
CHRISTIAN BRO



BÆREDYGTIGHED, SAMARBEJDE OG
FÆLLESSKAB

Jeg er 58 år, født på Sct. Joseph og fæstningsdreng af sjæl og krop.

Lotte og jeg bor i Stjernekvarteret, vi har dannet par i godt 35 år – og 
Amanda og Freja er for længst fløjet fra reden.

Jeg arbejder på postcenteret i Erritsø, og har været tillidsmand i stort set 
hele mit arbejdsliv.

De sidste 4 år har jeg været formand for Miljø & Teknikudvalget og med-
lem af Økonomiudvalget. Tidligere har jeg siddet i By og Planudvalget, væ-
ret formand for Arbejdsmarkeds og Integrationsudvalget og næstformand 
i Børne og Ungdomsudvalget.

Politisk har jeg fokus på bæredygtighed, grøn omstilling og biodiversitet. 
Vi har da også arbejdet målrettet med netop den indsats i Fredericia - 
særligt de sidste 8 år. Og så har trafiksikkerhed og sikre skoleveje også 
fyldt meget!

Min fritid bruger jeg helst i haven og naturen, gerne på stranden - og ofte 
i selskab med Zhang vores samojedehund. Det er også sammen med ham 
jeg får min motion.
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MINE VÆRDIER

   Undervejs har livet lært mig hvor vigtigt det er, at turde gå 
nye veje og se nye muligheder – også i byrådet

   Jeg tror på et udstrakt samarbejde, på tværs af eventuelle 
tidligere skel og forhindringer. Og fordi politik handler om 
mennesker, tror jeg på at tage udgangspunkt i den enkeltes 
udfordringer

HVORFOR SKAL DU STEMME 
PÅ CHRISTIAN?

Spørger Lotte Bro (ægteviv & nærmeste fortrolige) og svarer 
selv:

  Det skal du fordi Christian har taget hånd om sine kollegers 
arbejdsvilkår i over 25 år. Han er vant til at kæmpe for andres 
bedste, og han brænder for at gøre en forskel!



   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


