LENE SKOVMARK
ELSBORG

ORDENTLIGHED, TILLID OG ÆRLIGHED
– I FÆLLESSKAB!
Fredericia ER noget særligt. Jeg elsker Volden og Stranden og alle minderne her i min barndomsby, hvor jeg er født og opvokset.
I mit arbejde som daglig pædagogisk leder, møder jeg mange forskellige
mennesker, og alle har noget, de kan bidrage med. Jeg er opdraget til,
at vi alle er lige meget værd og at vi skal behandle hinanden ordentligt,
uanset hvor vi kommer fra. Med flid og en fælles indsats har jeg troen på,
at vi kan fortsætte den gode udvikling, der er i Fredericia. Vi skal turde stå
sammen, for i fællesskab at udvikle netop DET Fredericia, vi ønsker os.
Vi skal hjælpe børn og unge, ved at være gode rollemodeller. Og endelig,
men ikke mindst skal vi lytte til de ældre og sørge for dem, da det er dem
der har skabt vores velfærdssamfund.
Alle har ret til et trygt liv.

MINE MÆRKESAGER
	Flere cykelstier, fokus på mindre trafik og de mindste
cyklister i indre by.
	Aktivt arbejde for bedre klima/miljø, til gavn for alle – ikke
mindst vores børn.
	Fokus på mennesker – gode normeringer i daginstitutioner,
på skole, i fritidstilbud og i ældreplejen.
	Konstant opmærksomhed på skoler og daginstitutioner, bl.a.
behovet i indre by og den nuværende kvalitet
Jeg er heldig at have fået 4 børn, Mathias, Julie, Emil og Lukas
og er derudover blevet beriget med 2 dejlige børnebørn. Jeg er
livsglad og bruger min fritid på politik, en god bog, historie, gå/
cykelture, familie, venner, og ikke mindst at slappe af sammen
med min kæreste i vores hus og have.
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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.

