
VI HAR OPNÅET RIGTIG MEGET
-OG NU VIL VI ENDNU VIDERE

-MED DIG I FOKUS! 

K O M M U N E -  O G  R E G I O N S V A L G  2 0 2 1



De seneste 8 år har vi i Aabenraa 
Kommune fået gennemført en lang 
række fremtidssikrede projekter

Dem vil vi gerne fortsætte den 
ansvarlige udvikling med at opnå 
mange flere af de næste 4 år! 

VI KÆMPER

-med DIG i fokus! 



Se bare her:
AABENRAA OG ENSTED INDUSTRIHAVNE 
 udgør en spændende erhvervsudvikling med fokus på
 genanvendelse og bæredygtighed

VI HAR ARBEJDET AKTIVT FOR EN GRØN OG BÆREDYGTIG UDVIKLING 
 bl.a. har vi fået et biogasanlæg i Kliplev og vi har udført omfattende 
 klimasikringsarbejde i Aabenraa centrum 

VI HAR SIKRET 
 en stærk udvikling af Nordeuropas største transportcenter i Padborg 

VI HAR FÅET RENOVERET 
 den nordlige del af Aabenraa gågade, som i dag fremstår som en 
 spændende del af Aabenraa city

VI HAR BRUGT RESSOURCER 
 på en gennemgribende renovering af Aabenraa Midtby med 
 nyskabelse af Markedspladsen, Storetorv og Søndertorv.

LYSTBÅDEHAVNEN OG SØNDERSTRAND 
 Vi har fået en ny promenade i området ved Lystbådehavnen og Sønderstrand 

GENFORENINGSPARKEN
 Vi har fået skabt den flotte nye genforeningspark ved Folkehjem 

CAMPUSOMRÅDET
 Vi har fået skabt et bredt og spændende uddannelsesmiljø i Aabenraa, 
 fx. er UC Syd flyttet til Campus 

MOTORVEJSTILSLUTNINGEN
 Ved Rødekro er der kommet nye motorvejsafkørsler på E45, 
 der allerede har aflastet myldretidstrafikken i både nordlig og sydlig retning

ERHVERVSKLIMA
 Der er kommet mange nye virksomheder til steder overalt i  
 Aabenraa Kommune 

LANDDISTRIKTERNE
 Vi har igangsat mange byfornyelsesprojekter over hele kommunen

SKOLESTRUKTUREN
 Vi har fået helt nye og tidssvarende folkeskoler i Rødekro, Aabenraa og Bov

SIDST- MEN IKKE MINDST: 
 Vi har en sund og solid økonomi i kommunen
  -det der skal til for en fortsat ansvarlig udvikling af Aabenraa Kommune!



Holdet er sat!
Venstre i Aabenraa stiller med et 

stærkt kandidathold
Venstre i Aabenraa er klar til kommunevalget 
den 16. november. 
Under vores ledelse har vi i Venstre de seneste 4 år skabt 
masser af positive resultater – og nu vil vi videre. 
Venstre står klar med 26 dygtige kandidater, der kommer fra 
hele kommunen, og alle er klar til at arbejde for et 
Aabenraa i fortsat udvikling. Der er nok at tage fat på!

Venstre
mere frihed - flere muligheder 

med DIG i fokus!  
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Vi er over
hele kommunen
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Venstres mål 
for de næste 4 år 
                 – med DIG i fokus

Frihed og ansvar for egen tilværelse 

I Venstre skaber vi liberale løsninger, hvor du tager ansvar for egen 
tilværelse og har frihed til at bestemme, hvordan livet leves bedst. 

Venstre arbejder for den enkeltes ansvar og frie valg

Vækst og velfærd hører sammen

De seneste års vækst i vore lokale virksomheder har skabt mange 
nye arbejdspladser og øget bosætningen i Aabenraa. Den udvikling 
skal fortsætte. Den er grundlaget for alles velfærd. 

Venstre arbejder for øget vækst og velfærd 

Tryg hverdag for børn og ældre 

Venstre arbejder for gode normeringer i daginstitutionerne, vore 
folkeskoler skal være helt i top, vore ældre skal have trygge forhold, 
og vi skal sikre et godt sundhedsvæsen.

Venstre arbejder for en tryg hverdag for den enkelte

Grøn omstilling 
Vi har et kæmpe potentiale ved den grønne omstilling. 
Venstre arbejder for, at vore virksomheder styrkes, så vi er med til at 
løse klimaudfordringerne og samtidig skaber nye vækstmuligheder. 

Venstre arbejder for en ambitiøs og markedsdrevet grøn omstilling

Udvikling i hele kommunen 
Venstre ønsker at styrke vore aktive lokalsamfund, og vi støtter op om 
de større byer i deres udvikling. Det bidrager til bosætning og det 
gode liv – for alle over hele kommunen 

Venstre arbejder for udvikling i hele kommunen. 

Uddannelse 
I Aabenraa har vi et stærkt uddannelsesmiljø med mange uddan-
nelsestilbud. Det er til gavn for vore mange unge studerende. 
Venstre vil styrke de mange uddannelser, der især er koncentreret 
om kommunens campusfællesskab. 

Venstre arbejder for at styrke uddannelsesområdet
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Venstre stiller med to stærke 
kandidater til Regionsrådsvalget

DIN KORTE VEJ
TIL INDFLYDELSE I

REGION SYDDANMARK

STEM PERSONLIGT
- nr. 8 til regionen

www.jenswistoft.dk

STEM PERSONLIGT
- nr. 30 til regionen

ivar.lycke@gmail.com

IVAR 
LYCKE



STEM PERSONLIGT PÅ 
DIN VENSTRE KANDIDAT

-DEN KORTESTE VEJ TIL
DIN INDFLYDELSE

16. NOV
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aabenraa.venstre.dk

RESULTATER
-med DIG i fokus 


