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GLADE BORGERE. GRØN VÆKST

Jeg er 53 år gammel, gift med Bjarne og mor til 5 unge voksne. Jeg er 
meget aktiv i foreningslivet i Fredericia; SOS-Børnebyerne, Venligboerne, 
hjemmeværnet, Arternes Fredericia. Til dagligt er jeg direktør i Femme 
Future Coop, samt innovationskonsulent hos Nordisk Folkecenter for 
Vedvarende Energi. Jeg brænder for at skabe gode jobs til mennesker på 
kanten af arbejdsmarkedet, og for at sætte skub i den grønne omstilling 
med vedvarende energi.

ERHVERVSVENLIG KOMMUNE FOR SOCIALØKONOMISKE OG GRØNNE 
VIRKSOMHEDER 
Jeg er selvstændig som innovationskonsulent for vedvarende energi, og 
jeg har en butik i Prinsessegade. Erhvervsvenlig politik er en effektiv og 
konstruktiv sagsbehandling og en by, hvor der er gang i den. Jeg ønsker 
mig en klarere socialøkonomisk profil i samarbejdet mellem virksomheder 
og Jobcenter, for her er der mange udfordringer ud over bundlinjen. Grøn-
ne virksomheder er en del af fremtiden. Jeg vil arbejde for vores fremtid 
ved at arbejde for at støtte en hurtigere grøn omstilling. Vi er nødt til at 
tage klimakrisen meget alvorligt lige nu, og i alt hvad vi foretager os. Vi 
må ændre vaner, ellers kan vi glemme alle de andre ønsker og drømme og 
i stedet lære at klare os uden. Det åbner for helt nye virksomheder, og her 
vil jeg arbejde for at sikre, at Fredericia er med fra starten.



STEM PERSONLIGT PÅ

LISE NIELSON 
Nr. 13 på liste A

 2618 9059
 lisenielson@live.dk
 facebook.com/lise.nielson

ØGET BOSÆTNING OG BESKÆFTIGELSE GENNEM FOKUS 
PÅ KUNST OG KULTUR
En glad by tiltrækker glade, nye borgere. Jobskabelse går hånd 
i hånd med et varieret udbud af boliger, som skal være klima-
tilpassede og gerne energineutrale. Når vi har fri, skal der være 
mange lokale valgmuligheder, kunst og kultur, sport samt et rigt 
og varieret foreningsliv, der hvor folk bor. FIC, midtbyen, teatret 
og Bülows Kaserne er naturlige omdrejningspunkter for større 
satsninger. Jeg vil arbejde for at styrke teatret og for flere kultu-
relle tilbud med forankring i byens historie.

HANDICAPVENLIG KOMMUNE – TILGÆNGELIGHED,  
FRITID, JOB OG UDDANNELSE
Selvfølgelig skal der være gode uddannelser lokalt, sjove 
fritidsmuligheder tæt på hjem og interessante jobs til alle på 
arbejdsmarkedet. Men der mangler mere tilgængelighed – det 
er ikke særligt dyrt at øge den fysiske og digitale tilgængelighed, 
men det kræver fokus og

omtanke i alle beslutninger. Det har jeg arbejdet meget for de 
sidste 4 år, og det vil jeg gerne fortsætte med.



   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


