
 

 

 
MØD DINE BYRÅDS SF’ERE 

SF Vejle ønsker en højere grad af inddragelse 
af Vejles medborgere i de politiske 
beslutningsprocesser. Derfor vil vi gerne 
invitere dig til at komme og møde dine lokale 
SF byrådspolitikere til en snak om de temaer, 
som optager dig i vores kommune. 
 

  

Kontakt SF Vejle 
Britta Bitsch, formand  
Telefon: 5141 9443 

Mail: britta@jellingnet.dk 
 
 

Eller følg SF i Vejle  
på Facebook 

 NÆRDEMOKRATI 
 
MØD DINE LOKALE BYRÅDS 
SF’ERE 
Til Kulturnatten i Vejle, fredag d. 27. september 
2019, kl. 18.00-20.00 på Vejle Rådhus, 
Klostergade 1, 7100 Vejle 
 
 

VÆR MED I SF’S 
NETVÆRKSGRUPPE                             
I netværksgruppen kan du sætte fokus på de emner, 
som du har indsigt i og er interesseret i.  

. 

 

  

https://sf.dk/


                            VORES VEJ ER RØD OG GRØN 
 

 

                                                                               SE MERE PÅ WWW.SF.DK 

Vær med i SF’s Netværksgruppe 
Vi vil styrke nærdemokratiet og give lettere 
adgang til vore lokale byrådspolitikere i SF Vejle. 
Derfor vil vi invitere dig til informationsaften om 
SF´s netværksgruppe.   

SF Vejle ønsker at opstarte en netværksgruppe, 
hvor du får mulighed for at sætte fokus på de 
emner og områder, som du er optaget af i vores 
kommune. Du kan få mulighed for at være med til 
udvikle nye arrangementer og evt. give sparring til 
vores lokale SF politikere om emner, som du har 
indsigt og interesse i. Der vil blive afholdt ca. 4 
årlige netværksmøder i SF Vejle.  

For medlemmer og ikke medlemmer af SF Vejle 
Som medlem kan du deltage i SF Vejles 
netværksgruppe. Du kan også invitere en eller 
flere personer, som ikke er medlem af SF, men 
som har indsigt i de emner eller områder, som du 
gerne vil have fokus på i SF Vejle.  
 
Er du ikke medlem af  SF, men overvejer at blive 
det og gerne vil prøve at være med til SF Vejles 
netværksmøde, er du naturligvis også velkommen 
til det første netværksmøde.   

Til det første netværksmøde vil du få mulighed for 
at italesætte emner og områder, som du er 
optaget af i vores kommune og som du ønsker at 
SF Vejle har fokus på.  

Til det efterfølgende netværksmøde har SF Vejle 
samlet og kortlagt de områder, som du/I gerne vil 
have fokus på og som vi i fællesskab kan arbejde 
videre med i netværksgruppen til de kommende 
netværksmøder.  

Kom og hør mere på Kulturnatten i Vejle, fredag d. 
27. september 2019, kl. 18.00-20.00 på Vejle 
Rådhus, Klostergade 1, 7100 Vejle 

Børn og unge 
SF arbejder for et godt, trygt og stimulerende børneliv 
med ordentlige normeringer og uddannet personale i 
vuggestuer, børnehaver og dagpleje. SF vil bl.a. sikre, 
at børn gennem leg og læring udvikler kompetencer og 
udfordres personligt, sprogligt og motorisk. Det kræver 
bl.a., at der er voksne nok i daginstitutionerne. SF vil 
desuden arbejde for en styrkelse af den forebyggende 
indsats for udsatte børn og unge og deres familier.  

Arbejdsliv 
SF vil bl.a. afskaffe det fattigdomsskabende kontant-
hjælpsloft, forbedre rammerne for dagpenge, og sikre, 
at syge borgere ikke fastholdes i udsigtsløse 
ressourceforløb eller efterlades uden indsats. 

Skole, uddannelse og forskning 
SF vil bl.a. have karakterfrie klasser. Undervisningen 
skal ikke dikteres af nationale test og læringsmål. SF 
vil have klassestørrelsen ned på højst 24 elever, og se 
på skoledagens længde. Det er ikke karakterer og 
eksamener, der skaber dygtige studerende. Det er 
gode uddannelser og undervisere med tid til den 
enkelte elev. Vi skal stoppe besparelserne på 
uddannelse. 

Kultur, sport og medier 
SF vil bl.a. prioritere den folkelige idræt.  
Public service skal styrkes i et presset medielandskab. 
Vi vil have et nyt medieforlig. 

Handicap og inklusion 
SF arbejder for bedre uddannelsesmuligheder, et 
rummeligt arbejdsmarked og flere handicapvenlige 
boliger. Derudover skal vi fortsat arbejde med fuld 
tilgængelighed og bred adgang til kommunikation og 
information for borgere med handicap. FN’s Handicap-
konvention er pejlemærket for handicappolitikken i SF. 

Natur, miljø og fødevarer 
SF vil bl.a. have mere vild natur og urørt skov, større 
sammenhængende naturområder og mere bynær 
natur. SF vil bl.a. reducere plastforureningens omfang, 
fjerne jordforureninger og giftdepoter, prioritere økologi 
og godt landmandskab, så vi sikrer sunde fødevarer og 
ordentligt dyrevelfærd. 

Transport 
SF vil bl.a. arbejde mod bedre og billigere offentlig 
transport, som er afgørende for, at vi kan gøre en 
forskel for miljøet og samtidig håndtere problemerne 
med trængsel på vejene. SF foreslår også at sløjfe 
regeringens skattelettelser på fossilbiler og bruge 
pengene på at indføre en afgiftslettelse på elbiler med 
det samme. SF arbejder for at fremme cyklismen 
overalt i Danmark. 

Sundhed 
SF arbejder for lige sundhed for alle. Ældre skal bl.a. 
sikres ordentlig udredning og diagnosticering ved 
indlæggelsen og der skal sikres sammenhæng i 
behandling, genoptræning og rehabilitering. Den 
forebyggende indsats skal styrkes. SF arbejder på, at 
endnu flere borgere kan få tilskud til psykolog-
behandling. Der skal i alle kommuner og regioner være 
tilbud til misbrugere og deres familier om adgang til 
døgnbehandling for alkohol- og stofmisbrug. 

Ældreliv 
SF vil bl.a. sikre at vi tager os godt af alle, der har 
behov for det. SF ønsker en model for tilbagetrækning, 
hvor nedslidte på arbejdsmarkedet får lov at trække sig 
tidligere tilbage og kan få en værdig alderdom. 
Desuden ønsker SF, at førtidspensionen ikke er 
afhængig af samlever eller ægtefælles indtægt. 

 


