
SOCIALDEMOKRATIET I FREDENSBORG

KÆRE BORGER I 
FREDENSBORG
KOMMUNE
Socialdemokraterne har i et bredt samarbejde med by-
rådet opnået mange flotte resultater. Vi har en sund øko-
nomi med over 250 millioner kr. i kommunekassen. Vi 
bliver en ud af fem kommuner i Danmark som er gældfri 
i 2023. Et enigt byråd vedtog budgettet for 2021.

Når det handler om kvaliteten i kommunens service, så 
er det vigtigt, at du er tilfreds, uanset om det gælder 
sundhed og ældreomsorg, grøn omstilling, borgerind-
dragelse, kultur og idræt, natur og byplanlægning, cy-
kelstier og veje eller vores vuggestuer, børnehaver og 
skoler. På trods af en faldende kriminalitet, så er der sta-
dig områder, hvor borgerne ikke oplever tryghed, dette 
skal vi gøre noget ved. Vi skal trygt kunne færdes alle 
steder i vort lokalsamfund.

Kommunen skal have et sundhedshus i hvert bysam-
fund og der skal bygges flere senioregnede boliger. Vi 
vil styrke det lokale erhvervsliv ved at skabe flere lokale 
arbejdspladser så færre borgere skal pendle. Vi har nog-
le af landets bedste vuggestuer, børnehaver og skoler 
og den position skal vi fastholde. Der sker i øjeblikket 
byudvikling i alle vores fire bysamfund, hvor borgerind-
dragelse og grønt byggeri altid har stået højt på social-
demokraternes dagsorden.

Socialdemokratiets kandidater er alle aktive i vores fire 
bysamfund og landområdet, samt foreningslivet. Jeg 
kender dem rigtig godt. Stem personligt på den kan-
didat, der vil arbejde for de politiske områder som du 
finder er vigtig for, at Fredensborg Kommune fortsat kan 
være en af landets bedste.

Thomas Lykke Pedersen, 
HELE KOMMUNENS BORGMESTER

SAMARBEJDE OG RESULTATER

✗✗



MERE TRYGHED OG TRIVSEL 
– NÆRPOLITI OG UDDANNELSE ER SVARET

Socialdemokraterne går forrest, når det handler om at få skabt tryghed i Kommunen. 
Borgere i Fredensborg Kommune skal kunne bevæge sig frit omkring på alle døgnets 
timer uden at føle sig utryg.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen og tidl. Politidirektør for 
Nordsjællands Politi Finn Borch Andersen foran Fredensborg 
Rådhus, hvor Nordsjællands Politi i dag har lokaler.
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Det er vigtigt at skabe tryghed lokalt. Fredensborg Kommune har 
et ønske om at fastholde de gode resultater, der er opnået igen-
nem en mangeårig forebyggende og tryghedsskabende indsats. 
Synlige gadebetjente i bybilledet og en nærpolitistation i Nivå får 
stor betydning for den lokale tryghed. Borgerne skal nemt kunne 
komme i kontakt med politiet.

•  Den lokale indsats i boligforeninger, ejerforeninger, grundejer- 
foreninger og det aktive foreningsliv for at skabe det gode byliv,  
skal have stor ros og anerkendelse.

•  Vi skal arbejde på gadeplan og i øjenhøjde med de unge. Både  
dem der befinder sig på kanten, men også de mange unge, som vil 
og kan fællesskabet

•  SSP er ude og virke og er løbende i dialog med børn og voksne,  
for at løse konflikter eller utryghedsskabende adfærd

•  Kommunens anonyme chat rådgivning styrker dialogen og sætter 
 fokus på udfordringerne

•  Der afholdes løbende kurser og workshops på vores skoler om 
 tryghed

•  Socialdemokraterne ønsker at mindst 90 pct. Af de 25-årige  
have gennemført en ungdomsuddannelse. Resten skal være i  
gang med en ungdomsuddannelse eller have fast tilknytning til 
arbejdsmarkedet

•  Arbejdet med at få andelen af unge op til 25 år, som ikke har en 
tilknytning til uddannelse skal intensiveres

•  Langsigtet fælles boligsocialt arbejde via Kokkedal På Vej  
og Nivå Nu

•  Tryghedsvandringer i Nivå og Kokkedal og inddragelse af  
Fædregrupper og Bydelsmødre

•  Videoovervågning på udsatte steder

•  Vi vil ikke have salg af hash og narkotika på offentlige steder

•  Vi vil ikke acceptere vold på gaden og truende adfærd, der  
skræmmer

•  Vi støtter boligselskaberne i at udsætte meget kriminelle familier af 
deres boliger.

SARAH OG FREDERIK 
STILLER OP FOR 
FØRSTE GANG
Socialdemokratiet stiller med to helt unge kandidater på op-
stillingslisten. Det er Sarah Lykke fra Humlebæk på 21 år og 
Frederik Lisemose fra Fredensborg på 18 år. 

”Socialdemokratiet er et parti, der tager alle generationer al-
vorligt, derfor glæder det os at Sarah og Frederik har valgt at 
stille op til byrådsvalget den 16. november. Det er to stærke 
stemmer for ungdommen.
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ET STÆRKT A-HOLD
Thomas Lykke Pedersen
HUMLEBÆK 
E: TLPE@FREDENSBORG.DK

Per Frost Henriksen
FREDENSBORG
E: PF@FREDENSBORG.DK

Louise Mehnke
KOKKEDAL
E: LMEH@FREDENSBORG.DK

Hans Nissen
HUMLEBÆK
E: HANS.NISSEN@3F.DK

Vivian Johnsen
KOKKEDAL
E: AVIVIANJ@GMAIL.COM

Sarah Lykke 
HUMLEBÆK
E: SARAHLYKKE3@GMAIL.COM

Carsten Nielsen
HUMLEBÆK
E: CARN@FREDENSBORG.DK

Pia Bødtker
NIVÅ
E: PIB@FREDENSBORG.DK

Charlotte Sander
FREDENSBORG
E: FAMSANDER@HOTMAIL.COM

Mette Hoff
FREDENSBORG
E: METTE.HOFF1@GMAIL.COM

Suzan Daoud
KOKKEDAL
E: EMAIL@SUZANDAOUD.DK

Steffen Bjerre
NIVÅ
E: SBJE1543@GMAIL.COM

Benn Gandløse Vestergaard
NIVÅ
E: BENN.VESTERGAARD@GMAIL.COM

Cømert Sonsuz
NIVÅ
E: COSO@FREDENSBORG.DK

Michael Bakhauge
HUMLEBÆK
E: BAKHA222@GMAIL.COM

Ergin Øzer
KOKKEDAL
E: EROZ@FREDENSBORG.DK

Rasmus Meyer
HUMLEBÆK
E: RASMUSMEYERKORSGAARD@GMAIL.COM

Dorte Beyer Nielsen
KOKKEDAL
E: DORTE.BEYER.NIELSEN@GMAIL.COM

Frederik Lisemose 
FREDENSBORG
E: FREDERIK@LISEMOSE.DK

Hossein Armandi
KOKKEDAL
E: HOSSEIN@ARMANDI.DK

SAMARBEJDE OG RESULTATER

SOCIALDEMOKRATIET I FREDENSBORG

Stemmer 
der arbejder 
for dig og 
din familie



Per Frost Henriksen, formand for Børne- og Skoleudvalget 

BØRNEHAVER, VUGGESTUER 
OG SKOLER I TOPKLASSE
Stærke ledelser og dygtige medarbejdere sørger for, at Fredensborg kommune hver 
eneste dag leverer kvalitet, tryghed og trivsel til alle børn i kommunens vuggestuer, 
børnehaver og skoler. 

Børn har høj prioritet. Vi har gode vuggestuer og børnehaver, der år efter år ligger 
i top i trivselsmålinger. Et samlet byråd er i gang med at hæve normeringerne og 
hæve andelen af uddannede pædagoger. 

Kommuneskolerne i Fredensborg kommune scorer topkarakterer konstant. Højt 
fagligt niveau og meget høj trivsel. Flere og flere vælger en folkeskole.

Fredensborg kommune er i gang med et seriøst program for modernisering af alle 
skoler, der er afsat 700 millioner kroner til det samlede projekt ”Fremtidens Folkesko-

ler i Fredensborg kommune”. 

Louise Mehnke 

HJEM TIL DEN TREDJE ALDER 
Der er en stor efterspørgsel efter seniorbofælleskaber og seniorvenlige boliger 
fra vores ældre medborgere. 

På trods af politisk modstand lykkedes det, at få godkendt et stort seniorbo-
fællesskab i Fredensborg, så her kan vi nu se frem til de mange nye lejemål. 
Det er også lykkedes, at få Byrådet til at vedtage en ny Bolig, Arkitektur og 
Ejendomspolitik, hvor det understreges, at byrådet ønsker at skabe boliger for 
alle aldersgrupper og arbejde for at skabe flere bofællesskaber i kommunen. 
Socialdemokratiet ønsker at fremme projekter med seniorbofælleskaber og/
eller seniorvenlige boliger, hvor ejendomsudviklere, boligselskaber og grund-
ejere aktivt opfordres til understøtte byrådets politik. Ved fremtidigt kommu-
nalt grundsalg til boligformål, skal administrationen undersøge om arealerne 
vil være velegnede for seniorbofællesskaber og/eller seniorvenlige boliger som 
led i de planmæssige vurderinger af områdets mulige anvendelser. 

Pia Bødtker 

NIVÅ BYMIDTE MED GODE
HANDELSMULIGHEDER
Borgerne skal høres og være med i processen, når der plan-
lægges nye tiltag i kommunen, hvorfor der ligger mange 
gode drøftelser og mange nye tanker bag den lokalplan, der 
nu foreligger for Nivå Bymidte. Ting tager tid, men med det 
voksende antal nye borgere, der ønsker at flytte til Nivå, er 
vi også meget opmærksomme på, at der er de indkøbsmu-
ligheder, der er behov for i Nivå, ligesom vi også arbejder 
for, at handelslivet i hele kommunen overlever Coronaen, vi 
har brug for arbejdspladserne. 

Det sidste borgermøde er ikke afholdt omkring de mange 
andre tiltag, der vil/skal ske i Nivå Bymidte. 

Hans Nissen 

GOD PLEJE OG OMSORG
Vi tog det nye Pleje- og Rehabiliteringscenter ”Skovgården” i brug i slutningen af 
2020. Kommunen fik 30 nye moderne plejehjemsboliger, og nye, større og bedre 
rammer til Rehabiliteringsafdelingen giver os gode vilkår for at løfte de mange nye 
opgaver, kommunerne skal håndtere i det nære sundhedsvæsen.

Etableringen af udkørende Akutsygepleje og Akutpladser er en stor forbedring af 
vores sygepleje. 

Den frivillige indsats er af stor betydning i ældreomsorgen, og vores Frivilligheds-
center løfter, sammen med de mange foreninger og klubber en stor opgave. Derfor 
lægger vi årligt 25% ekstra i §18 puljen til frivillige sociale formål end vi får tildelt fra 
centralt hold.

EN STÆRK SOCIALDEMOKRATISK BYRÅDSGRUPPE     – STEMMER DER ARBEJDER FOR DIG OG DIN FAMILIE
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EN STÆRK SOCIALDEMOKRATISK BYRÅDSGRUPPE     – STEMMER DER ARBEJDER FOR DIG OG DIN FAMILIE

SOCIALDEMOKRATIET I FREDENSBORG

Charlotte Sander
 HØJ PÆDAGOGISK KVALITET OG 
MERE TID TIL BØRNENE
Socialdemokratiet ønsker daginstitutioner med høj pædagogisk kvalitet og mere tid 
til børnene. Med en tidlig sprogindsats i alderen 0-3 år sikres det, at alle børn stimu-
leres efter behov. Der afsættes flere penge til pædagoger, og i øvrigt bliver der afsat 
midler, så det nu er muligt at passe sit barn i eget hjem, og der bliver ansat 14 lærere 
yderligere i perioden til 2024.

I Kommunen etableres padel tennisbaner i alle bysamfund, i Kokkedal Gymnastik-
kens Hus, Fredensborg Boldklub får nye omklædningsrum, Atletikklubben har fået 
ny belægning og lysanlæg på løbebanen. I Humlebæk får Roklubben en ny bro, og 
Humlebæk Boldklub har fået et nyt, miljøvenligt underlag. 

Charlotte Sander sammen med datteren Nanna som spiller fodbold i Fredensborg.

Carsten Nielsen

VI GIVER NATUREN EN NY CHANCE
Den socialdemokratiske byrådsgruppe foreslog og fik gennemført en markant mulig-
hed for større biodiversitet i Fredensborg Kommune. Først et mindre område ved 
Græstedgård i Kokkedal, og så har vi omlagt hele Humlebæk Syd, til et fantastisk 
område for vilde blomster, insekter og sommerfugle.

Fredensborg Kommune deltager helt naturligt i konkurrencen om at blive Dan-
marks Vildeste Kommune.

Carsten Nielsen, medlem af byrådet, Plan-miljø og klimaudvalget samt infrastruk-
tur og teknik udvalget, næstformand i Kulturudvalget. Sammen med Anton på 
markvandring i Humlebæk Syd, hvor flora og fauna nu har fået bedre muligheder 
for fri udfoldelse. Til gavn for kommende generationer.

Ergin Øzer 

DANMARKS BEDSTE 
FOLKESKOLE
Danmarks Statsminister Mette Frederiksen vil gerne være børnenes 
statsminister, og vi har vist at vi er børnenes Kommune.  

Børn er vores fremtid, og derfor skal de sikres gode rammer og en sam-
menhængende tryg hverdag, og vi er fast besluttet på at vores folkesko-
ler skal rangere blandt Danmarks bedste. Vi skal være en dannelses- 
kommune.

Vi har også højnet kvaliteten i dagtilbud og i klubtilbud, det er en afgø-
rende forudsætning for, at børnene får succes i skolen og samtidigt har 
et godt fritidstilbud. Det er et nødvendigt fundament for det videre forløb 
efter folkeskolen. Den indsats, vi gør for de mindste børn, har afgørende 
stor betydning i børnenes videre liv.

Cømert Sonsuz 

ARBEJDE OG UDDANNELSE
Vi står overfor et spæn-
dende kommunalvalg. 
Det er ikke tilfældigt, at 
vi er placeret på en an-
den plads på landsplan 
når det handler om at 
rykke mennesker tætte-
re på beskæftigelse og 
uddannelse. 

Vi ved hvor sårbart det 
kan være for den en-
kelte. Vi ser det som 
vores vigtigste opgave, 
at sikre at vores ledige 
unge, sygemeldte og 
mennesker på offentlige 
forsørgelse kommer i 
arbejde eller uddannel-

se. Derfor skal vi sikre virksomhederne den arbejdskraft, de har 
brug for – både i dag og i fremtiden. 

Det er et stort ansvar som Socialdemokratiet har påtaget sig, for 
at varetage kommunens og borgernes interesser. Vi skal træffe 
vigtige beslutninger, der sikrer at flere kommer i arbejde og ud-
dannelse.  Fredensborg kommune står stærkt og det skal vi bli-
ve ved med. Det bestemmer vi sammen den 16.november 2021



Borgmester Thomas Lykke Pedersen ved indvielse af 
Danmarks største klimatilpasningsprojekt i Kokkedal.   

Kommunens elbiler er stadig 
populære blandt medarbejderne.

FLOTTE RESULTATER   I BYRÅDSPERIODEN
HER ER EN OVERSIGT OVER NOGLE AF DE RESULTATER SOM FREDENSBORG BYRÅD I FÆLLESSKAB HAR SKABT

Fredensborg Kommune har nogle af  
landets bedste skoler og daginstitutioner. 
Der er høj faglighed og trivsel. Området er meget højt prioriteret hos 
Socialdemokraterne, vi ser fremad mod næste generationer. Vi har en 
vision om, at 95 % af de unge, der forlader folkeskolen skal i gang med 
en ungdomsuddannelse.   

Børn og Skole: 
✓		Byrådet har igangsat en ambitiøs udbygning og modernisering af 

kommunens skoler. Kokkedal er godt i gang, Nivå, Fredensborg og 
Humlebæk. Der er afsat 700 mio. kroner over en 12-årig periode. 
Der er stor brugerinvolvering i alle processer 

✓		Høj faglighed på skolerne. Endrup Skole og Ullerødskolen i Kokke-
dal har fået guldmedalje. Ullerødskolen er populær specialskole, der 
tiltrækker flere og flere elever 

✓		Som første kommune i Danmark har vi ny model for beregning af 
reelle normeringer i vuggestuer og børnehaver – vi kaldet det  
Omsættertabel 

✓		Ny lokal arbejdstidsaftale, der tiltrækker gode lærere 
✓		Høj faglighed i vuggestuer og børnehaver og Sproggaven er en 

tidlig sprogindsats for 0-3-årige 
✓		10. klasse er samlet på Fredensborg Skole i gode rammer.  

Der kommer flere og flere til 
✓		Afsat flere midler til daginstitutionerne i form af flere uddannede 

pædagoger. Normeringer skal styrkes 
✓		Karlebo Skole er kommunens egen lille skole med Udeskole og 

masser af natur 
✓		Velfungerende elevråd 
✓		Alle skoler og institutioner er en del af Røgfri Fremtid 
✓		Kulturudvekslingsaftale med Johannes-Althusius Gymnasiet i  

Bad Berleburg 
✓		Velfungerende Dialogmøder med områdebestyrelser for børneinsti 

tutioner og skolebestyrelser

Borgerservice, Arbejdsmarked 
og Erhverv: 
✓	Fredensborg Kommune ligger nr. 2. i Danmark når det handler om  
 at få borgere væk fra offentlige forsørgelse 
✓		Fredensborg ligger på 9. plads i forhold til Ungeledigheden 
✓		SSP 18plus indsatsen har givet mere tid på gaden end på kontor 
✓		Mini fleksjob hvor af 25 kom i mål i 2020, 12 borgere fik beholdt 

jobbet, 3 fik job andet sted 
✓		Repatriering. Vi inviterede borgerne to gange på rådhuset om  

repatriering
✓		Den bolig sociale helhedsplan godkendt 
✓		Samarbejdet fortsætter med Visit Nordsjælland. Vi skal have flere 

besøgende/turister til byen 

Social- og Senior:
Fuld opskrivning af budgettet på ældreområdet i takt med, at der bliver 
flere ældre. Det betyder, at der tilføres 47 millioner ekstra til området 
frem til 2023. 
✓		Sundhedshus i første byområde 
✓		Som eneste kommune i Danmark har vi et forebyggelsesråd på 

ældreområdet 
✓		Vi har håndteret Coronakrisen, så vi kom igennem både 1. og 2. 

bølge uden Coronarelaterede dødsfald i hjemmepleje og på Pleje-
centre

✓		Oprettet Akut-pladser til særligt Akut plejekrævende borgere 
✓		Oprettet pulje til øgede aktiviteter og nærvær på Plejecentrene 
✓		Pulje til ansættelse af Læge ved Rehabiliteringscentret for at styrke 

den lægefaglige specialviden 
✓		Nyt Plejecenter – Skovgården 
✓		Nyt og stærkt udvidet rehabiliteringscenter – Skovgården 
✓		Plejecentrene skal ikke længere selv bære uventede merudgifter 

ved særligt udgiftskrævende foranstaltninger for beboere med eks-
traordinære behov

✓		Pulje til fastholdelse og anerkendelse af sundhedspersonale
✓		El-cykler til Hjemmeplejen 
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FLOTTE RESULTATER   I BYRÅDSPERIODEN
HER ER EN OVERSIGT OVER NOGLE AF DE RESULTATER SOM FREDENSBORG BYRÅD I FÆLLESSKAB HAR SKABT

✓		Pulje til nye møbler på Plejecentrene
✓		Særpulje til bekæmpelse af ensomhed fastholdes på Ældreområdet
✓		Afsat penge til etablering af Sundhedshus i Fredensborg 
✓		Budgetaftale om målsætning om Sundhedshuse i Kokkedal og Nivå

Det specialiserede område:
✓		Udslusningsboliger for unge på Teglgårdsvej 
✓		Møllevejens skole – et godt specialtilbud til børn med særlige behov 
✓		Ekstra personale til behandling af blandt andet underretninger 

Klima og Miljø:
✓		Vi kom ud af 2019 som en endnu grønnere kommune
✓		Langstrup Mose og kommunens grund på Karlebovej blev oprenset
✓		Vi fik endelig indgået aftale om affaldssortering 

Fritid og Idræt:
✓		Gymnastikkens Hus i Kokkedal
✓		Nyt tennisanlæg med tre baner i Karlebo 
✓		Padel tennis i Humlebæk er på vej
✓		Internationalt ridecenter er i idefasen

Mette Frederiksen gæster Kokkedal og ser et af Danmarks største 
Klimatilpasningsprojekter, her sammen med Borgmester Thomas Lykke 
Pedersen og byrådsmedlem og Folketingskandidat Louise Mehnke.

Ergin Øzer
Regionsrådskandidat for Socialdemokratiet i Fredensborgkredsen
Jeg er 48 år, uddannet Civilingeniør, Chefkonsulent i SKAT. Jeg er gift og har tre dejlige 
børn på 21, 13 og 8 år. Jeg har været politisk aktiv i mange år, og været medlem af Fre-
densborg Byråd siden 2005. 

For mig handler politik om værdier, at tage et aktivt ansvar for, at vores børn og vi selv får 
et trygt og sikkert liv, og jeg vil gøre op med uretfærdigheder. 
Jeg vil gerne være med til at præge udviklingen og har derfor valgt at genopstille til Fre-
densborg Byråd og opstille til regionsrådet i Hovedstaden. Der kan drages stor synergi 
ved at have den samme repræsentant siddende i begge råd.

Sundhedsvæsen i verdensklasse
Min ambition er at have et “sundhedsvæsen i verdensklasse” med fri og lige adgang til 
services af høj kvalitet, og hvor social ulighed bekæmpes. Der skal sættes tidligt ind over 
for dem med færrest ressourcer og størst risiko for at udvikle følgesygdomme.

Uddannelse og Innovation 
Vi skal være en dannelsesregion og skabe de allerbedste rammer for læring og udvik-
ling. Flere unge skal gennemføre ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og 
praktikpladser på erhvervsuddannelserne. Uddannelse er vejen ud af det klasseopdelte 
samfund.

Den grønne førertrøje skal sikre bedre klima og miljø
Vi skal passe bedre på vores miljø og skabe mere natur. Vi skal have en region i den 
grønne førertrøje, hvor der føres en ambitiøs klima- og energipolitik. Vedvarende energi, 
geotermik og varmepumper kommer til at spille en vigtig rolle. Vi skal sikre en velfunge-
rende kollektiv trafik i regionen, der aflaster trængselsproblemer. 

STEM PERSONLIGT PÅ ERGIN ØZER 
40 85 47 31 · eroz@fredensborg.dk · facebook.com/erginoezer.A

SOCIALDEMOKRATIET I FREDENSBORG
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Borgerservice, Fredensborg Rådhus:
Mandag  08:30-17:30
Tirsdag-torsdag 08:30-13:00
Undgå kø – bestil tid hjemmefra på 
www.fredensborg.dk

Fredensborg Bibliotek:
Mandag-torsdag 12:00-17:00
Lørdag  10:00-13:00

Nivå Bibliotek:
Mandag-torsdag 12:00-18:00
Fredag  15:00-18:00
Lørdag  10:00-13:00 

Humlebæk Bibliotek:
Mandag-torsdag 12:00-17:00
Lørdag  10:00-13:00

WWW.S-FREDENSBORG.DK

NY SKOLE, 
BIBLIOTEK OG 

SVØMMEHAL I 

NIVÅ
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FLERE STIER OG 
SIKKER SKOLEVEJ

PÅ LANDET
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UDVID FREDENSBORG-
HALLEN, BIBLIOTEK OG 

SUNDHEDSHUS I

FREDENSBORG
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NYT BIBLIOTEK 
OG TEATERSAL I 
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EN STÆRK FOLKE-
SKOLE OG BOLIGER 

TIL SENIORER I

KOKKEDAL
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5 STÆRKE MÆRKESAGER

DIN (BREV)
STEMME 
TÆLLER

SOCIALDEMOKRATIET I FREDENSBORG

Her kan du brevstemme fra den 5. oktober til den 12. november 2021

Der vil være udvidet åbningstid for brevstemmer i de sidste uger op til valget.
Husk at medbringe legitimation. 

For at øge valgdeltagelsen kører der en bus rundt i hele kommunen, hvor man kan brevstemme.
Du kan se køreplanen her: https://www.fredensborg.dk/politik/valg/kommunal-og-regionalvalg-2021


