HANNE IMER
PEDERSEN

VORES FREDERICIA
I Fredericia Kommune har vi plads til alle og brug for alle.
BESKÆFTIGELSE
Vi skal sikre, at alle er en del af arbejdsstyrken i det omfang, den enkelte
formår. Det skaber værdi for den enkelte og for Fredericia.
KVALITET I FOLKESKOLEN
I Fredericia har vi en velfungerende folkeskole, der kan rumme alle.
Den fagligt stærke kræver ekstra udfordringer, mens fx den ordblinde skal
have adgang til hjælpemidler.
Vi skal fastholde og udbygge kvaliteten i folkeskolen.
SAMMENHÆNG I SUNDHED
Sygdom kan ramme os alle. Jeg vil derfor arbejde for, at borgere med såvel
fysiske som psykiske udfordringer får den hjælp, de har brug for.
Det kan fx ske ved at styrke sammenhængen mellem regionale (fx sygehuse) og kommunale (fx genoptræning) tilbud.
RESPEKT OG ORDENTLIGHED
I respekt for det X du sætter ved valget, vil jeg arbejde for det brede samarbejde på tværs af partier i byrådet med udgangspunkt i ordentlighed.
	Sammenhæng mellem offentlige instanser
– til gavn for borgeren
	Uddannelse til alle
– uanset baggrund
	Beskæftigelse
– alle skal kunne være med

LIDT OM MIG OG MINE VÆRDIER
	Vores børn er vores guld og vores ældre vores grundsten. Vi
skal passe godt på dem.
	Alle har ret til uddannelse, om det er bogligt eller håndværksmæssigt.
	Vi skal bruge de evner, vi hver især er tildelt og har oparbejdet.
	Sammenhæng i sundhed og psykiatri mellem regionale og
kommunale tilbud
	Vi skal passe på miljøet – og sikre arbejdspladser
	Gensidig respekt og ordentlighed; om vi er uenige eller har
forskellig baggrund, er vi alle værdifulde
7000 har altid været mit postnummer, og jeg er fredericianer i
hjerte og sind.
Siden 1989 har jeg været gift med Gert. Vores samlede familie
tæller 4 sønner og svigerdøtre samt 5 børnebørn. Jeg arbejder
med it-systemer og offentlig lovgivning i Region Syddanmark.
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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.

