Socialdemokratiet i Fredensborg
Solid økonomi og synlig ledelse giver
velfærd til børn, unge, sårbare og ældre
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PRESSEMEDDELSE
Socialdemokratiet afholder pressemøde den 23.
august kl. 16.00 på Fredensborg Rådhus. Her vil
socialdemokratiet løfte sløret for de visioner, som
partiet går til kommunalvalg på den 21. november.
Flere af de opstillede kandidater vil være til stede.
Socialdemokratiet stiller til dette kommunalvalg med
en stærk og alsidig liste med mange kandidater, som
dækker alle hjørner af Fredensborg Kommune.
Valgprogrammet præsenteres af den
socialdemokratiske spidskandidat, Borgmester
Thomas Lykke Pedersen.
Valgprogrammet bygger videre på de gode resultater
vi har opnået i Fredensborg de seneste otte år.
En sund økonomi giver masser af kernevelfærd til
børn, unge, sårbare og ældre. Dette er et væsentligt
omdrejningspunkt for socialdemokratiet i
Fredensborg. Vi skal fortsat forbedre vores
kernevelfærd. Med socialdemokratisk ledelse har vi
fået nogle af landets bedste skoler, hvor elevernes
trivsel og læring er i top. Eleverne bliver klædt godt
på til fremtiden.
Fredensborg Kommune har også en af landets bedste
ældrepleje, og vi har et godt serviceniveau til
handikappede og samtidig tager kommunen sig af
sårbare grupper. Som socialdemokrater vil vi værne
om denne kernevelfærd og bygge videre på den.
I løbet af de otte år med Socialdemokratisk
borgmester er der kommet styr på økonomien, og
aktuelt er kassebeholdningen over 200 mio. kr. Den
ordinære rentebærende gæld er under afvikling, og
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som en af de eneste kommuner i Danmark, er
ambitionen, at vi skal være gældfri i 2027.
Socialdemokratiet vil også udvikle hele kommunen,
og der er sat gode tiltag i gang med Fremtidens
Fredensborg kommune. Atletik Stadionet i
Fredensborg bliver renoveres, Byens Hus og
Gymnastikkens Hus bygges i Kokkedal, der bygges et
nyt bibliotek i Humlebæk, og så er det
socialdemokratiets ambition at opføre en svømmehal i
Nivå.
Alle disse tiltag kan finansieres gennem
anlægsrammen samtidigt med, at gælden afvikles
frem mod 2027.
Vi ser frem til at kunne uddybe vores politik på
pressemødet den 23. august kl. 16.00.

Med venlig Hilsen
Thomas Lykke Pedersen, Borgmester
Per Frost Henriksen, Gruppeformand
Benn Gandløse Vestergaard, Formand
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