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tæller



RETSSIKKERHED ER 
MIN HJERTESAG

— STEM PÅ RANDI O. JOHANSSON FOR SOCIALDEMOKRATIET FAXE KOMMUNE —   

på at være mor eller far.

Vores natur er fantastisk. Den 

skal vi udvikle og leve sammen 

med på den ensomme 

vandretur, igennem nærheden 

på familiedagen, eller under 

genoptræningen efter 

arbejdsskade - og under 

hensyntagen til vores miljø og 

sikring af vores drikkevand.

Samtidig skal beslutningerne i 

kommunen træffes på et sagligt 

og fagligt grundlag, hvor du også 

inddrages i de beslutninger der 

er vigtige for dig og din familie.

At føle sig tryg når man må 

lægge sine børns, sine 

forældres, sin families eller sit 

eget liv i kommunens hænder, 

er altafgørende for mig. Du skal 

være sikker på at din 

retssikkerhed er i sikre hænder 

og du får den hjælp du er 

berettiget til - og mødes og 

rummes værdigt, som det hele 

menneske du er.

Børn og unge skal have trygge 

rammer i deres liv, i vores skole - 

og dagtilbud - og er der behov 

for ekstra hjælp, så skal du som 

forældre regne med at den er 

der, så du kan bruge din energi 

Retfærdig, værdig og lovlig sagsbehandling for alle

Styrkelse af vores skole og daginstitutioner, flere unge i de ungdomsuddannelser hvor 

de selv føler de har deres plads.

Styrke tilgangen og adgangen til naturen og kuituren, og til fordel for vores miljø, 

sundhed og udvikling.



OM MIG OG MINE
VÆRDIER

Jeg er geolog med job inden for 

jord, grundvand og råstoffer. 

Samtidig arbejder jeg som 

fotograf samt som bisidder og 

støtteperson inden for 

socialområdet.

Allerede i min barndom lærte 

jeg om demokratiet, det frie valg 

og lighed for alle.

De samfundsværdier skal vi 

kunne stole på!

— STEM PÅ RANDI O. JOHANSSON FOR SOCIALDEMOKRATIET FAXE KOMMUNE

Mit liv har altid været aktivt, og 

som alle udvikler jeg mig og 

lærer hver dag, hele livet.

Det har bragt mig igennem 

korsang, elitesport, uddannelse, 

livet som enlig mor til 3 børn og 

nu til skolebestyrelsen og politik.

Vi har forskellige drømme  og 

hver vores plads - og det er det 

der skal give os et rigt og 

rummeligt samfund.

Alle børn har ret til en tryg opvækst. Alle mennesker har ret til at leve og blive mødt værdigt



Denne tryksag er klima-
kompenseret i henhold til
ClimateCalc.

Kompensation er købt hos:
Gold Standard

www.climatecalc.eu
Cert. no. CC-000005/DK

Følg mig og del gerne mine updates på facebook.com/JohanssonFaxe

Bliv medlem – meld dig ind via socialdemokratiet.dk (koster ca. 500 kr./år).

V I L  D U  VÆ R E  M E D ?

S O C I A L D E M O K R AT I E T   ·   C H R I S T I A N S B O R G   ·   1 2 4 0  K Ø B E N H AV N  K   ·   T E L E F O N  7 2  3 0 0  8 0 0   

Velfærd - er også retssikkerhed og tryghed i mødet med kommunen, når 
du eller din familie har brug for hjælp. Du skal rummes og være tryg i 
børnehaven, skolen, i specialtilbuddet, på jobcentret, i ældreplejen eller 
hvis du bliver syg, uanset hvem du er og hvor du kommer fra.

Uddannelse - Du skal være der, hvor du passer ind!
Vi skal styrke vores folkeskole og sikre at flere trives, - og vores indsats for 
at få flere i en ungdomsuddannelse skal øges i samspil med udviklingen af 
det aktive ungdomsliv i vores nærområder. 

Den grønne og aktive kommune - Vi skal bevare vores storslåede natur 
og grønne kommune, fremme børedygtighed og styrke tilgangen og 
adgangen til naturen og kulturen, og til fordel for vores miljø, sundhed og 
udvikling.
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