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Visioner
• At bo i Fredensborg Kommune skal være
attraktivt
• Der skal være ”Styr på butikken Fredensborg
Kommune”
• Kommunen skal være kendt for en konstruktiv
socialpolitik og byplanlægning
• Borgernes Stemme byder velkommen til alle
erhverv, store som små, der kan skabe, eller sikre,
arbejdspladser i Fredensborg Kommune.
• Byrådet udviser gennemført solidaritet mellem
de fire bysamfund
• Oplevet og anerkendt trivsel og læring i alle
kommunens skoler
• Ingen privatisering af offentlige villaveje
• Vore strande, havne, skove og grønne områder
bevares naturlige
• En styrkelse af kulturlivet, f.eks. museer, teatre,
biografer, m.v.
• Genindførelse af Folkeoplysningsrådet og
Borgerpanelet i kommunen, for derved at
fremme borgernes medbestemmelse
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Gymnastikkens Hus
Nyt plejecenter i Humlebæk Syd
Klima- og vandafledningsprojektet i Kokkedal
Nivå havn og Lergravsøerne
Renovering af Holmegårdscentret og
nyt bycenter i Nivå
En mere grøn udformning i Fredensborg bymidte
Anti-radikaliseringspolitikken i skolerne
Balanceret fordeling af tilflyttende flygtninge
At Vejenbrødvej ikke blev spærret af
Processen omkring beboerdemokratiet i
Egedalsvænget
Etablering af cykelsti på Egedalsvej
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www.FaenoDesign.dk
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Hvis din
mening
skal tælle!

Borgernes Stemme i
byrådet har i 2014-2017 haft
afgørende indflydelse på:

H

Sæt X ved liste H

BStem.dk

Dit lokale og tværpolitiske parti i Fredensborg Kommune

Borgernes
Stemme
mener
Borgernes Stemme vil styrke
Nærdemokrati og reel medindflydelse
Nærdemokrati er grundstenen i det kommunale
selvstyre.

Sammenlignet med vores nabokommuner bruger
Fredensborg betydelig færre midler til vedligeholdelse af veje og stier. Borgernes Stemme vil i byrådet prioritere genopretning af infrastrukturen.

Alle ”sociale politikker”
skal medføre:

Nej til privatisering af veje

Tryghed

Flere gange i den forløbne valgperiode har der
været talt om privatisering af villavejene som led
i kommunens besparelser. Privatiseringen bliver
en ekstra skat for boligejere, og det vil Borgernes
Stemme kæmpe stærkt imod.

Borgernes Stemme vil fortsat modvirke kriminelle
bander og radikalisering. Man skal trygt kunne
færdes alle steder på vore veje, stier, ved busstoppesteder, togstationer og bydelscentre.

Børn og Unge
Borgernes Stemme vil sikre den gode folkeskole.

Borgerne skal høres inden vigtige lokale beslut
ninger træffes. Ikke kun hvert 4. år når der er valg.
De folkevalgte politikere skal lytte og udvise rettidig handlekraft.

Fremtidens Fredensborg
Flere af kommunens indkøbscentre er nedslidte.
Private aktører og boligselskaber har, i samarbejde
med kommunen, planer om at modernisere centrale dele i de fire bysamfund. Borgernes Stemme
ønsker at fremskynde denne udvikling.
Vores vision er fire ligeværdige bysamfund i balan
ce, bundet sammen af naturen og landområdet
og en bedre infrastruktur, bl.a. mellem Nivå og
Fredensborg.

Veje, stier og grønne områder
Fredensborg Kommune er velsignet med smukke
strande, hyggelige havne, grønne engområder og
mange storslåede skove, via de såkaldte ”grønne
kiler”. Desværre er mange kommunale veje og rigtig
mange stier i den bymæssige bebyggelse i en sørgelig forfatning. Dette medfører unødvendigt slid
på transportmidler og er ofte farligt for de ”bløde
trafikanter”.

Hvis vores børn skal trives og lære, er det vigtigt, at
alle skoler har lærere, der føler, at de kan følge med
og har tid nok til at forberede undervisningen. Med
andre ord; der skal laves en lokalaftale på skoleområdet, som elever, forældre, lærere og kommunen
kan føle ejerskab og ansvar for. Dette vil fremme
tilflytning af nye borgere.

Erhverv
Borgernes stemme byder velkommen til alle
erhverv, store som små, der kan skabe, eller sikre,
arbejdspladser i Fredensborg Kommune.

Ingen skal være bange for at sende sine børn
eller gamle forældre af sted alene. Vi vil arbejde
målbevidst for at de få ikke får lov til at ødelægge
det for de mange.
Vi ønsker et mere synligt og nærværende politi.

Tolerance
Borgernes Stemme ønsker et samfund, hvor der
udvises respekt og forståelse for hinanden uanset
alder og etnisk - kulturel baggrund. Vi skal leve
med hinanden, ikke ved siden af hinanden.
Alle skal naturligvis overholde landets love, regler
mv. og bidrage til kommunens bedste.

Tryg og værdig alderdom
Ældreomsorgen i Fredensborg Kommune skal
bidrage til at skabe sammenhæng og værdighed i
tilværelsen for de af vores ældre, som er afhængige
af hjælp til dagligdagens gøremål.
Ældre mennesker har krav på at blive mødt i hjemmeplejen og på plejecentre med ”ikke-overbebyrdet” personale. Varme hænder luner.
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