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FREDERICIA FOR FREMTIDEN

Min vision for Fredericia er en by med en god sammenhæng mellem land 
og by. En god infrastruktur med mulighed for offentlig transport - også i 
aftentimerne og weekenderne. Der skal være mulighed for opladning af 
elbiler uanset hvor i kommunen man befinder sig.

Jeg ønsker en by med gode uddannelsesmuligheder uanset om man vil 
være akademiker eller håndværker. Der skal fokus på uddannelse for børn 
og unge med særlige behov.

Der skal fokus på miljø og bæredygtighed, både når kommunen og det 
private erhvervsliv bygger nyt eller bygger om. Vi skal være en del af den 
grønne omstilling.

Beskæftigelsesområdet skal have et løft og vi skal turde tænke i nye baner 
for at sikre en individuel sagsbehandling i jobcentret. Vi skal have alle 
med.

Fredericia skal være et fantastisk sted at bo i alle livets faser fra vugge til 
grav.
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MINE VÆRDIER

Jeg arbejder som farvemester på Danmarks eneste svanemær-
kede tekstilfarveri. Vi arbejder hele tiden med at forbedre vores 
processer for at sikre det ultimative produkt samt bidrage til en 
bæredygtig produktion og et bæredygtigt forbrug.

Værdier som troværdighed, ærlighed og gennemsigtighed er 
gennemgående for mig både i mit privatliv, arbejdsliv og politi-
ske liv.

Jeg foretrækker at træffe beslutninger på et faktabaseret og 
grundigt belyst grundlag.

Der skal være plads til alle og alle bør have lige muligheder i 
livet.

Jeg kommer ikke til at love guld og grønne skove, men jeg kan 
love at jeg altid vil gøre mig umage.

   Respekt for dig selv
   Respekt for andre
   Ansvar for dine handlinger



   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


