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Et stærkt Socialdemokrati
                    - det bedste for Syddjurs

Sammen om Syddjurs

Et grønnere Syddjurs
• De kystnære områder skal friholdes for bebyggelse
• Ingen privatisering af offentlige fællesveje
• Syddjurs skal være en CO2-neutral, bæredygtig kommune
• Vandforsyningen skal fortsat være lokal og brugerstyret

Et arbejdende Syddjurs
• Flere unge skal være uddannelsesparate og gennemføre en uddannelse 
• Sikring af praktik- og lærepladser ved kommunale opgaver
• En aktiv arbejdsmarkedspolitik

Et levende Syddjurs
• Svømmehal placeret centralt i kommunen
• Understøttelse af kulturtilbud fra teater til forsamlingshuse 
• Muligheder for mountainbike, street-fodbold mv. skal udbygges
• Byparkerne skal moderniseres og være samlingssted for ung som gammel
• Pas, kørekort og borgerservice på kommunens hovedbiblioteker
• Understøttelse af frivillige og foreninger for alle aldersgrupper 

Et lærende Syddjurs
• Ingen skolelukninger 
• Styrkelse af fagligheden inden for skoler og dagtilbud – mere selvbestemmelse 

og kompetenceudvikling
• Børnehaver og dagpleje med fokus på trivsel og udvikling for alle børn
• Fleksible åbningstider og bedre normering i daginstitutionerne
• Hurtig, målrettet hjælp til børn med livskrise og deres familier

Et sundere Syddjurs
• Forebyggelse af sygdom, rehabilitering og genoptræning gennem mulighed 

for deltagelse i fællesskaber og fysisk træning 
• Socialt samvær og aktiviteter for ensomme
• Tilbud om sund, velsmagende og økologisk mad til ældre, handicappede, skol-

er og daginstitutioner
• Etableringen af cykel- og gangstier skal fortsætte for at fremme sundheden og 

øge trafiksikkerheden

Et rigere Syddjurs
• Investering i børnefamilier gennem attraktive boligformer  

og billige byggegrunde
• Gennemsigtighed i kommunens økonomi og budgetter
• Udvikling af erhvervslivet med særligt fokus på iværksættere
• Turismeerhvervet skal støttes og udvikles
 

Jan Fischer         Nr. 10 på listen

Sæt✘ved

Jeg er I dag medlem af byrådet i Syddjurs Kommune og medlem af økono-
miudvalget – beredskabskommissionen – Djurslands Udviklingsråd.

Jeg vil gerne fortsætte med at være jeres repræsentant for Hornslet & 
Syddjurs.

 Vi fik Borgerservice – Kørekort & pas tilbage til Hornslet.

 Vi fik trafiklys og trafiksikring på Rosenholmsvej.

 Vi får mere jord til parcelhuse i Hornslet.

 Vi får omfartsvej ved Amaliegårdsvej og en ny bro.

Jeg vil i den kommende byrådsperiode arbejde for:
 Borgerindragelse, vi skal bruge borgerne mere.

 De bedste forudsætninger for nye tilflyttere.

 Flere penge og bedre fordeling af tilskud til foreninger & idrætsforeninger.

 Jobcenterfunktion i Hornslet.

 Ingen lukninger af brandstationer i Syddjurs, vi skal styrke de frivillige 
brandmænd.

 Buskørsel i Syddjurs trænger til en kærlig hånd.

 Focus på de unge, flere lærepladser i Syddjurs Kommune.

 Flere social- og sundhedsassistenter & sygeplejersker i Syddjurs.

 Ingen besparelser på børne- og ældreområdet.

 Ingen skolelukninger i Syddjurs.

 Inklusion, vi skal vælge det rigtige i samråd med forældre og lærere.

 Der skal være pasningsmuligheder uden for normal arbejdstid.

STEM PERSONLIGT PÅ MIG
– JEG STÅR SOM NR. 10 PÅ LISTE A 

Kontakt mig på:
Tlf.  20 82 55 21   -   jafi@syddjurs.dk

Kære vælger i Syddjurs Kommune



Linda Brask 
Kandidat til regionsrådet

linbra@live.dk
Nr. 26 på liste A

Ole Bollesen 
Borgmesterkandidat i Syddjurs
ole_bollesen50@hotmail.com

VIL DU VIDE MERE ?
Læs vores valgoplæg her:

www.syddjurs-s.dk

Socialdemokratiet
    - det bedste for Syddjurs
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FØLG OS PÅ FACEBOOK
Her handler det om  
Socialdemokratiet i Syddjurs.
https://da-dk.facebook.com/SocialdemokratietiSyddjurs/

i

Meld dig ind på:
www.socialdemokratiet.dk
eller  tlf. 7230 0800

BLIV MEDLEM

SOCIALDEMOKRATIET
     - for solidaritet, demokrati og reel indflydelse

Jan Fischer

Fuglevænget 7 
8543 Hornslet 

Tlf.  20 82 55 21

Mail: 
jf@rosenholmsnet.dk


