Andreas Boesen
SOCIALDEMOKRATIET

DERFOR STILLER JEG OP IGEN
HORSENS ER EN FANTASTISK KOMMUNE I RIVENDE
UDVIKLING INDEN FOR TILFLYTNING, UDDANNELSE OG
INFRASTRUKTUR. NU ER TIDEN KOMMET TIL AT FOKUSERE
MERE PÅ BØRN, ÆLDRE OG BÆREDYGTIGHED.
Jeg genopstiller til byrådet, fordi jeg brænder for at gøre Horsens Kommune til et bedre
sted at bo, arbejde og studere i. Jeg vil arbejde for en grøn kommune, der fortsat passer
på vores børn og ældre, og som har et rigt kultur- og foreningsliv i hele kommunen.

Børn og uddannelse er fremtiden
Derfor skal vi fortsat investere i flere vuggestuepladser, nye børnehaver og en ambitiøs folkeskole.
Vi skal skabe flere kultur- og fritidstilbud for børne
familierne.
Endelig skal vi huske, at nogle børn stadig har dårlige
forudsætninger for en god start på livet.
Dem skal vi hjælpe.

Jeg har de sidste 7 år i byrådet arbejdet med kultur, børn, byudvikling, integration, uddannelse, erhvervsliv, økonomi og beskæftigelse.
Du kan læse mere om, hvad jeg mener om de emner, se videoer og høre valgsangen på
andreasboesen.dk
Skriv til mig på poab@horsens.dk
Følg mig på facebook.com/politiker.ab
Besøg andreasboesen.dk og læs mere

LIDT OM MIG
• 30 år og bor i Vestbyen.

Bæredygtig byudvikling
Horsens vokser, og hvert år flytter mange til hele kommunen. Derfor skal vi fortsat investere i infrastruktur
og kollektiv trafik.
Vi skal sørge for, at nye bydele bliver grønne, boligformerne blandede, og der skal være bedre adgang til
mere natur.
Samtidig skal vi værne om Horsens’ identitet og historie samt formidle den bedre end i dag.

• Byrådsmedlem siden 2010.
• Formand for internationaliseringsudvalget og næstformand
for kulturudvalget.
• Kæreste med Louise.
• Født og opvokset i Horsens.
• Arbejder som rådgiver for ledelsen på Aarhus Universitet.
• I min fritid er jeg onkel, spiller
musik og bygger på et kolonihavehus med min far.

En del af flokken
Fællesskaber og frivillige har løftet Horsens de sidste
20 år, og vi lykkes kun fordi erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og lokalsamfund samarbejder. Det skal vi
værne om.
Nogle oplever dog, at udviklingen ikke kommer dem
til gavn. For mange - især unge og ældre - oplever ensomhed, arbejdsløshed og sygdom. Dem skal vi hjælpe
til at blive en del af flokken.
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En stemme på en
socialdemokratisk kandidat
kan sikre, at Peter Sørensen
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