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FANTASTISKE FREDERICIA

Fredericia er og skal være en fantastisk ramme om vores liv, hverdag og 
fremtid. Vi har sammen nået rigtig meget, og det kan vi være stolte af.

For Socialdemokratiet er det en fælles opgave at sikre, at vi fredericiane-
re kan leve livet fuldt ud i Danmarks bedste kommune. Det gælder over 
en bred kam – fra sikre cykelstier over gode daginstitutioner og dagple-
je, til stærke folkeskoler og ungdomsuddannelser og ikke mindst gode 
arbejdspladser. Fra ordentlige idræts- og fritidsfaciliteter til byens fester 
og events, der skaber liv og glade dage. Fra et sundhedshus til en tryg og 
omsorgsfuld pleje, når vi bliver gamle og får brug for det.

Det er det, en kommune for alvor skal måles på – og det, jeg vil arbejde for 
i byrådet!

Socialdemokratiet har stået i spidsen for et bredt samarbejdende byråd, 
idet vi er overbeviste om, at de brede fælles og inddragende beslutninger 
er det som sikrer Fredericias flotte fremgang, og vi er parat til at forstærke 
udviklingen de kommende år.

I dialog med borgerne, unge som ældre, i dialog med de frivillige og or-
ganisationer inden for kultur og idræt, med erhvervslivet og naturligvis i 
samarbejde med de øvrige partier i byrådet, som hidtil.

Ordentlig velfærd sikrer, at borgernes hverdag er tryg og kan hænge sam-
men.

Et spændende kultur- og idrætsliv bliver fremover en helt afgørende faktor, 
når folk skal vælge, hvor de vil bosætte sig. Og kultur- og idrætslivet giver 
livsglæde og fællesskaber for byens borgere.

Selvom vi er nået langt i fornyelsen af Fredericia, har vi fortsat behov for 
at udvikle byens rum. Ikke alene skal vi udvikle Kanalbyen - vi skal også 
have en dialog med hinanden om, hvordan vi kan gøre Fredericias bymidte 
endnu mere attraktiv for både borgere og gæster.

Vi skal sammen skabe nye levende byrum, som gør det endnu mere attrak-
tivt at vælge Fredericia som hjem eller vælge Fredericia som mål for famili-
ens næste besøg eller indkøbstur. Det kræver vilje, mod og politisk dialog.

Vi vil særligt have fokus på, at erhvervsbyggeri og boliger skal kunne fun-



gere uden at genere hinanden. Og vi vil satse på bæredygtigt byggeri, som 
vi allerede er i gang med i Kanalbyen.

Og så kommer vi til at satse massivt på den grønne omstilling - alle steder 
og i alle sammenhænge - og i hele kommunen. Det er helt afgørende, at vi 
tør tage de rigtige beslutninger – også lokalt.

Vi skal støtte den grønne energiomstilling og samtidig medvirke til, at der 
skabes mange nye grønne energi arbejdspladser. Målet bør helt klart være, 
at Fredericia bliver Danmarks grønne energi centrum.

Socialdemokratiet vil i de næste 10 år sætte sig i spidsen for dialogen. Vi 
insisterer på, at ”kommune” betyder fællesskab, og at de bedste beslutnin-
ger træffes netop i fællesskab - med borgerne, med virksomhederne, med 
foreningerne og i byrådet. Fredericia er og skal være en fantastisk ramme 
for os alle.
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LIDT OM MIG
Jeg er født og opvokset i Fredericia. Jeg er gift med Charlotte, har 
tre børn og (foreløbig) fem børnebørn. Jeg arbejder til daglig som 
Learning Manager på raffinaderiet. Udover samfundsforhold er 
fritidsinteresserne renovering af hus og have.

Jeg tror på, at vi igennem et bredt og tillidsfuldt byrådssamar-
bejde bedst kan udvikle Fredericia i en retning, hvor alle byens 
borgere får lige muligheder for, at skabe det bedst mulige liv.



   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


