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Jeg hedder Maja Christensen og er 49 år (men bliver tilfældigvis 50 år på 
valgdagen!). Jeg er mor til tvillingedrenge på 21 år og har boet næsten hele 
mit liv i Tårnby Kommune, hvor mine børn   stort set også er vokset op.  

Jeg er uddannet socialpædagog, men har før det arbejdet i 20 år som først 
SOSU-hjælper og siden SOSU-assistent på plejehjem og bosteder i hele 
kommunen og har et indblik i, hvordan vi kan løfte både kommunens daglige 
omgang med borgerne og samtidig sikre ordentlige vilkår både for borgere og 
ansatte i kommunen fremover. Jeg har spillet en central rolle i opstarten af en 
helt ny type specialafdeling for yngre på Tagenshus plejehjem. 

Jeg har desuden været konsulent for Københavns Kommune i et flyver-team 
som blev indsat for at forbedre arbejdsmiljø og borgernes trivsel på diverse 
bosteder og ved, at det kræver både anerkendelse og overblik i hverdagen at 
skabe velfungerende rammer. Det kræver ressourcer og en ny tilgang til 
socialområdet. 

Jeg opstiller nemlig for Tårnby-Listen, fordi jeg mener, at vi er begyndt at 
behandle folk som samlebåndsprodukter, men når det gælder mennesker har 
alle ret til en fair og medmenneskelig behandling. 

Det mener jeg ikke, at vi er gode nok til i Tårnby Kommune især på social- og 
ældreområdet. Jeg vil arbejde benhårdt for, at der skal afsættes flere 
ressourcer til både at hæve niveauet for, hvordan vi behandler vores 
medborgere og samtidig sikre mere trivsel og tid til anerkendelse på 
arbejdspladserne. Derved kan vi levere en bedre service, der hver gang tager 
udgangspunkt i det enkelte menneske. 

Mine kerneværdier er nemlig empati og anerkendelse - for alle fortjener at 
blive set, hørt og respekteret. Og denne evne til at se folks potentialer ser jeg 
som min store styrke, og det vil jeg tage med i mit arbejde for Tårnby-Listen. 
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