
BENTE 
ANKERSEN



FÆLLESSKABER ER MIN HJERTESAG

Jeg er fæstningspige, født og opvokset i Kongensgade 5. Jeg har en kreativ 
samt en kommunal uddannelse. Jeg er gift med Bjarne, og familien er 
efterhånden vokset til 17. Jeg er gymnastikinstruktør i KIF. Jeg er klar til 
endnu en byrådsperiode.

Jeg elsker vores by, og Fredericia er lige så meget en del af mig, som jeg er 
en del af den. Jeg glæder mig hver dag over byens positive udvikling, der 
er skabt af byens borgere, og et fremsynet erhvervsliv, i et samarbejdende 
og initiativrigt byråd under socialdemokratisk ledelse.

I Fredericia har vi meget smuk natur, både strand, skov og vold. Vi skal ud 
i naturen og nyde de oplevelser og lærdom, den kan give os, men vi skal 
passe på den. Vi skal lære fra vi er små, og hele livet, at tænke og priorite-
re grønt og klimavenligt.

Jeg har arbejdet for mine mærkesager i alle udvalg igennem tiden, men 
mit kendskab til byens styrker og behov for særlig indsats skyldes først og 
fremmest den vigtige dialog med byens borgere.

TILLIDSPOSTER:

   Byrådsmedlem

   Økonomiudvalget

   Formand for børn- og ungeudvalget

   Medlem af social- og handicapudvalget

   Sundhedsudvalget

   Handicaprådet

   Ankestyrelsen

   Bestyrelsesposter i TVIS, Elbokøkkenet, Ulleruphus Plejehjem

Sammen udvikler vi  
Fredericia
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FREDERICIA ER ET FÆLLESSKAB 
Vi glemmer ikke nogen, og vi tager os af hinanden

SAMARBEJDENDE BYRÅD OM SUND KOMMUNAL ØKONOMI
Økonomien passer til pengepungen 

BØRN FORTJENER NÆRVÆR OG FRITID 
Nok voksne med tid, lyst og kvalifikationer

TILLIDSFULD HANDICAP- OG ÆLDREOMSORG  
SAMMEN MED PÅRØRENDE
Vi passer på dig, når du ikke længere selv kan

FLERE UDDANNELSER TIL FREDERICIA
Campus i kanalbyen
Flere videregående uddannelser

SKOLER DANNER HELE MENNESKER
Folkeskolen er både dannelse og uddannelse med fokus på det 
hele menneskes vilkår og potentiale

BREDT OG MANGFOLDIGT IDRÆTS-, KULTUR-  
OG FRITIDSTILBUD
Hvor alle kan være med

ERHVERVSLIV OG BOSÆTNING BLOMSTRER
Fredericia ligger lige midt i Danmark. Vi skal sikre gode er-
hvervsvilkår. Vi skal udbrede viden om byens mange fordele



   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


