Vær
med til at
arbejde for
Odense!

Arbejder for Odense

Endnu flere skal
investere i vores by,
så vi får skabt nye
arbejdspladser.

Vækst skaber
arbejdspladser
Arbejdsløshed er ikke alene forfærdeligt for de men-

Universitetets potentiale skal udnyttes

nesker, der står uden job – det er også skidt for vores

Odense er i en unik position med et af Danmarks

by. I Konservative arbejder vi derfor benhårdt både

førende universiteter i baghaven. Men vi skal være

for at tiltrække nye investorer til vores by og for at gøre

meget bedre til at udnytte det potentiale og til at få

livet nemmere for iværksætterne, så vi får skabt nye

hevet forskningen ud af laboratorierne og gjort den til

arbejdspladser.

forretning.

Uddannelse er vejen frem

Og så skal vi sikre, at de færdiguddannede ikke rejser

De ledige skal have hjælp til at efteruddanne sig inden

fra Odense igen, når eksamensbeviset er i hus. Udover

for de områder, hvor der mangler eller kommer til at

gode videnjobs, så gør vi det blandt andet ved at gøre

mangle arbejdskraft. På den måde sikrer vi, at færre

Odense attraktiv, mens de unge studerer her, ved at

står uden arbejde, og at vores virksomheder kan få

skabe flere relevante studiejobs, også i kommunen, og

den kvalificerede arbejdskraft, de skal bruge.

ved at skabe nyt liv i bymidten.

Arbejder for Odense – Læs mere på facebook.com/arbejderforodense

Arbejder for
Odense
Vi skal skabe mere liv i bymidten og
gøre det attraktivt at bo i Odense.

En attraktiv by i udvikling
Thomas B. Thriges Gade-projektet giver Odense et

og omsætning i vores forretninger, er velkommen. og

skub i den helt rigtige retning. Den adskilte bymidte

det skal være nemmere at finde en parkeringsplads.

bliver samlet. Vi får en helt ny bydel midt i byen med

Vi skal lave nye p-pladser og et p-henvisningssystem.

mange nye boliger og parkeringspladser. Det giver

Og så er det helt afgørende for Konservative, at det skal

bymidten nyt liv og gør det attraktivt at bosætte sig i

være nemt at komme rundt i vores by og bymidte -

Odense. Alsidige kulturtilbud og et centrum med liv

også i bil.

og aktivitet er det, Odense har brug for, og det vil vi

Men alle de biler, der bare drøner fra den ene forstad

Konservative arbejde for.

til den anden, skal ledes udenom bymidten via vores

Vi er ikke kede af, at der kommer biler ind til bymidten.

ringvejsnet, som bliver komplet med færdiggørelsen

Tværtimod. Den trafik, der er med til at skabe vækst

af Odins Bro i sommeren 2014.

Flere skal lære mere i folkeskolen.

Gode skoler skaber fremtiden
Flere skal lære mere i vores folkeskoler. Uddan-

iværksætteri og privatøkonomi på skemaet i Odenses

nelsesniveauet i Odense er lavere end i de byer, vi

folkeskoler.

normalt sammenligner os med, og det skal vi gøre
noget ved.

Alle børn skal kunne gå eller cykle i skole på en sikker

Konservative tror på uddannelse til alle, og det sik

skolevej. Det er et erklæret mål i Odense kommune, og

rer vi blandt andet ved at gøre vores skoler endnu

vi vil arbejde for, at det kommer til at ske. Det gavner

bedre, så alle er klædt på til mere uddannelse, når

både børnenes sundhed og indlæring at røre sig, og

de forlader folkeskolen. Fagligheden skal løftes, og

kommunen sparer dyre transportkroner på at køre

derfor ønsker vi mere undervisningstid.

børn med farlige skoleveje til og fra skole.

Konservative siger nej tak til heldagsskolen, men vil
til gengæld arbejde for, at der kommer nye fag som

Vi arbejder for
Odense
Vil du være med?
Skal vi sammen arbejde for Odense?
– Så gå ind på konservative.dk/odense

Byrådskandidater
Konservative i Odense
Steen Møller
Lars Havelund
Vivi Kier
Kristian Guldfeldt

Steen Møller er by og kulturrådmand i Odense og Konservatives
bud på en ny borgmester.
Steen har som politiker arbejdet
for Odense i mere end 15 år, først

Tommy Hummelmose
Lars Bendix
Poul W. Falck
Maria Svejdal

som amtsrådsmedlem og de se-

Roya Moore

neste snart otte år som medlem

Klaus Rehkopﬀ

af byrådet.

Thomas Sejersen

Udover byrådsarbejdet er Steen aktiv som formand for bl.a. Odense
Zoo og Nordatlantisk Hus. Steen er 45 år, bor i Villestofte, er gift med
Anna og far til tre børn i alderen 9 til 13 år.

Henriette Berwick
Jakob Jakobsen
Palle Møller Nielsen

Kontakt Steen Møller

Følg Steen Møller

Har du et spørgsmål eller en god idé,
så skriv til mig på sm@odense.dk

på facebook.com/steen.odense

Jenan Bozo

