DAN RAVN
LARSEN

EN NY STEMME I BYRÅDET I FREDERICIA
SAMMEN KAN VI GØRE FREDERICIA BEDRE
Som far til to børn ønsker jeg et Fredericia, hvor man som børnefamilie
har gode rammer og et trygt nærmiljø. En kommune, hvor der er plads til
spændende kultur aktiviteter for alle og samtidigt en kommune, som giver
tryghed, omsorg og livskvalitet til vores ældre og vores udsatte borgere. Vi
skal være en kommune, som hjælper vores arbejdsløse med at komme i
arbejde eller uddannelse. Og vi skal være en kommune, som er bæredygtig
og grøn, så vi giver en sund verden videre til vores børn.
JEG VIL ARBEJDE FOR:
	Et markant løft af vores folkeskoler, så vi giver vores børn en god start
på livet.
	At hjælpe flere af vores arbejdsløse i arbejde eller uddannelse.
	En grøn og bæredygtig kommune, hvor vi skaber og bevarer grønne
områder, som kan give os alle glæde og livskvalitet.
	Bedre kollektiv trafik, så borgerne i de mindre byer uden for Fredericia
kan tage bussen hjem efter deltagelse i et fritidstilbud, en koncert eller
en god middag i Fredericia by.

LIDT OM MIG
Jeg er opvokset ved vestkysten og er opdraget til, at vi skal
hjælpe hinanden, passe på hinanden, og til at man skal opføre
sig ordentligt over for hinanden. Troværdighed, ærlighed og
retfærdighed betyder meget for mig.
Jeg er 39 år og bor i Bredstrup-Pjedsted med min kone Carina,
som er sygeplejerske. Sammen har vi to dejlige børn, Mathilde
på 3 år og Oskar på 5 år. Til dagligt arbejder jeg på Sygehus
Lillebælt som direktionsassistent og jeg har tidligere arbejdet
som tømrer.

DIN STEMME BETYDER NOGET
Politik handler om mennesker – som du og jeg. Politik kan ofte
blive tabt i mudderkastning, tal og rapporter, men dybest set
handler det om at gøre en forskel for dig, din familie og din nabo.
Med din stemme vil jeg arbejde for, at vi sammen gør Fredericia
kommune til den bedst mulige kommune for os alle sammen.
Jeg håber, du vil stemme personligt på mig til kommunalvalget.
Det er afgørende, at vi får valgt nogen, som har værdierne i orden.
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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.

