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BENTE GERTZ — DET RIGTIGE VALG

HVEM ER JEG
24 års politisk erfaring samlet fra amtsråd og regionsrådet.
Jeg er en holdspiller der aldrig går efter manden; KUN efter bolden.
I kan finde meget mere om mig ved at scanne
QR-koden eller finde min side på faceobook.
Følg min facebook side:
Bente Gertz, medlem af regionsrådet i Syddanmark og
kandidat til RV21.

BENTE GERTZ — DET RIGTIGE VALG

MINE MÆRKESAGER
• Et tæt samarbejde mellem kommuner
og region
• Et tættere samarbejde med borgerne
• Politisk ledede sundhedsfællesskaber
• Lighed i sundhed
• Fokus på udsatte borgeres møde med
sundhedsvæsenet
• Fokus på trivsel
• Nedbringelse af tvang i psykiatrien

• Endnu bedre responstider i hele
regionen
• Borgernære succeser eksempelvis vore
sundhedshuse
• Bedre responstider i hele regionen
• Reduktion og fokus på ventetider til
behandling
• Et godt arbejdsmiljø for ansatte i
regionen

Bente har min varmeste anbefaling fordi hun er indbegrebet af ordentlighed, hun er den bedste lytter og
den helt rigtige for os, i Fredericia. Hun har hjertet på
det rette sted. På baggrund af hendes troværdige og
tillidsskabende natur er hun vores allesammens talerør i
Regionsrådet. Hun brænder for det politiske håndværk,
og er én der knokler for en sag. Bente har f.eks. været
en af drivkræfterne bag udviklingen af sundhedshuset.
Hun er afgjort den bedste repræsentant for Fredericia.
Jeg anbefaler at stemme på Bente til Regionsrådsvalget
– Bente ER det rigtige valg for Fredericia.
Steen Wrist
Borgmester, Fredericia

Jeg svarer altid på henvendelser og bringer en sag videre, når der er
behov for det og sikrer mig, at der bliver givet et svar tilbage.
Telefon 21 72 71 02

Mail bg@rsyd.dk

Alle har
lige ret til
et godt liv
Uanset alder, uddannelse og
job. Uanset, hvad vi kan, vil og
formår. Uanset interesser, håb
og drømme. Så har vi alle ret
til et godt liv. Den ret kæmper
jeg for som spidskandidat
for Socialdemokratiet i
Region Syddanmark.

Stem til Regionsrådsvalget
den 16. november 2021

Mette With
Hagensen
www.mettehagensen.dk
@mettewithh

facebook.com/Mettewithhagensen

