
LISETTE
LIND LARSEN

BYRÅDSKANDIDAT I FAXE KOMMUNE

Jeg vil ha' 
nærheden 
tilbage



VELFÆRD 
FOR DIG OG MIG 

— STEM PERSONLIGT - STEM PÅ LISETTE —   

Vi skal satse på vores unge og 

investere i deres uddannelse og 

kæmpe for at alle får lige adgang til 

job. Hver 5. ung under 25 år er ikke 

kommet i uddannelse eller videre i 

arbejde i vores kommune. 

Det er ikke godt nok !

Faxe Kommune skal skabe bedre 

rammer for DIG som ung - for vi har 

brug for alle UNGE.

Derfor vil jeg arbejde for, at flere 

unge kan uddanne sig lokalt, hvor  

de trives. Vores folkeskole skal give 

færdigheder og støtte til at flere 

gennemfører en erhvervs- eller 

ungdomsuddannelse.

Vores skole- og uddannelsesstruktur 

er og bliver afgørende.

Vi skal passe på vores kommune 

og vi skal særligt passe på de 

mennesker der bor i den.

Børn, unge, voksne, ældre - alle 

familier. Derfor vil jeg sikre, at vi 

sammen kan investere i vores 

fælles vælfærd.

 Jeg tror på at "FAXE I MORGEN  

kan blive bedre end i dag".

Faxe kommune skal være en 

kommune med attraktive og 

udviklende by- og lokalsamfund i 

HELE kommunen. Du skal kunne 

mærke at dit lokalområde er med  

i en positiv udvikling - det vil jeg 

have et særligt blik for i byrådet.

Q�Kreative og nære uddannelser til ALLE vores unge i attraktive og støttende miljøer 

Q� Nærhed i sundhed - en værdig ældrepleje og lige ret til et langt og sundt liv

Q��En grøn omstilling med bæredygtig turisme i respekt for mennesker og natur

Q��Levende attraktive lokalområder i HELE kommunen - JA til en kommune for dig !



OM MIG OG MINE
VÆRDIER

Jeg er sygeplejerske og senere 

uddannet leder. 

Jeg arbejder med udviklingen af Det 

Nære Sundhedsvæsen på Nykøbing F 

Sygehus mellem sygehuset og 

kommunerne. 

En værdig ældrepleje, nærhed og  

lighed i sundhed er HJERTEBLOD 

for mig. Det vil jeg bruge til at gå foran 

i udviklingen af et Nærhospital på 

Faxe Sundhedscenter  

— STEM PERSONLIGT - STEM PÅ LISETTE —

Jeg er født og opvokset i Faxe med 

Lystrup og Jomfuens Egede skov 

som baghave.

Jeg kommer fra et socialdemokratisk 

hjem. Min var var bryggeriarbejder 

og min mor sygehjælper på Faxe 

Sygehus. Hos os var der altid livlig 

debat og politisk engagement.

Det engagement har jeg taget med 

mig i livet og det vil jeg bruge aktivt 

for alle borgere i Faxe Kommune.

Et aktivt senior og ældreliv gennem fællesskaber - OG 
Lokale sundhedstilbud på Nærhospital med tryghed og tillid i pleje og behandling også i livets sidste fase.



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 https://www.facebook.com/LisetteLindLarsenFAXE

Bliv medlem – prøv evt. et intromedlemskab, via Socialdemokratiet.dk

Skriv til mig på lisettelindlarsen@gmail.com

Følg mig på instagram/lisettelindlarsen

Følg min side www.lisettelindlarsen 

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   

Uddannelse - Vi skal støtte alle vores unge til uddannelse og job
Så vi skal tænke NYT og bygge kommunens første digitale uddannelseshus i ØST, 
så det giver nærhed til uddannelse for alle unge og rummer støtte til dem der har brug for det - 
fagligt, socialt, mentalt og digitalt mm.

Sundhed og ældre - Vi skal have nærhed i sundhed
Så vi skal sikre en værdig ældrepleje og retten til et langt og sundt liv. 
Imens vi venter på en Sundhedsreform vil jeg arbejde for et NÆRHOSPITAL på Faxe Sundhedscenter, 
så særligt vores ældre kan modtage den opfølgende pleje og behandling tæt på eget hjem.

En grønnere kommune - Vi skal værne om vores smukke Faxe Bugt 
Så udviklingen skal være grøn og bæredygtig i respekt for mennesker og i balance med vores 
enestående natur og fantastiske kysttrækning med skov - strand - HAVN og masser af rent vand.

TRE SKARPE
FRA LISETTE

—  STEM PÅ LISETTE LIND LARSEN DEN 16. NOVEMBER   —


