Tisztelt kaposváriak!
Gerhardt Attila, 46 éves vállalkozó vagyok, a demokratikus baloldal közös
képviselőjelöltje az Önök körzetében. Gyermekkoromtól a donneri városrészben élek, azóta látom ennek a közösségnek a mindennapos problémáit.
Nős vagyok, 3 gyermekem van. Vállalkozóként 1993 óta foglalkozom pénztárgépek, mérlegek javításával és forgalmazásával. Célom a Donnerben
élők elvárásait a legmesszebbmenőkig figyelembe véve, érdekeiket szem
előtt tartva egy barátságosabb, komfortosabb, 21. századi lakókörnyezet
megvalósításáért dolgozni. Ehhez kérem az Önök támogatását.
Tisztában vagyok a helyi gondokkal, melyek közül a közbiztonság fenntartása a legfontosabb. Általános igény a kertvárosi, családi házas övezetekben
is a „látható rendőrség”, és az, hogy a hatóság és a polgárok mindennapi
kapcsolata javuljon. Növelni kell a közösség biztonságérzetét hangsúlyosabb rendőri jelenléttel! Fontos továbbá a járdák minőségének javítása, új
térburkolatok, barátságos közösségi terek létrehozása, a meglévők karbantartása, ugyanígy télen az utak, utcák hóeltakarítása, biztonságossá tétele.
Ebben nem szabad különbséget tenni belterület és zártkerti övezet között!
Szorgalmazni fogom, hogy a közgyűlés haladéktalanul dolgozzon ki programot a Donner belső területének, elsősorban a Zrínyi utca környékének
rehabilitációjára, megújítására! Itt nagyon sok önkormányzati bérlakás van,
melyek többsége tűrhetetlenül elhanyagolt, s ettől az egész környék a gettósodás áldozatává vált! A Donner egykor Kaposvár legszebb része, „Rózsadombja” volt, ma a jelenlegi városvezetés „áldozatos” munkájának köszönhetően sorvad, pusztul! Ezt a folyamatot haladéktalanul meg kell állítani!
Régi ígérete a jelenlegi városvezetésnek fiatalok számára sportpálya kialakítása a Szigetvári utcai volt téglagyár területén: bicikliseknek pálya, röplabda, kosár, foci, szánkó, ill. a 15-ös helyi járatú busz útvonalának meghosszabbítása a Szentpáli utca irányában. Ezek megvalósítása is a donneri
városrész megújulását szolgálná. A körzetben lévő lakók akár egyéni, ill.
közösségek érdekeinek képviselete nem egyszeri próbatétel. Folyamatos
jelenlétet, állandó kapcsolatot és együttműködési készséget igényel. Ebben
számíthatnak rám, ha támogatják programomat: közös jövőnkért, Kaposvárért!
Kérem, osszák meg velem kérdéseiket, gondjaikat:
email: frudoma@lajt.hu
Elérhetők vagyunk a Facebookon: www.facebook.com/kaposvarert
Várom Önöket fórumomon:
2014.09.22. 17.30. Donneri felüljáró és Csík Ferenc sétány sarok
2014.09.24.17.30.Donner templom (Harangláb)
Vendégünk: Kováts Imre, a demokratikus összefogás polgármesterjelöltje

