
HVERDAGEN
S O C I A L D E M O K R A T I E T  I  N Y B O R G  K O M M U N E

BEDST TIL 



JEG SKRIVER TIL DIG, FORDI JEG GERNE  
VIL VÆRE DIN BORGMESTER. 
 
I de seneste år har vi i Nyborg Kommune haft fokus  
på de store, festlige begivenheder. Top Charlie på  
Torvet og Tour de France. Det er gode initiativer,  
men jeg har længe tænkt, om vi har glemt noget  
undervejs? Hverdagen. 
 
Jeg holder af hverdagen. At vi har et godt  
arbejde at stå op til om morgenen. At vi  
afleverer vores børn i trygge hænder på  
skolen eller i daginstitutionen. At vi har  
tid til omsorg for vores ældre borgere.
 
Hverdagen er hjerteblod for mig  
og mit parti. 

Jeg vil gerne sætte mig i spidsen  
for et mærkbart velfærdsløft i  
Nyborg Kommune, men til det  
har jeg brug for din hjælp.  
Derfor håber jeg, du vil give  
mig din opbakning til  
kommunalvalget  
næste år.

Bedste hilsner

SONJA

KÆRE L ÆSER
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 BEDST TIL 

 HVERDAGEN
VI BOR I  
DANMARKS 
DEJLIGSTE 
KOMMUNE!

Jeg elsker når der er gang i kom-
munen og flagene er hejst i særlige 
anledninger. Jeg bliver stolt!  

Men vi skal huske, at de fleste dage er 
flagene ikke hejst. Der er det hverdag 
med arbejde, tøjvask og indkøb. Jeg  
vil gerne måles på hverdagen. Jeg vil 
gerne stå i spidsen for en kommune, 
der altid viser sig fra sin flotteste side, 
når vi har store begivenheder, men 

som er allerbedst i hverdagen. Hver- 
dagene er der flest af. Hverdagen lever 
vi mest i. Derfor skal hverdagen være 
de dage, vi er bedst til.

Socialdemokratiet har valgt fem om- 
råder, hvor vi gerne vil være endnu 
bedre, end vi er i dag. Formålet med 
vores politik er klar: Vi skal være  
bedst til hverdagen!

EN GRØNNERE  
NYBORG KOMMUNE 

• Klimasikring af kommunen

• Mere grøn energi

• Mere vild natur

EN KLOGERE  
NYBORG KOMMUNE

• Bedre resultater i folkeskolen

• Opkvalificering af ledige

• Dygtige medarbejdere

EN SUNDERE  
NYBORG KOMMUNE 

• Forebygge livsstilssygdomme 

• Mindske ulighed i sundhed 

• Mere hjælp til kronikere 

EN RIGERE  
NYBORG KOMMUNE 

• Flere tilflyttere og arbejdspladser

• Sund økonomi for kommunen

• Rig på foreningsliv og kultur

EN TRYGGERE  
NYBORG KOMMUNE 

• Mere tid til omsorg i dagtilbuddene

• Mere tid og frihed i ældreplejen

• Lokalpolitiet tilbage til Nyborg 
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 EN TRYGGERE 
 NYBORG KOMMUNE 

DET ER TID 
TIL TRYGHED
I det meste af min levetid har man 
gjort velfærd op i regneark og effek-
tiviseringskataloger. Og der er blevet 
sparet. Det skaber utryghed.  
 
Du kan ikke læse i et sparekatalog, 
hvordan man trøster et barn, som 
savner sin mor og far. Og du kan ikke 
effektivisere dig til bedre ældrepleje, 
når det, der er mest brug for, er tid til 
en kærlig samtale og en tår kaffe.
 
Vores mindste børn har brug for tryg-
hed for at udvikle sig. Vores ældre har 
brug for at vide, at der altid kommer 
en, når man er afhængig af det.
 
Jeg mener, vores medarbejdere har for 
travlt. Det koster på omsorgen. Derfor 
skal vi turde sætte medarbejderne fri 
og stole på fagligheden. Det kræver 
investeringer i vores fælles velfærd.
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I NYBORG  
KOMMUNE  
ER DU ALDRIG  
TIL BESVÆR
Vores kommune er til for menneskene i kom- 
munen. Derfor skal man altid blive mødt med  
en åben dør og en fremstrakt hånd, hvis man  
har brug for hjælp. 
 
Jeg oplever særligt, at vores ældre er bange  
for at være til besvær. Nogle af mine tryggeste  
minder fra min barndom finder jeg hos min  
mormor og morfar.

Jeg husker ostemadderne til eftermiddags- 
kaffen. De dragende fortællinger fra deres  
opvækst og ungdom. Og jeg savner deres  
gode råd, som altid har hjulpet mig, når  
livet var uretfærdigt. Mon ikke de fleste af  
os har lignende minder?

Vores ældre er aldrig til besvær. Det er tid til,  
at vi tager os af dem, som engang tog sig af os.  
Vi skal give dem trygheden tilbage.

 I DET MESTE AF MIN LEVETID 
HAR MAN GJORT VELFÆRD OP I  
REGNEARK OG EFFEKTIVISERINGS- 
KATALOGER. OG DER ER BLEVET  
SPARET. DET SKABER UTRYGHED.
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Folkeskolen er hjørnestenen i  
vores velfærdssamfund. Det er  
folkeskolen, som sikrer at alle børn 
har lige muligheder for at skabe sig  
det liv, de drømmer om. Den mulig- 
hed er altafgørende for mig. 

Jeg vil stå i spidsen for, at vi får den 
bedste folkeskole vi kan drømme om.  

Det bekymrer mig, at udviklingen i  
Nyborg Kommunes folkeskoler  
desværre går den gale vej. I de sidste 
fem år er vores resultater faldet. 

I 2015 var det 95,3 % af alle børn, der 
tog alle afgangsprøver. I 2019 var det 
faldet til 92,5 %. Det kan vi ikke være 
dem bekendt.

Vi kan se, hvor meget vores dygtige  
lærere og pædagoger knokler hver 
dag, og derfor peger pilen på os  
politikere og de rammer vi laver for 
skolerne. Vi skal skabe en folkeskole, 
hvor vi sætter retning for vores pæda-
gogiske indsats, så vores børns trivsel 
øges. En skole, hvor vi sørger for, at 
alle børn kommer med. 

Vi skal have en hverdag, hvor alle  
børn trives i skolerne med gode  
fysiske rammer for undervisningen  
og frisk luft i alle lokaler. Vi skal have 
tillid til vores dygtige lærere, og pæda-
goger og vi skal give dem tid og bedre 
arbejdsvilkår til deres arbejde. 

Hvis jeg får lov til at blive din borg- 
mester, så lover jeg dig at levere  
mere trivsel og bedre resultater  
end i dag.

 EN KLOGERE 
 NYBORG KOMMUNE 
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VIL DU 
BIDRAGE? 

Jeg har brug for alle kræfter, der vil  
bidrage til at gøre vores kommune  

socialdemokratisk igen. 

Jeg har både brug for mennesker,  
der vil gøre mig klogere. Jeg har  

brug for nogen der vil hænge  
plakater op, hækle roser eller  
andre der vil gå ture med mig  

i deres lokalområde. 

Har du lyst til at bidrage  
til vores valgkamp? 

Så kontakt mig eller skriv til  
VALGKAMP@BEDSTTILHVERDAGEN.DK 
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VIL DU GØRE  
MIG KLOGERE?

I SOCIALDEMOKRATIET I NYBORG KOMMUNE VIL VI GERNE LAVE BÆREDYGTIG  
MERCHANDISE. DERFOR HÆKLER VI ROSER AF ØKOLOGISK BOMULD. 
DU KAN FINDE OPSKRIFTEN PÅ ULRIKKAGARN.DK/PRODUCTS/ROSE 

HVIS DU VIL HJÆLPE MED, AT LAVE ROSER TIL VALGKAMPEN, SÅ SKRIV TIL  
VALGKAMP@BEDSTTILHVERDAGEN.DK. SÅ SØRGER VI FOR,  

AT DU FÅR OPSKRIFT OG GARN. 

SONJA MARIE JENSEN 
Borgmesterkandidat

Jeg elsker at få lov til at besøge alle dele af vores kommune.  
Lige nu er det rigtig svært, fordi coronaen har lagt så mange  
restriktioner på, hvordan vi kan være sammen med hinanden.

Jeg bruger al den tid, jeg kan, på at møde mennesker, der bor i  
vores kommune. Jeg er ude at besøge vores virksomheder, institu- 
tioner og jeg er blevet inviteret ud til en masse fantastiske foreninger.
 
Det er en af de ting, der er det bedste ved at være politiker.  
Vi får hele tiden lov til at opleve og lære nye ting.
 
Hvis du har et sted i vores kommune, som du synes, jeg skal  
se sammen med dig, så inviter mig gerne. Hvis du går med en  
fortælling, som du synes, jeg skal høre, så ring til mig. 
 
Du er altid velkommen til at skrive eller ringe til mig.

 Sonja Marie  
Jensen  smj@nyborg.dk  +45 60 13 07 54  sonjamariejensen.dk 
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PÅ TVÆRS 
4  Socialdemokraten med det rødeste hår
5  Den stærkeste socialdemokrat 
7 Kommunens største skole
8 Socialdemkraten der har arbejdet flest år 
13  Socialdemokraten der har ejet flest motorcykler 
14 Socialdemokratiets borgmesterkandidat 
15 Den første kommune, Erik Christensen var borgmester i
17  Hvad vil Socialdemokratiet måles på?
18  Stedet hvor Jesper Nielsen spillede sit første skuespil 

NED
1 Hvor i verden er Rameesh født?
2  Byen hvor Per Jespersen bor
3  Danmarks største parti 
6 Socialdemokraten der synger bedst 
9 Naturbørnehave i Ullerslev
10  Socialdemokraten der har arbejdet i et fængsel
11 Socialdemokraten der også er tillidsmand 
12  Den højeste kvinde i byrådet 
16  Byen hvor Martin Stenmann er født
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