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Hvad er mine mærkesager?

GLADE BØRN
Bedre vilkår for børnene. Der skal være plads, udfol-
delsesmuligheder og en ordentlig normering i vores 
daginstitutioner. Fortsat modernisering og udvikling af 
vores folkeskoler, fornyelse af undervisningsmaterialer 
og en målrettet indsats for at alle børn lærer at læse og 
tilegner sig en bred vifte af kompetencer. Vi skal give 
vores børn et ordentligt uddannelsesmæssigt afsæt 
ind i fremtiden.

KLIMA OG MILJØ
Ringsted Kommune er nu blevet klimakommune, men 
arbejdet stopper ikke med dette. Jeg vil fortsat arbejde 
på, at Ringsted Kommune er i front i kampen for at 
forbedre klima og miljø.

SOCIAL RETFÆRDIGHED
En ordentlig behandling af borgere med behov for 
hjælp og støtte til at klare hverdagen. Opprioritering 
af det forebyggende sociale arbejde. Også i Ringsted 
har vi bydele med større sociale problemer, som vi skal 
tage hånd om. Vi skal sørge for, at der er ressourcer 
og opbakning til at løse problemerne.

SAMARBEJDE
Jeg lægger i mit byrådsarbejde stor vægt på, at vi skal 
samarbejde om at løse de kommunale udfordringer – 
ingen partier kan noget alene. 

Du kan læse mere om vores 
politik på www.sf.dk/ringsted

Hvem er jeg?

Jeg hedder Britta Nielsen. Jeg er 52 år, gift og har 4 børn 
og ét barnebarn – lille Elvira.

Jeg arbejder som sygeplejerske på medicinsk afdeling 
på Køge Sygehus, men har tidligere arbejdet en del år i 
en privat virksomhed, der beskæftiger sig med miljørig-
tige løsninger inden for byggeriet. 

Jeg har siddet i Ringsted Byråd siden maj 2006. Jeg 
sidder i Økonomiudvalget, Børne- og undervisningsud-
valget, Beskæftigelsesudvalget og Landdistriktsudval-
get. Derudover er jeg gruppeformand for SF i Byrådet. 
Ved valget i 2009 er jeg SF´s spidskandidat.

Lokalpolitik handler om det, der er tæt på os: vores 
børns opvækst, vores sundhed, omsorgen for vores 
ældre dér hvor vi bor, bussen vi kører med, vores miljø, 
ja, hele vores hverdag. Det er de vigtigste ting i vores liv. 
For mig er det en fantastisk meningsfuld måde at bruge 
min tid på - at få lov til at beskæftige mig med og være 
med til at træffe beslutninger, der har indflydelse på 
og betydning i vores hverdag.  

BLIV MEDLEM AF SF
Få indflydelse - og støt vores arbejde

Du kan melde dig ind på www.sf.dk, og her kan du også 
se, hvordan du kan støtte vores valgkamp 
med sms-bidrag. På www.sf.dk/ringsted kan du 
læse mere om, hvordan du som medlem kan få direkte 
indflydelse på arbejdet i Ringsted Byråd. Plads til alle



Vi vil arbejde for:

Vi vil skabe et børneliv, hvor alle børn oplever glæden 
ved at være barn med mulighed for at udvikle kreativi-
tet, virkelyst og fællesskab. Derfor arbejder vi for:

 Bedre normeringer i daginstitutionerne
 En moderne folkeskole der giver børnene en 

 stærk faglig ballast 
 Meningsfulde fritidstilbud til alle børn og unge

Vi vil arbejde for, at Ringsted Kommune går forrest i 
kampen for miljøet og viser det gode eksempel ved at:

 Sørge for sikre cykelveje til skoler og idrætsanlæg
 Sikre den kollektive trafik gode forhold og miljørigtige

 trafikløsninger som fx el-biler til hjemmeplejen
 Kommunen bygger miljørigtigt og energibesparende

Vi vil sikre alle ældre en værdig alderdom med respekt 
for den enkeltes behov. Derfor vil vi arbejde for:

 Bedre samarbejde og dialog med borgerne
 Mere tid hos borgerne 
 Styrket hjælp til de svageste borgere

SF’s spidskandidater til kommunalvalget i Ringsted: 

Britta Nielsen, Jan Jakobsen og Torben Lundsgaard 

Et godt børneliv

En ambitiøs
klimaindsats

En værdig
alderdom

Regeringen udhuler den kommunale økonomi
Trods den borgerlige regerings udsultning af kommunernes økonomi, 
vil SF ikke nøjes med at pege fingre på sidelinjen. Vi vil søge indflydelse 
og arbejde for at løse borgernes problemer og forbedre 
velfærdsydelserne. 

Vores mål er at bygge stærke fællesskaber, der sikrer 
tryghed, lige muligheder og udvikling i fremtiden.”

“

Plads til alle


