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»  
Det er med stolthed, at jeg kan 

præsentere Socialdemokratiets 
valgprogram for Faxe Kommu-
ne 2018-2022. 

 Programmet indeholder en 
række bud på, hvordan de sene-
ste 8 års arbejde for at komme 
igennem og ud af krisen, kan 
afløses af en positiv udvikling på 
baggrund af øget bosætning og 
styrket erhvervsudvikling.

 Til at løfte den opgave stil-
ler Socialdemokratiet med 15 
stærke kandidater, der geogra-
fisk repræsenterer hele kommu-
nen, aldersmæssigt spænder fra 
18 til 71 år og hvor kvinderne er 
stærkt repræsenteret med 5 ud af 
de første 8 pladser på listen.

 «
Knud Erik Hansen

borgmester

Om valgprogrammet
Valgprogrammet er kun trykt i et be-
grænset oplag og husstandsomdeles 
derfor ikke.

Valgprogrammet udleveres på valg-
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programmet frit hentes som et pdf-
dokument på foreningens hjemme-
side www.socifaxe.dk.
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 1. Socialdemokratiet
  vil arbejde for:  

En kommune med lighed 
Vi vil sikre velfærd og solidaritet, og vi vil 
bekæmpe social ulighed. 

Vi vil hjælpe de ledige med at komme vi-
dere i job eller uddannelse. 

Vi mener, at det er vigtigt, kommunen 
tager hånd om de borgere, der har brug 
for en hjælpende hånd. Det sociale sik-
kerhedsnet skal være værdigt, og det skal 
hjælpe og støtte dem, der har brug for det.

Vi ønsker en kommune, hvor alle er lige-
stillede uanset køn, seksualitet, religion og 
etnicitet. 

Vi bygger på et velfungerende lokalt de-
mokrati, og vi forsøger at sikre ligestilling, 
når der skal vælges eller udpeges repræ-
sentanter til forskellige råd og nævn.

Vi ønsker en menneskelig integration af 
flygtninge. Vi lægger vægt på, at flygtninge-
ne hurtigt skal have tilbud om danskunder-
visning, uddannelse og arbejde, og de skal 
inddrages i vores lokalsamfund og i vores 
mange lokale, frivillige fællesskaber. 

I Faxe kommune har vi plads til alle. Her er trygt 
at være og masser af muligheder for at udfol-
de sig. Faxe Kommune sikrer både, at vores 
store fællesskab på tværs af kommunen gi-
ver plads til alle, og støtter samtidig de mindre 
og nære fælleskaber, der giver værdi til famili-
er og borgere. 

I Socialdemokratiet vil vi have en kommune, 
der bygger på borgernes rettigheder og pligter. 
I Faxe kommune skal vi alle sammen bidrage 
med det vi kan, og vi skal løfte opgaverne i flok.  

Faxe kommune er for alle. Derfor byder vi 
flygtninge og andre nye borgere velkommen. 
Det er svært at blive integreret i det danske 
samfund, men i Faxe har vi heldigvis mange 
frivillige, der har engageret sig i opgaven med 
at hjælpe nytilflyttere med at blive en del af vo-
res lokalsamfund. 

Vi tror på, at vi ved en fælles indsats kan ud-
vikle Faxe kommune, så det bliver et sted, hvor 
vi lever hele livet, og hvor fællesskab og respekt 
for hinanden er de bærende værdier.

FAXE KOMMUNE: ... en bæredygtig kommune 
med plads til alle

Billedet forestiller Haslev set fra oven 
med det gamle seminarium  i centrum.
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Faxe kommune består af en række små og stør-
re lokalområder. De har hver deres identitet og 
byder på en række idræts- og foreningsaktivi-
teter. Vi ser det som en styrke, og som noget 
af det, der binder vores kommune sammen. I 
vores syv byer kan børnene gå i daginstitution 
og skole, og de ældre kan samles i ældrecen-
trene i vores seks største byer. Borgerne har 
selv med hjælp fra kommunen udviklet strate-
gier for byer og landsbyer.

 2. Socialdemokratiet
  vil arbejde for:  

En kommune med udvikling i alle lokal-
områder
Vi garanterer, at kommunens forskellige by-
er bevarer daginstitutioner, skoler og ældre-
centre. Kommunen skal understøtte og ud-
vikle lokalområderne, byerne og landsbyer-
ne. 

Vi vil arbejde for, at lokalområderne får 
mulighed for at igangsætte lokale initiati-
ver. Der skal samtidig være mulighed for at 
etablere alternative boformer, ligesom det 
skal være muligt at udvikle lokale kultur- og 
fritidstilbud. 

Vi ønsker at afsætte flere »frie midler« 
til de lokale initiativer. Vi ser gerne, at der 
bliver etableret flere lokale mødesteder - 
eventuelt med udgangspunkt i de forsam-
lingshuse, vi har i dag.

Hotel »Bregnen« i Dalby

Haslev station og »Lille Syd« bringer Faxe 
Kommune tættere på Hovedstadsområdet.
Lokalområderne skal sikres med busdrift.
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I Faxe Kommune har vi gennem de senere år 
fået godt styr på økonomien. Vi har reduceret 
antallet af kommunale bygninger, og vi har op-
timeret brugen af dem. Samtidig har vi afviklet 
gæld, og det har samlet set frigjort penge, som 
vi i stedet kan bruge på service til borgerne.

Kommunen er områdets største arbejds-
plads, men det er også kommunen, der bestil-
ler flest opgaver hos private erhvervsdrivende. 
Det stiller krav til den måde kommunen indhen-
ter tilbud på. I Socialdemokratiet har vi i den 
forbindelse fokus på de arbejdsforhold, som 
virksomhederne tilbyder deres ansatte. Vi stil-
ler krav om sociale klausuler med kædeansvar 
og uddannelse.

 3. Socialdemokratiet
  vil arbejde for:  

En ansvarlig kommune
Vi vil prioritere en god og velfungerende 
service til borgerne højest. Det gælder al-
le, ikke mindst de borgere der har brug for 
en særlig omsorg; børn, unge, svage voks-
ne og ældre. Men vi skal samtidig have fo-
kus på en sund økonomi.

Vi vil sikre gode og effektive ydelser ved 
hjælp af dygtige medarbejdere og ledere, 
der har de nødvendige kompetencer.

Vi vil kontrollere, at sociale klausuler bli-
ver overholdt, og at virksomheder, der løser 
opgaver for kommunen, tager lærlinge.

Nærgenbrugspladsen i Rønnede er en 
velfungerende moderne genbrugsplads, 

som brugerne er glade for.
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FAXE KOMMUNE: ... mennesket i centrum 
hele livet
Alle skal have mulighed for en tryg barndom. I 
barndommen lægges grundstenene for et godt 
liv, og familien skal være barnets trygge base. 
Hvis det af den ene eller anden grund ikke er 
tilfældet, skal fællesskabet træde til og hjælpe 
og støtte barnet og familien.  

I Faxe kommune ønsker vi, at alle børn får li-
ge muligheder. Det skal ikke være forældrenes 
pengepung, der skal afgøre om et barn får en 
tryg barndom og opvækst. Alle børn skal ha-
ve mulighed for at bryde sociale mønstre. Det 
skal kommunen være garant for.

Når børnene afleveres i vuggestue, dagpleje 
eller i børnehave skal de mødes af fagligt vel-
uddannede voksne. Det skaber tryghed for bå-
de barnet og forældrene. 

 4. Socialdemokratiet
  vil arbejde for:  

En kommune med et godt børneliv
Vi vil sikre uddannet personale i daginstitu-
tionerne. 

Vi ønsker normeringer, der sikrer, at de 
voksne har tilstrækkelig tid til at tage sig af 
børnene.  Vi vil reducere de administrati-
ve opgaver, så de tager mindst mulig tid fra 
børnene. 

Vi mener, at en tidlig indsats er med til at 
sikre, at børnene får de nødvendige kom-
petencer, de skal bruge i deres skolegang 
og videre i uddannelsessystemet. 

Vi vil sikre, at der er tværgående tilbud til 
de børn og deres familier, der har særlige 
behov. Det skal også være muligt at modta-
ge rådgivning og hjælp anonymt. 

»Terslev Skole« er rammen om børnenes 
tryghed og nøglen til Terslevs udvikling.
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Vibeengskolen i Haslev viser vejen på  
uddannelsesområdet i Faxe kommune.

I folkeskolen formes børnene som mennesker. 
Det er her de lærer om fællesskaber, og de læ-
rer at have respekt for andre. I Faxe Kommune 
vil vi have fagligt og pædagogisk dygtige lære-
re, der samarbejder om børnene. Tryghed er 
et nøgleord for både elever og forældre. Vi har 
velfungerende skolefritidsordninger til børn i al-
le aldre.

I de senere år har vi nedsat den tid, lærerne 
skal bruge på undervisning, og øget den tid de 
kan bruge på forberedelse. Vi har gennemført 
en yderligere nedsættelse af undervisningsti-
den for nyuddannede lærere. Vi ved, at forbe-
redelsestiden er afgørende for arbejdsvilkårene. 

For at styrke kvaliteten i skolen har vi 2-lærer-
ordning i indskolingen.  Vi arbejder desuden 
henimod at gennemføre folkeskolereformens 
mål om »Åben Skole«, fx via Musikskolen.  Des-
uden har kommunen - på initiativ fra Socialde-
mokratiet - indført madordninger på alle sko-
ler. Et godt måltid styrker elevernes indlæring.

Elevernes faglige niveau er dog stadig for 
lavt i forbindelse med afslutningen af folkesko-
len.  

 5. Socialdemokratiet
  vil arbejde for:  

En kommunal folkeskole, der ruster alle 
til videre uddannelse
Vi vil fortsætte kvalitetsudviklingen af vores 
skoler. Det vil vi blandt andet gøre ved at 
gå i dialog med lærerne om tilrettelæggelse 
af arbejdstiden. 

Vi vil sætte større fokus på trivsel og 
faglige resultater. Det skal sikre en markant 
forøgelse af antallet af elever, der gennem-
fører en ungdomsuddannelse og kommer 
videre i uddannelse.

Vi vil understøtte »Ungevejen« og Ung-
domsskolen, herunder arbejdet med at få 
unge med særlige udfordringer videre i ud-
dannelse. 

Vi vil udvikle sunde madordninger, der 
inddrager eleverne.
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Antallet af ældre borgere i kommunen stiger. 
Men det gør antallet af ældre borgere, der fø-
ler sig raske og rørige heldigvis også. Mange 
ældre oplever, at fællesskaber falder bort i takt 
med, at de bliver ældre. I Faxe Kommune har vi 
en velfungerende ældresektor. Den sørger for, 
at de ældre borgere ikke bliver triste og ensom-
me, men i stedet får en værdig alderdom med 
mulighed for sociale fællesskaber. Vi har an-
sat aktivitetsmedarbejdere, og vores dagcen-
tre tilbyder en række aktiviteter, der bliver holdt 
i gang af frivillige. 

Vi har oprustet indsatsen til dem, der bliver 
ramt af demens, samt til deres pårørende. Ved 
Grøndalshusene i Haslev er der desuden etab-
leret en egentlig demenslandsby.

 6. Socialdemokratiet
  vil arbejde for:  

Et værdigt ældreliv i kommunen
Vi vil fortsætte arbejdet med forebyggelse 
og rehabilitering, så alle oplever at få støt-
te og hjælp til at klare sig selv længst mu-
ligt. Det mener vi giver større livskvalitet for 
den enkelte.

Vi vil sikre kvalitet i ældreplejen, og vi 
vil have fokus på, at alle medarbejdere har 
den nødvendige motivation, viden og kun-
nen, der gør, at den ældre borger kan føle 
sig tryg. 

Vi skal sikre, at de ældre oplever en god 
hjemmepleje. De skal have gode madople-
velser, og de skal have mulighed for at væ-
re en del af sociale fællesskaber, der giver 
dem tryghed og livsglæde. 

Vi skal udvikle og indføre ny velfærds-
teknologi, der kan være med til at sikre 
de ældre et godt liv med størst mulig selv-
stændighed og tryghed.

Demenslandsbyen på Grøndalsvej er, 
med sit dagcenter og de fem demens-
huse, en tryg ramme om vores ældre 

 familiemedlemmer alderdom.
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FAXE KOMMUNE: ... et sundt, aktivt og  
kulturelt fritids- og friluftsliv
Faxe kommune har et rigt og aktivt kultur- og 
fritidsliv. Vi har fritidstilbud til alle aldersklasser. 

Vi mener, at foreningslivet er vigtigt, og Faxe 
Kommune har derfor i de senere år udvidet til-
skuddene til foreningslivet med flere puljer. Det 
er sket i et tæt samspil med de lokale forenin-
ger, der drives af engagerede borgere i alle 
kommunens lokalområder.

En af kommunens helt store gevinster, er 
den storslåede natur. Den giver mulighed for 
en lang række af friluftsaktiviteter. Vi anlægger 
vandrestier, mountainbikespor, crossfit m.m., og 
er på den måde med til at sikre, at naturen bli-
ver brugt på bedst mulig måde af kommunens 
indbyggere. 

Faxe Kommune samarbejder med forenings-
livet og støtter de frivillige borgere, der har en-
gageret sig i kultur- og fritidslivet.

 7. Socialdemokratiet
  vil arbejde for:  

En kommune, der understøtter kultur, 
friluftsliv og frivillighed
Vi vil bakke vores to biografer i Faxe og 
Haslev op, og vi vil udvikle flere kulturhuse 
i andre af kommunens byer. 

Vi vil fortsætte udviklingen af musik- 
og koncerttilbud – blandt andet med ud-
gangspunkt i Musikskolen. Vi ønsker også 
at undersøge muligheden for at etablere et 
egnsteater. 

Vi skal samarbejde med kommunens 
idrætsklubber om særlige tilbud, der kan 
fange motivere de børn, unge og voksne, 
der ikke dyrker idræt i dag.

Vi vil undersøge mulighederne for at ud-
vikle et særligt ungdomsmiljø omkring det 
tidligere seminarium. Dette skal ske i sam-
arbejde med de unge. 

Vil vi sikre, at adgangen til naturen bliver 
lettere gennem rekreative og hævdbundne 
stier. Det skal blandt andet ske ved at etab-
lere flere hjerte- og trampestier. 

Vi vil udvikle det frivillige arbejde om-
kring et nyt Frivilligcenter.

Landbrug og biavl supplerer 
hinanden på bedste vis
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Med udgangspunkt i en ikke tilfredsstillende 
sundhedsprofil i 2009 og igen i 2013 har vi sat 
massivt ind i forhold til sundhedsfremme, fore-
byggelse og behandlingstilbud. 

Vi tilbyder hjælp og vejledning i forhold til 
kost, rygning, rusmidler og motion. Omdrej-
ningspunktet for disse indsatser er blandt andet 
Faxe Sundhedscenter. Det huser over 30 for-
skellige regionale, kommunale og private sund-
hedsaktører. Vi har desuden styrket samarbej-
det med sygehusene om en koordineret hjem-
sendelse af patienter, hvilket er med til at fore-
bygge genindlæggelser. 

Vi har etableret en moderne tandklinik på 
Faxe Sundhedscenter og et rehabiliteringscen-
ter på Grøndalscentret i Haslev.

 8. Socialdemokratiet
  vil arbejde for:  

En sundere kommune
Vi vil fortsætte den brede sundhedsfrem-
me. Den forebyggende indsats skal være 
med til at sikre alle et godt og langt liv.

Vi vil arbejde for mere social lighed i for-
hold til sundhed. For os er lighed et vigtigt 
pejlemærke, og vi er stolte af, at Faxe Kom-
mune er foregangskommune, når det drejer 
sig om bekæmpelse af alkoholrelaterede 
problemer. Vi ønsker at videreudvikle den-
ne indsats.

Vi vil styrke og udvide de lokale sund-
hedstilbud, samt udvide vores samarbejde 
med Region Sjælland og de øvrige kommu-
ner i regionen. 

Vi vil arbejde for en bedre koordinering 
af sundhedsarbejdet. Det vil gavne de syge 
borgere, og nedbringe antallet af sygehus-
indlæggelser.

Faxe Sundhedscenter er den perfekte 
ramme om borgernes sundhed.
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FAXE KOMMUNE: ... bæredygtig vækst og 
attraktive arbejdspladser

 9. Socialdemokratiet
  vil arbejde for:  

En kommune med bæredygtig  
erhvervsudvikling
Vi vil sikre en hurtig og effektiv sagsbe-
handling. Vi skal fortsat have fokus på bå-
de landbrug, industri og andet erhverv, 
samt på udviklingen i de store, mellemstore 
og små virksomheder. 

Vi vil fremme vedvarende energi og 
symbioseudvikling.

Vi vil have en særlig fokus på grøn er-
hvervsudvikling, de mange forskelligarte-
de overnatningsmuligheder vi har i kommu-
ne, samt og bæredygtig turisme. Vi har her 
en særlig opmærksomhed på de tre store 
aktører indenfor turisme; Geomuseet (kalk-
bruddet), Feddet Camping og på Camp Ad-
venture. 

Vi ser desuden, at vores kommune har 
særligt gode forudsætninger for at tiltrække 
cykelturister. 

Ligesom resten af landet, blev Faxe kommune 
ramt af finanskrisen. Vi mistede arbejdspladser, 
og kommunen måtte tilpasse sig en ny situati-
on, hvor flere borgere fik brug for at trække på 
fællesskabet. Det er netop i en sådan situati-
on, at det kommunale sikkerhedsnet har vist sit 
værd, og vi er stolte af at have ledet kommu-
nen gennem denne krisetid. 

Nu er udviklingen vendt. Optimismen er på 
vej tilbage. Virksomhederne ansætter igen fle-
re folk, og nye virksomheder kommer til.  

Med Socialdemokratiet i spidsen har Faxe 
Kommune bakket op om en erhvervsudvikling 
med en grøn profil. Vi har givet tilladelse til fem 
kæmpevindmøller og til et stort solcelleanlæg 
i Turebylille. Vi har bakket op om Bregentved 
Gods’ udvikling af termisk forgasset gødning, 
og vi har muliggjort etableringen af den bæ-
redygtige produktionslandsby »Permatopia«. 
Vi har støttet symbioseprojekter mellem loka-
le virksomheder, og vi har energirenoveret de 
kommunale bygninger og gjort erhvervsgrun-
de i Eco Valley klar til salg.

Kommunen har også gjort en række store 
og mindre virksomheders transport nemmere 
ved at muliggøre transport med modulvogntog.

Vi har styrket markedsføringen af Faxe kom-
mune som turismedestination i samarbejde 
med Næstved, Vordingborg og Stevns i Visit 
Sydsjælland/Møn. Det har sikret en effektiv og 
professionel branding af kommunernes turist-
attraktioner.

HE Jørgensen, en af de få 
store virksomheder i Dalby
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Faxe Kommune er områdets største arbejds-
plads. 

En god arbejdsplads er kendetegnet ved en-
gagerede medarbejdere, et godt arbejdsmiljø 
og en visionær ledelse.  

Vi er kommet langt i Faxe Kommune, men 
vi vil godt et skridt videre. Vi kan kun sikre og 
udvikle kommunens ydelser, hvis vi hele tiden 
uddanner og udvikler kommunens medarbej-
dere på alle niveauer.

 10. Socialdemokratiet
  vil arbejde for:  

Kommunen som en attraktiv  
arbejdsplads
Kommunen er ikke bare områdets største, 
men også vigtigste arbejdsplads. 

Vi ønsker, at Faxe Kommune skal være 
kendt for at være en arbejdsplads med et 
godt arbejdsmiljø. Det vil sige en arbejds-
plads med lavt sygefravær, god trivsel og 
med en ledelse baseret på tillid. 

Vi mener, at den offentlige sektor er den 
bærende del af det danske velfærdssam-
fund, og vi vil understøtte, at kommunens 
mange dygtige og loyale medarbejdere kan 
være stolte af deres arbejde og arbejds-
plads. 

Vi sikrer konstant mulighed for efterud-
dannelse til medarbejderne, der samtidig 
skal have medindflydelse på deres arbejde. 

Borgerservice er kommunens frontl øbere 
i kontakten til borgerne.
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FAXE KOMMUNE: ... øget bosætning og god 
infrastruktur
Efter krisen, hvor meget stod stille, er det igen 
blevet attraktivt at bosætte sig i Faxe kommu-
ne. Der bliver igen bygget nye ejerboliger, og 
vi oplever et voksende behov for almennyttige 
lejeboliger. 

Etableringen af den totalt bæredygtige lands-
by, Permatopia, understreger kommunens 
grønne og bæredygtige profil. 

De nye, hurtige togforbindelser vil gøre det 
lettere at komme til og fra kommunen, og det 
vil være med til at gøre området til en egent-
lig grøn del af hovedstadsområdet. Vi tror på, 
at det vil gøre kommunen endnu mere attrak-
tiv for nytilflyttere. 

 11. Socialdemokratiet
  vil arbejde for:  

En kommune med øget bosætning
Vi skal sikre, at der er gode byggegrunde, 
og billige almennyttige lejeboliger i forskelli-
ge former. 

Vi vil bruge Permatopia som inspiration 
til flere mindre økobebyggelser. 

Vi vil gøre Faxe kommune til et endnu 
tryggere sted at bo ved at samarbejde med 
det nye lokalpoliti.

Der arbejdes på højtryk på Permatopia 
ved Karise for at gøre de mange boliger 

klar til indflytning.

Faxe Kommune byder på nogle af landets 
dejligste naturoplevelser.
 Den dejlige natur, serviceniveauet samt 
de gode trafikale forbindelser til hoved-
stadsområdet gør Faxe Kommune til en 
attraktiv bosætningskommune.
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Jo hurtigere og nemmere det er at komme rundt 
i kommunen, jo stærkere bliver fællesskaberne. 
Hvad enten man går, cykler, tager bilen, bus el-
ler tog skal det være nemt at komme fra A til B. 

Faxe kommune har overordnet set en fornuf-
tig infrastruktur med gode vejforbindelser, og 
med motorvejsforbindelser mod nord og syd. 
Snart får vi også en motorvej mod vest.

Når den nye togforbindelse til København 
står færdig i slutningen 2018, vil det løfte den 
kollektive trafik. Men de eksisterende busforbin-
delser i kommunen er ikke gode nok, og træn-
ger til et løft. 

I dag er gode mobil- og bredbåndsforbin-
delser til alle lige så vigtigt, som el og vand var 
det for 100 år siden. Vi har de seneste år gjort 
en stor indsats for at sikre alle bedre mobil- og 
bredbånd, men målet om, at alle skal have fuld 
dækning er langt fra nået. 

 12. Socialdemokratiet
  vil arbejde for:  

En kommune med en effektiv  
infrastruktur
Vi vil styrke sammenhængskraften i kom-
munen. Derfor skal der sikres gode busfor-
bindelser mellem kommunens byer. Vi vil 
derudover arbejde for busser med hel- og 
halvtimedrift dag og aften fra alle kommu-
nens byer til stationerne i Haslev, Karise, 
Faxe og Faxe Ladeplads. Flextur skal fort-
sat sikre kollektiv transport mellem land og 
by.

Cykelstier og cykelsikreveje (2 minus 1) 
skal gøre det sikkert at komme rundt på cy-
kel i hele kommunen. 

Vi vil kæmpe videre for total mobil- og 
bredbåndsdækning til alle. Det vil vi gøre 
ved at presse på for landspolitiske løsnin-
ger, og ved selv at finde løsninger, der hvor 
lovgivningen giver mulighed for det.

Separate cykelstier er med til at forbedre trafiksikkerheden 
for de »bløde« trafikanter - her mellem Faxe og Rønnede.
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Socialdemokratiet har stået i spidsen for kom-
munen de seneste otte år. Det har været en pe-
riode præget af den økonomiske krise, der sat-
te sine tydelige spor med lukkede virksomhe-
der, stigende ledighed og faldende skatteind-
tægter til følge.

Vi har stået i spidsen for gennemførelse af 
effektiviseringer, der har sikret en bæredygtig 
kommune med stabil økonomi og en gældsaf-
vikling, som de seneste par år har muliggjort 
forbedringer af den kommunale service til bor-
gerne. Det er kun lykkedes på grund af et sam-
arbejde hen over den politiske midte. Uden det 
stærke politiske samarbejde, ville det have væ-
ret umuligt at gennemføre de beslutninger, der 
har været helt afgørende for de vellykkede re-
sultater, vi har opnået.

 13. Socialdemokratiet
  vil arbejde for:  

En kommune med samarbejde bredt he-
nover midten
Vi tror ikke på blokpolitik. Vi vil igen arbejde 
for en konstituering hen over midten. Vi vil 
samarbejde med dem, der vil tage ansvar, 
som er enig i den offentlige sektors afgø-
rende rolle for vores velfærdssamfund, og 
som respekterer alle borgere.

Vi socialdemokrater er klar til igen at stå 
i spidsen for en bred konstituering hen over 
midten til gavn for alle borgere i Faxe kom-
mune.

FAXE KOMMUNE: ... brede politiske løsninger 
hen over midten

Byrådssalen sætter en smuk ramme om 
byrådsmøderne. Efter borgmesterens vel-
komst synges der - stående - naturligvis! 
Publikum sidder til venstre for pianisten.
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