringerne i vores børn og unge
	et endnu tættere samarbejde med skolebestyrelser, elevråd og
forældreråd
	at sikre den gode og trygge alderdom til de vores ældste borgere
	at understøtte det fantastiske frivillige arbejde vores landsbyer og
foreninger yder
	at fortsætte det gode samarbejde med byens soldater og veteraner
	at vi bygger Nordeuropas bedste Fæstnings- og oplevelsescenter på
Voss-grunden

MÆRKESAGER
BØRN OG UNGE ER VORES FREMTID
Vi skal både være sikkerhedsnet og springbræt vores børn og
unge. Jeg vil investere endnu mere i vores børn og unge – de er
Fredericias fremtid. De skal møde en tryg og udviklende hverdag
i dagpleje og daginstitution tæt på deres bopæl. Skiftet fra daginstitution til Folkeskolen skal ske i en tryg overgang

EN STÆRK GRØN METROPOL FOR UDDANNELSE, KULTUR OG ERHVERV
Kultur og uddannelse skal være for alle. I de sidste år har vi i
stor stil udbygget mange idrætsfaciliteter fordelt rundt i hele
kommunen – det var også tiltrængt. Men mursten gør det ikke
alene - det betyder meget for mig, at vi i Fredericia har gode
muligheder for at dyrke fritidslivet - uanset om det er spejder,
idræt eller det kreative og musiske.

ET SAMARBEJDENDE BYRÅD
Borgerne skal med på råd. Det er helt afgørende for Fredericias
udvikling at byrådet samarbejder på tværs af alle partier. Det
skaber ro og tryghed for nye virksomheder og investorer, der
kigger i Fredericias retning.
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Fredericia har været
gennem en overvældende udvikling i de
seneste 8 år. Og vi
skal fortsætte med at
udvikle og forny os.

STEEN WRIST

BORGMESTER

	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 samarbejde de øvrige partier i byrådet og i stærkt fællesskab med
foreningslivet, erhvervslivet og borgerne.

