DAVID GULLØV

EN STEMME PÅ DAVID GULLØV (A) ER EN
STEMME FOR FREDERICIA, FREDERICIANERNE
OG FREMTIDEN
Jeg tror på at livet har værdi, og familien er en væsentlig ramme for et
godt liv.
Fredericia skal være en by hvor hele familien oplever at det er værd at
bo. Vi skal tilbyde de bedste muligheder i forhold til arbejdspladser,
institutioner, skoler, fritid og ældrepleje.
Byrådets arbejde og beslutninger skal tages i en åben og konstruktiv
dialog med Fredericias borgere og institutioner.

MÆRKESAGER
	LOKALT ARBEJDE TIL LOKALE VIRKSOMHEDER
I Fredericia skal vi støtte og løfte det lokale erhvervsliv. Det vil
skabe arbejdspladser og gavne byen.
ALLE BØRN KAN LÆRE, ALLE BØRN SKAL LÆRE
De første år af et barns liv er afgørende for barnets livskvalitet og fremtid. Institutioner og skoler skal sikres ordentlige
forhold, både i form af voksne til at løfte opgaven, men også i
form af meningsfulde udviklingsmuligheder.
	ET STÆRKT KULTUR- OG FRITIDSLIV GIVER ET SUNDT OG
UDVIKLENDE LIVSINDHOLD
Vi udvikler os gennem sociale fællesskaber også fritiden.
Derfor skal vi i Fredericia kommune tilbyde sunde og gode
forhold til klubber, foreninger og ungdomsmiljøer i byen. I
samarbejde med byens butikker etableres flere kulturdage
med kunst, musik og meget mere, så byen bliver en levende
by hele året.
	FREDERICIA MED I KLIMA-KAMPEN
Vi skal tænke miljø og klima når vi udvikler Fredericia, vi skal
generere mere vedvarende energi og styrke flere “grønne”
udviklingsprojekter.

STEM PERSONLIGT PÅ

DAVID GULLØV

Nr. 9 på liste A
fordi HELE LIVET skal være ET GODT LIV

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.

