JOHN ERIK
NYBORG

LIDT OM MIG:
Jeg bor sammen med Heidi i Grønlandskvarteret og til sammen har vi 5
børn som for længst er fløjet for reden – som bonus har de givet os 4 dejlige børnebørn, som vi har mange dejlige timer sammen med i vores fritid.
Jeg sidder i min første periode i byrådet og har god lyst og energi til at
tage en omgang mere for vores fortsatte arbejde med kommunens velfærd og positive udvikling.
Jeg blev valgt ind i byrådet i 2017 – hvor jeg nu er næstformand i Social –
og beskæftigelsesudvalget, medlem af By og Planudvalget og Teknik og
Miljøudvalget.
I mit arbejdsliv gennem 36 år har jeg altid arbejdet med børn og unges
trivsel. Først som pædagog og daginstitutionsleder, herefter som formand
for pædagogernes fagforening BUPL i 7 år og siden 2007 i Fredericia på
dagtilbudsområdet som chefkonsulent, kontorchef og nu som Leder af
Fredericia kommunes dagtilbud. Et arbejde med børn og unge som jeg
sætter meget stor pris på og har megen glæde ved.

MINE POLITISKE MÆRKESAGER ER
Kommunens og byens fortsatte positive udvikling med
fokus på borgerne i forhold til
	Bosætningen
	Børnefamiliers vilkår
	Uddannelsesmuligheder for unge

Arbejdsmarkedet, hvor der er fokus på tiltrækning af virksomheder som giver
	Arbejdspladser til vores borgere – og hvor der er fokus på
kompetenceudviklingsplaner, så der er også er mulighed for
at søge disse nye jobs, selvom man har en anden erfaringsbaggrund

Det Sociale område
	Alle skal behandles med ligeværdigt og respektfuldt - uanset
etnicitet, køn, udfordringer og handicaps
	Fokus skal være på mennesket og ikke systemet, så de rette
valg tages i samråd med de borgere der anvender kommunens gode tilbud.
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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.

