DAVID RAMM

PLADS TIL ALLE, OGSÅ DIG
Vi lever længere og længere. Verden forandrer sig, og det gør vores arbejdsliv også. Uddannelse i Fredericia, skal ikke kun være i starten af din
karriere, men også når du senere har brug for omskoling eller efteruddannelse.
Vi skal sikre os, at du har lige mulighed for at få et godt og værdigt liv.
Uanset hvem dine forældre er, hvor du blev født, eller hvem du tror på.
Fredericia’s dna er fredelig sameksistens, og respekt for individets rettigheder og frihed.
Fredericia har igennem de sidste 20 år, forandret sig meget. Fra en travl
industriby, og tung trafik. Til en hyggelig by, med cafémiljø, kulturliv, nye
virksomheder og muligheder. Ikke mindst fordi socialdemokratiet, har
turde tage nogle langsigtede beslutninger. Det vil jeg gerne være med til
at tage ansvar for vi bliver ved med.
	Plads til alle i Byen for alle
	Uddannelse hele livet, ikke kun i starten
Langsigtede mål for Fredericia, ikke kun for i morgen
	Nye øjne og øre i byrådet

MINE VÆRDIER
	Alle har værdi, og ikke kun for det de kan skabe, eller
betale i skat
	Alle har ret til at blive behandlet ordentligt, retfærdigt
og med respekt
	Alle har ret til at kunne føle sig stolt af hvem de er
	Alle har ret til at få en god og tryg opvækst
	Alle har ret til at have deres egen mening, men ikke
deres egen sandhed
	Alle skal altid behandles med respekt, ikke
nødvendigvis deres ideer
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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.

