MONSUN

Der skal prioriteres skarpere på trafikområdet. Det skal være nemmere og sikrere
at være cyklist! SF vil sætte de bløde trafikanter
– fodgængere og cyklister – før bilerne. Vi vil
udvikle og ikke afvikle den offentlige trafik.
SF vil arbejde for:
Flyt flere parkeringspladser under jorden
– mere liv på overfladen!
Trafiksanering af Frederiksberg Allé
– færre biler og mere folkeliv
Energineutralt byggeri og grøn skybrudssikring.

En by for børn og unge

En værdig social- og ældrepolitik

Børn og unge er fremtidens råstof. De skal have de
bedste udviklingsmuligheder, som baner vejen for gode
voksenliv. Barndommen har værdi i sig selv, og de unge
skal garanteres en uddannelse!

På Frederiksberg har vi alle muligheder for at skabe en
by, hvor alle får den hjælp, de har brug for. Ingen må tabes
på gulvet. Vi vil sikre omsorg til de ældre, der har behov.
SF vil arbejde for:

SF vil arbejde for:
Flere pædagoger i daginstitutionerne – mere tid til 		
pædagogisk nærvær og læring
To lærere – eller en ekstra pædagog i klasser med 		
udfordringer – efter lokale vurderinger
Ungdomsråd på Frederiksberg – Vi skal og vil høre
de unges stemme!

Ingen økonomiske beslutninger må skabe
større ulighed.
Bedre støtte og kontakt til borgere med behov
for opbakning
Styrket boligsocial indsats og boliger, der er til
at betale.

Levende kulturliv og gode
fritidsmuligheder
Kultur er mere end fritid og rekreation. Det er
ressourcer i den enkelte borger, som kan komme til
udtryk i forbindelse med byudvikling, erhvervsudvikling
og uddannelse. Kultur giver liv og energi!
SF vil ikke spare på kulturen, men vil arbejde for:
Fortsat udvikling af bibliotekerne til en ny tid
Mere uddannelse og kompetenceudvikling til
frivillige idrætsledere
Mere idræt, musik, teater og gøgleri i byrummet

FOTO & DESIGN:

■

MONSUN
■

FOTO & DESIGN:

Frederiksberg i front
i klima-, miljø- og
trafikpolitik

Ved at stemme på Balder Mørk Andersen, kan du være med
til at sikre en trafikalt sundere by, der er socialt omsorgsfuld og prioriterer til gavn for både børn, unge og de ældre.
En by, der altid forsøger at forebygge, før der skal repareres. En by, der er ambitiøs i forhold til de mange studerende, erhvervsliv og turisme.

Frederiksberg har
brug for politisk
fornyelse

Udover SF’s centrale visioner
følger her fem markante forslag:

Nye øjne, ører og stemmer skal til. Vi vil styrke åbenhed
og inddragelse og af med politisk lukkethed.
Det er tid til at få et politisk flertal, der vil andet og mere
end at forvalte – det har vi jo forvaltningen til!

Til gavn for Frederiksberg
– til inspiration for andre

Studie- og iværksætterhus i den gamle 		
politistation på Howitzvej
En cykel og gangbro over Metroen mellem 		
Eversvej og Emil Chr. Hansens Vej
Spillested til rytmisk musik under 			
Bispeengbuen
Et børnemuseum - en attraktion der rækker
udover kommunen
Borgerombudsmand – hjælp til borgere i 		
klagesager

Sæt kryds ved SF den 19. november

Stem personligt på spidskandidat Balder Mørk Andersen
– nr. 1 på SF’s liste
Fordi du derved støtter en politiker, der kæmper for cykli
sterne og den kollektive trafik. Som vil lytte til alle genera
tioners stemme – unge såvel som ældre. Som tror på et levende Frederiksberg, med plads til både udfordrende, traditionel
og folkelig kultur. Som vil sikre, at Frederiksberg Kommune er
en arbejdsplads som medarbejderne er glade for.

SPIDSKANDIDAT

Balder Mørk Andersen

Balder Mørk Andersen har siddet i kommunalbestyrelsen
som rådmand siden 2010. Han er SF’s gruppeformand
og politiske ordfører. Han er 37 år, gift, har to børn og er
uddannet cand. mag i historie med idræt som sidefag. Han
arbejder som konsulent inden for arbejdsmarkedsområdet.

Balder Mørk Andersen
baldersf.dk
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