
Din lokale stemme  
i Folketinget

Det Konservative Folkeparti

Stem personligt på mig i Albertslund, Ballerup, Brøndby, Glostrup, Gladsaxe,  

Gentofte, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Lyngby, Rødovre eller Vallensbæk!

HANSEN
Tina Cartey



Dit vigtige valg 

Undskyld jeg forstyrrer, men jeg har brug 

for din hjælp. Hvis du vil have indflydelse 
på det, der påvirker dit liv, skal der en 

lokal stemme på Christiansborg til. Du  

skal høres, fordi du bor her og skal leve  

med konsekvenserne af Folketingets 

beslutninger!

Jeg er ny konservativ kandidat i Køben-

havns omegn, opstillet i Brøndbykredsen.  

Hvem er Tina Cartey Hansen?

Jeg er 44 år, marketingchef og bor  

sammen med Thomas og vores børn  

i Hvidovre. Her er vilde blomster i  

forhaven og en elbil i carporten.  

For naturen er vigtig for mig. 

Baggrund

Jeg er født og opvokset i Ishøj, hvor jeg  

gik på Gildbroskolen og Ishøj Amts- 

gymnasium. Mine forældre bor fortsat i 

Ishøj. Jeg har boet i Tyskland, men  

hjemme er for mig Vestegnen.

Valgmuligheder

Drømmen om plads og natur udenfor  

døren har fået os til at slå os ned i 

forstæderne. Vi har valgt at bo her, og vi 

vil også selv bestemme, hvordan vores 

familieliv skal hænge sammen. Det er 

først og fremmest familien, der skal være 

den trygge havn for vores børn og unge. 

Staten skal ikke bestemme, hvor vores 

børn skal gå i gymnasiet, eller hvordan 

vores forældre skal passes, når den tid 

kommer. Derfor skal vi bevare det frie 

valg, der smuldrer mere og mere. 

Børn skal lege og lære 

Der skal være tid til leg og læring, og 

vores børn og unge skal trives fagligt og 

socialt. Fagligheden skal tilbage i folke-

skolen, og vi skal stille krav til elever,  

lærere og forældre. Udelivet skal være  

en del af hverdagen for vores børn,  

og de skal kunne dyrke fællesskabet i  

foreningslivet. Vi skal lytte til børn og 

unges behov og støtte dem, men de  

skal ikke gøres til klienter i systemet. 



Natur: ja tak 

Mere trafik og støj: nej tak 
Vi skal passe på og udvikle vores grønne 

områder. Vi skal værne om Strand- 

parken, og Køge Bugt skal ikke være 

skraldespand for Københavns projekter. 

Dumpningen af forurenet jord fra 

Lynetteholmen i Køge Bugt er heldigvis 
stoppet. Næste skridt er at forhindre, at 

rensningsanlægget Lynetten flyttes til 
Køge Bugt. Og at der ikke etableres ni 

holme i Hvidovre.  

 

De vil være et voldsomt indgreb i vores 

natur, samt betyde endnu mere trafik og 
støj til vores område. Det siger jeg nej til. 

Du skal beholde flere af dine 
egne penge 

Det har altid været vigtigt for mig at klare 

mig selv, og jeg har arbejdet siden jeg var 

16 år. Som mellemleder i en international 

virksomhed oplever jeg dagligt, hvor-

dan snørklede regler og love tilsat den 

store mangel på arbejdskraft udfordrer 

erhvervslivet.

På Christiansborg er der stærkt brug for 

medlemmer med erhvervserfaring – som 

jeg. Alle, der kan, skal bidrage til fælles-

skabet, og det skal kunne betale sig for 

alle at arbejde. Både studerende, nye 

danskere, enlige forældre og pension- 

ister. Derfor skal skatten på arbejde ned.

Stem personligt – for lokal indflydelse
Københavns omegn skal høres,  

når Folketinget træffer beslutninger,  
der påvirker din hverdag.  

Stem på Tina Cartey Hansen  

– din lokale grønne stemme.



Scan og  
læs mere

TINA CARTEY HANSEN

STEM PERSONLIGT OG FÅ  
LOKAL INDFLYDELSE 

Jeg går til valg på:

•  Københavns Omegn skal høres  

på Christiansborg 

•  Nej til de ni holme i Hvidovre

•  Rensningsanlægget Lynetten skal 

ikke til Køge Bugt  

•  Tiltag mod støj man faktisk kan mærke 

•  Metro til hospitalerne – også i Hvidovre 

•  Frit valg for familier, studerende og i 

ældreplejen 

•  Fokus på faglig og social trivsel  

i skolerne

•  Det skal altid kunne betale sig at 

arbejde


