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Følg mig på Facebook
Vil du engagere dig i min politik, eller har du lyst til at hjæl-
pe, så følg mig på: facebook.com/OleBollesenSyddjurs



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 selvbestem- 
     melse 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, 
      skoler 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

SAMMEN OM SYDDJURS JEG ARBEJDER FOR
Et demokratisk Syddjurs
Jeg har i praksis holdt møder overalt 
i kommunen for at lytte til borgerne, 
og har som socialdemokrat arbejdet 
hårdt for at skabe øget borgerinddra-
gelse. Vi kan kun udvikle og sikre 
vores lokaldemokrati - hvis borgerne 
deltager aktivt i demokratiet og vi 
som politikere lytter!

FOREBYGGELSE
De ældre i Syddjurs er sundere end 
gennemsnittet i Danmark. Den udvik-
ling skal fastholdes og styrkes. Jeg vil 
arbejde for, at kommunen har langt 
mere fokus på forebyggelse - både for 
unge og ældre. 
Konkret vil vi arbejde på at styrke 
hjemmeplejen, for at undgå genind-
læggelser.

Vi skal beskytte vores drikkevand og 
etablere beskyttelseszoner rundt om 
vandboringerne. 
Samtidig vil jeg arbejde for, at vand-
værkerne fortsat er lokale og bruger-
styrede - vores vandværker skal ikke 
overtages af store virksomheder.

Rent vand i Syddjurs
Syddjurs skal være en CO2 neutral, 
bæredygtig kommune. I stil med 
Samsø skal vi arbejde for at kommu-
nen bliver så ”grøn” som muligt.

ET SYDDJURS I BALANCE

Sæt          ved Bolle
Jeg bor på Mols og har igennem livet 
arbejdet	som	lastbilchauffør,	gymnasie-
lærer, underviser på vores lokale AMU 
center og som gymnastiklærer. 
Jeg er 67 år, gift med Tine, og vi har 3 
voksne børn
Siden kommunens start har jeg siddet 
i byrådet og er i øjeblikket formand for 
Sundhed, Ældre og Socialudvalget.

Jeg har væres socialdemokrat siden 
mine unge år. Jeg er jo ikke enig i alle 
beslutninger i Folketinget, men jeg føler, 
at jeg kan gøre en forskel både lokalt 
og på landsplan og trække udviklingen i 
den rigtige retning. Jeg arbejder målbe-
vist på at styrke tilliden til det politiske liv. 
Det fortjener demokratiet 
- og det fortjener borgerne i Syddjurs.

- det bedste for Syddjurs




