
 

1 

                                                                                                                                    

 

Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

       Nyhedsbrev nr. 42                                   August 2017 
 __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

INDHOLD 

   Tryghed og frihed    

    af Eva Møller   …………………………………..……………..side  2  
 

    Hvor skal der skæres   

    af Erhard Filtenborg ………………………………………..…side  3 
 

    Udvikling i Ganløse 

    Af Niels Lindhardt Johansen  ………………………………...side  4  
 

    KV17 – Årets store politiske begivenhed   

    af Eva Møller  ……….. …………………………………...…….side  5 
 

    Vi angriber efteråret med fuld energi 

    Af Mette Abildgaard Juulsager   ……………….………..…………side 6 
 

 

    Cykelsti i Stenløse/Ølstykke – og Kroghomvej 

    af Niels Lindhardt Johansen  ………..……….………………..side  7 
 

     

    Valgtilforordnede søges  

    af Eva Møller    ……………………………………….…………….…..….side 8  
 

    Konservative vil gøre det lettere at tiltrække 

    de skarpe hjerner 

    af Mette Abildgaard Juulsager    ……………………………………..side 8 
 

    Kommende arrangementer   ……..….………….…side 9 
 

    En aktuel meningsmåling   ………………….….…..side 13 
 

    Fakta om C-Nyhedsbrevet   ....………………….....side 13 

 

    NB! Se også det vedlagte tillæg, hvor C-kandidaterne i 

            Egedal til KV17 præsenterer sig for læserne. 

 



 

2 

Tryghed og frihed! 
 

Af Eva Møller, fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Spørg den almindelige dansker, hvad vedkommende ønsker sig mest.  Ja, først kommer der 

måske nok nogle urealistiske ønsker som fred i verden, en ny bil, en million eller måske to, men 

derpå munder resten sikkert ud i noget, der kan koges sammen til ordene tryghed og frihed. 

Jeg er derfor også dybt bekymret over, at vort samfund i øjeblikket er så langt fra at kunne 

tilbyde disse to væsentlige værdier.  Hvorfor kan vi, vore børn og børnebørn ikke længere 

færdes frit og trygt på gaden over alt i Danmark og desværre heller ikke i mange andre lande?  

Hvorfor skal vi være bange for at blive skudt ved et tilfælde af skydegale banditter eller blive 

kørt ned af terrorister?  Begge kategorier af forbrydere er endda ofte mennesker af fremmed 

herkomst, som vi har tilbudt ophold, uddannelse og anden støtte, fordi de af den ene eller 

anden grund var flygtet fra eller rejst fra deres eget hjemland.  De begrunder ofte deres 

ugerninger med, at vi ikke forstår dem, at vor kultur og vore vaner strider mod deres normer, 

kultur eller religion.  Det vil jeg ikke afvise, men jeg mener på den anden side, at når man 

kommer til et fremmed og gæstfrit land, må man være indstillet på i det offentlige rum at 

tilpasse sig dets måde at leve på. 

Jeg er en varm tilhænger af internationalt samarbejde.  Verden er, hvad enten vi bryder os om 

det eller ej, nu så globaliseret, at samarbejde er en nødvendighed.  Rent egoistisk mener jeg 

også, at et lille land som Danmark i de fleste sammenhænge har gavn af samarbejdet.  Vi er for 

små til at kunne klare os, sikre vor frihed og vore værdier på egen hånd.  Men alligevel mener 

jeg, at det nu er på tide, at der bliver arbejdet på en ændring eller udtræden af en række 

internationale konventioner, der blev skabt i ”verden af i går”.   De er ikke længere tidssvarende.  

Det strider mod min retsfølelse, at vi ikke kan udvise alvorligt kriminelle, fordi deres tilknytning 

til hjemlandet er for ringe, eller fordi de har børn eller anden familie her i landet. 

Det er en del af dansk identitet, at forbrydere straffes, at man skal bidrage til samfundet, hvis 

man er i stand til det, at vi har ligestilling, religionsfrihed og et velfærdssamfund, der tager sig 

af en lang række offentlige opgave mod, at vi til gengæld betaler en høj skat.  Det samfund har 

vi bygget op gennem århundreder, og det vil vi bevare. Giv mig trygheden og friheden 

tilbage. 

 

__________________________________________________________________________ 
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Hvor skal der skæres? 

 Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem  

Analysecentret KORA har undersøgt hvor mange penge Egedal bruger pr. borger på forskellige 

udgiftsområder i forhold til kommuner, som Egedal kan sammenlignes med. 

Især har man fokuseret på disse 4 områder: administration, skoler, børnepasning og 

ældreomsorg. KORA konkluderer i sin rapport, at sammenholdt med de sammenlignelige 

kommuner, så har Egedal: 

Et merforbrug på folkeskoler på 46 millioner kr. pr. år 

Et merforbrug på administration på 14 millioner kr. pr. år 

Et mindreforbrug på børnepasning på 26 millioner kr. pr. år 

Et mindreforbrug på ældreområdet på 35 millioner kr. pr. år 

Disse forskelle kan der være såvel gode som mindre gode grunde til, og de bør selvfølgelig 

inddrages i den forestående budgetlægning. Bliver f.eks. de mange penge på folkeskolen brugt 

rigtigt?, og er det nødvendigt at administrationen på rådhuset hele tiden vokser, som det ifølge 

opgørelser fra OAO (Kommunal beskæftigelsesstatistik) sker år for år?   

Antal                         Maj          Maj          Maj           Stigning  

Fuldtidsstillinger     2015        2016        2017       2015-2017  

Administration        226,2       227,2       226,6            0,4  

Akademikere           131,0       136,7       139,1            8,1   

 Chefer                        10,0         11,0         12,0             2,0            

 I alt                           367,2       374,9       377,7          10,5 

Desuden oplyser KORA, at Egedal i forhold til omverdenen bruger 6 millioner kr. mindre til ”fritid, 

biblioteker og kultur”. På den baggrund er forslaget om lukning af biblioteker og Græstedgård 

malplaceret. 

________________________________________________________________________ 
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Udvikling i Ganløse 

Niels Lindhardt Johansen (C), Byrådsmedlem 

Den økonomiske krise ramte også Ganløse, der ellers på mange måder opfattes som et 

smørhul med aktive borgere og et blomstrende foreningsliv med mange initiativrige og frivillige 

kræfter. Tænk bare på Ganløse By Night. 

Den økonomiske krise betød, at den ene købmandsbutik måtte lukke, og Købmandsgården 

forfaldt bare mere og mere. Den tidligere ellers så flotte og markante bygning i landsbyen 

forvandledes langsomt, men sikkert til en såkaldt øjebæ. Samtidig blev den anden 

købmandsbutik lukket i en længere periode, fordi den skulle ombygges og udvides. Fra 

gammeldags købmandsdrift til discount. Det kunne ikke blive meget værre. Og jo: på grund af 

forlængelsen af Frederikssundsmotorvejen til Smørum er der skabt en sand minimotorvej 

gennem Ganløse. Cyklisterne bliver forvist til fortovet. Og der køres for stærkt gennem byen. 

Endelig har der været et forslag om, at biblioteket i byen skulle lukkes og sælges.  

Ganløse var i risiko for at gå fra udvikling til afvikling. 

Ved vedholdende pres fra bl.a. konservativ side, er det lykkedes at forbedre de trafikale forhold 

i midten af Ganløse blandt andet med en forhøjet vejbane. Slet, slet ikke godt nok og 

tilstrækkeligt, men dog et skridt på vejen. Ja, og så vil cykelstien mod Farum bliver ibrugtaget 

meget snart. Det er et fantastisk fremskridt. Ikke helt til Farum, men et godt skridt på vejen. 

Til december i år vil den gamle Købmandsgård fremstå som en flot bygning i Ganløse. To 

ganløsere tog sagen i egne hænder og købte den gamle købmandsruin og lavede et projekt, 

hvor en næsten tro kopi af bygningen bliver opført med otte lejligheder. Jeg er sikker på, at den 

bliver så flot, at den bør præmieres. Otte lejligheder med nye borgere i byen. Samtidig bliver 

der bygget lejligheder i den gamle børnehave Assergården. I alt ca. 30 nye boliger står klar 

senest i foråret 2019. 

KIWI blev byens købmand. Det har været ganske godt. Discount på en pæn måde. Med ophøret 

af KIWI-konceptet overtager SPAR købmandsbutikken, og alle ser frem til genåbningen den 26. 

august. 
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Da forslaget om at lukke og sælge Ganløse bibliotek (et tilsvarende forslag om Græstedgård i 

Ølstykke) kom frem, meddelte vi fra konservativ side, at det ikke blev med vores støtte, og at vi 

ville kæmpe imod. Andre gode partier har delt vores synspunkter, men først til allersidst har 

Venstre også været enig. Det er nu politisk besluttet, at disse to salg ikke skal gennemføres. 

Alt dette og ikke mindst det private initiativ omkring Købmandsgården har bevirket, at der 

blæser lysere vinde over Ganløse. Nu er der optimisme, og alle glæder sig til en solrig 

augustaften, den 25. august, hvor der endnu engang kan fejres Ganløse By Night.  

________________________________________________________________________ 

KV17 – Årets store politiske begivenhed 
Der er længe, længe til … sådan lyder det i en børnesang om juleaften.  Den er der også længe 

til, så den gemmer vi lidt endnu. 

Men kommunal- og regionsrådsvalget er næsten lige oppe over.  Vi har opstillet kandidatlisten, 

der er præsentation af kandidaterne med dette nummer af Nyhedsbrevet, desværre har Peter 

Theiss Mortensen været nødt til at trække sig pga. flytning til anden kommune.  Kandidater og 

bestyrelse har arbejdet med valgprogrammet, det forventer vi at kunne udsende omkring 

månedsskiftet. 

Vi tager endnu engang lidt forskud på uddeling af materialer med et sommerpostkort i lighed 

med julepostkortet.  Kandidater og bestyrelse håber på at kunne klare omdeling på egen hånd, 

men har du lyst til at give en hånd med, også små håndsrækninger er velkomne, så henvend 

dig omgående til Lars Falk Hansen lfh@falki.dk , og han vil klare det praktiske. 

Vi vil selvfølgelig også være repræsenteret både ved Høstnatten i Ølstykke og ved Natåbent i 

Egedalcentret, kig bare forbi. 

Senere når valgkampen kommer rigtig i gang, har vi naturligvis endnu mere brug for din hjælp.  

Der skal deles brochurer ud, kan du bare overkomme din egen vej, er det også fint.  Der skal 

bakkes op ved gadearrangementer, herom senere, samt ved vælgermøder, de er omtalt under 

kommende arrangementer.  Det er vigtigt at støtte op om vore kandidater. 

Der er også brug for reklame eller rettere positiv omtale såvel i læserbreve som på de sociale 

medier og sidst, men ikke mindst, ved mund til mund blandt familie, venner og bekendte.  En 

positiv anbefaling fra en, man kender, er utrolig virksom. 

Sluttelig vil jeg lige nævne, at en valgkamp ikke er gratis, så har du lyst til at give et bidrag, stort 

eller lille, kan det ske til foreningens konto reg. nr. 1551 kontonr. 10214866, mrk. ’Valgbidrag’. 

Eva Møller, fmd.  

NB! Se også særtillægget til Nyhedsbrevet, hvor de enkelte 

C-kandidater præsenterer sig og hvad de vil arbejde for 

mailto:lfh@falki.dk
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Vi angriber efteråret med fuld energi! 

 Af Mette Abildgaard Juulsager, Gruppeformand for Det Konservative Folkeparti 
Sommeren går så småt på hæld, og et voldsomt interessant efterår står for døren. Det bliver 

et efterår fuld af spændende forhandlinger, hvor der blandt andet både skal forhandles 

skattereform, finanslov og et nyt forsvarsforlig -  og et bedre tidspunkt for så vigtige 

forhandlinger findes næppe. Vores parti oplever en fremgang og en fornyet positiv energi, som 

jeg dårligt husker, hvornår sidst var så markant. 

Det oplevede vi blandt andet på vores netop veloverståede sommergruppemøde, hvor store 

dele af pressen var troppet op – og i øvrigt uden et eneste spørgsmål om dårlige menings-

målinger. Tværtimod var stemningen positiv og anerkendende over vores evne til markante 

resultater i en regering, hvor vi ikke er de største. 

Men betyder det så, at vi bare skal sole os i de gode resultater? Nej, så absolut ikke. Vi skal have 

arbejdshandskerne på, og udnytte det positive momentum, så vi får endnu mere konservativ 

politik gennemført. 

 Hvad er så på tegnebrættet? 

Foruden at sommergruppemødet består af det årlige pressemøde, så er det også en 

begivenhed, hvor hele den konservative gruppe er samlet, og hvor der er tid til gode 

diskussioner og refleksioner om efterårets forhandlinger. 

Vi vil blandt andet kæmpe alt hvad vi kan for en skatteaftale, der bringer lavere skatter og 

afgifter. Til trods for vores ønske om, at topskatten bør lettes – og gerne fjernes – er det 

parlamentariske ikke til vores fordel, og vi må derfor søge andre lempelser – og det gør vi. Vi 

kigger eksempelvis i retning af beskæftigelsesfradraget for at sikre lavere skat på arbejde. Også 

på den kommende finanslov vil der være markant konservativt aftryk. Justitsministeren vil 

sætte alle sejl til for, at der afsættes endnu flere ressourcer til politiet, så de kan bekæmpe den 

afskyelige bandekriminalitet, der huserer for øjeblikket. 

 Efteråret byder også på vigtige forhandlinger om et nyt forsvarsforlig. Her vil Rasmus Jarlov 

være partiets forhandler, og han vil kæmpe for et stærkere forsvar.  Han har foreslået et 

udbygget missilforsvar, og at enten antallet af værnepligtige øges eller længden af deres 

uddannelse. Vi skal have et stærkere forsvar, så vi ikke ligger under for det konstant øgede 

pres. 
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Sidst, men ikke mindst, har jeg selv netop foreslået et burkaforbud. Det må og skal være en 

grundlæggende værdi i det danske samfund, at vi skal kunne se øjnene og ansigtet på dem, vi 

møder i det offentlige rum. Vi må ikke acceptere, at kvinder tvinges til at bære en tildækkende 

påklædning og på den måde afskæres for det omkringværende samfund. 

Jeg glæder mig til et spændende efterår og dets mange udfordringer! 

________________________________________________________________________ 

Cykelsti i Stenløse/Ølstykke 
 - og Krogholmvej 

Niels Lindhardt Johansen (C), Byrådsmedlem 

Cykelstier er rigtigt gode. De skaber større sikkerhed for såvel cyklister som bilister.  I Ølstykke 

byområder og i Smørum findes der en del gode cykelstier i forskellige bebyggelser. Men vi 

mangler cykelstier på de større veje og i landsbyerne.  Det giver problemer for elever, der cykler 

i skole, og det gør, at mange, der ellers ville kunne cykle til og fra arbejde, ikke gør det, fordi de 

føler sig utrygge ved at cykle. Det må vi gøre noget ved. 

Den 1. september i år kan vi indvie en ny cykelsti fra Ganløse mod Farum. Det er en superflot 

cykelsti i en fantastisk natur, og nu kan skolebørn komme trygt til skole. De kan cykle selv, og 

skal således ikke køres i skole i bil af deres forældre. Altså også færre biler ved skolen. 

Desværre har de afsatte midler ikke rakt til, at der kunne etableres en cykelsti helt til Farum.  

Den næste strækning på cykelkortet må blive en cykelsti på Krogholmvej, således at det bliver 

muligt at kunne cykle fra Stenløse/Ølstykke til A6 ved Værebro. Der er rigtigt megen trafik på 

Krogholmvej, og livet er usikkert for cyklisterne. Det har været et ønske i mange år at forbedre 

de trafikale forhold for cyklisterne netop på Krogholmvej. Nu skal det være. Derfor må der 

prioriteres og afsættes midler til anlæg af en cykelsti på budgettet for 2018 og 2019. Og denne 

gang skal der afsættes tilstrækkelige midler til, at der kan blive etableret en cykelsti hele vejen, 

dvs. fra Stenløse til Værebro. 

________________________________________________________________________ 
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Valgtilforordnede søges! 
Tirsdag den 21. november er der valg til byrådet og regionsrådet.  I den anledning er der brug 

for tilforordnede.  Vi har i alt 17 pladser fordelt på kommunens valgsteder.  Hvis du kunne have 

lyst til at være med og få en hyggelig dag i demokratiets tjeneste sammen med andre politisk 

interesserede, så giv mig venligst senest den 1 oktober besked på: eva_moel@post12.tele.dk. 

Hvis du ønsker at være tilforordnet har jeg brug for oplysninger om navn, adresse, e-

mailadresse og telefonnummer.  Du er også meget velkommen til at angive ønske om, hvor du 

gerne vil være, det kan jeg dog ikke love at opfylde, men jeg vil gøre mit bedste. 

Rent praktisk: Vi mødes om morgenen kl. 8 og slutter, når stemmerne er talt op, forhåbentlig 

senest kl. 22.  Kommunen sørger for forplejning fra morgenmad og til dagen er slut.  Der 

udbetales diæter, hvoraf vi håber på, at du vil donere et beløb til vælgerforeningens valgkasse. 

Eva Møller, fmd.  

________________________________________________________________________ 

Konservative vil gøre det lettere at 

tiltrække de skarpe hjerner! 

 Af Mette Abildgaard Juulsager, Gruppeformand for Det Konservative Folkeparti 
 

I Danmark har vi ikke patent på skarpe hjerner. De er spredt udover hele verden. Og selvom vi 

har mange begavede mennesker herhjemme, har vi også brug for at kunne tiltrække de 

dygtigste udefra. Derfor vil erhvervs- og vækstministeren Brian Mikkelsen gøre vilkårene for 

kvalificeret udenlandsk arbejdskraft bedre. Den såkaldte forskerordning skal udvides med to 

år. Ordningen har til formål at lokke de dygtigste eksperter og forskere til Danmark med en 

lavere skattesats de første fem år. Nu skal det være syv år. Man mener det vil udvide antallet 

på ordningen med 2000 medarbejdere. Det er 2000 flere mennesker, der bidrager til vækst og 

fremgang her i landet.  

Højtuddannet og kvalificeret arbejdskraft er livsnødvendigt for et blomstrende erhvervsliv. 

Men nogle må virksomheder kigge ud i verden for at finde hende med den helt rigtige 

mailto:eva_moel@post12.tele.dk
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ekspertise, eller ham med det oplagte CV. Sådan har de blandt andet gjort i virksomheden 

Aquagarden i Skævinge, som jeg besøgte forleden. De udvikler teknologi til blandt andet 

rensning af spildevand, som kommer vores miljø til gode. Her arbejder Zhuoyan Cai, som er 

opvokset i Singapore og uddannet i USA. Nu bor han med sin familie i Danmark, fordi hans 

ekspertise kunne bruges i Aquagarden. Og siden da har Aquagarden skabt 15 videnstunge 

arbejdspladser i Skævinge. 

Det er dog ikke altid nemt at lokke dygtige mennesker hertil. For selvom Danmark er et skønt 

land med et stærkt velfærdssystem, har vi også et af verdens højeste skattetryk. Og selvom 

man er førende forsker i f.eks. insulin eller vindenergi, betyder størrelsen på lønsedlen noget, 

før man rykker familien op med rødder og rejser til et helt nyt land. Ligesom det ville for alle os 

andre.  

Derfor giver forskerordningen god mening. Virksomhederne bliver dygtigere til det, de gør. 

Det betyder at de kan vokse, tjene flere penge og skabe flere arbejdspladser. Det kommer os 

alle til gode. Både virksomheden, forskeren og samfundet.  

________________________________________________________________________ 

Kommende arrangementer! 

 
 

________________________________________ 
 

METTE ABILDGAARDS DEBATKREDS 
Mandag den 28.august kl.17.00 på Christiansborg 

Mød designer og iværksætter Ilse Jacobsen, der gæster debatkredsen og vil fortælle om 

sin karriere og virksomhed, og med efterfølgende oplæg om regionsrådsvalget ved 

partiets spidskandidat Christoffer Buster Reinhardt til regionsrådsvalget i Region 

Hovedstaden. 

Der er et begrænset antal pladser til arrangementet, som fordeles efter først-til-mølle-

princippet. Læs mere og tilmeld dig dette spændende arrangement via linket: 

https://billetto.dk/e/ilse-jacobsen-i-mette-abildgaards-debatkreds-billetter-198753 
 

__________________________________________________________________________ 

 

 

https://billetto.dk/e/ilse-jacobsen-i-mette-abildgaards-debatkreds-billetter-198753
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Mød De Konservative i Egedal  

ved 

HØSTNAT I ØLSTYKKE  

OG ’OPEN-BY-NIGHT’ I EGELDALSCENTRET 
Fredag den 1. september 

 

Der kan læses mere om arrangementerne henholdsvis på linket http://www.oelstykke-

bylaug.dk/event/hoestnatten-2017   og linket http://egedalcentret.dk/aktiviteter 

 

Det Konservative Folkeparti vil naturligvis være repræsenteret begge steder, så det vil 

glæde os forhåbentlig også at møde nogle af vore medlemmer ét af stederne og få en 

god snak om det forestående  kommunalvalg, og hvad De Konservative i Egedal vil 

arbejde for i den kommende valgperiode! 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Invitation fra den Konservative Vælgerforening i Helsingør: 
 

 
 __________________________________________________________________________ 

http://www.oelstykke-bylaug.dk/event/hoestnatten-2017
http://www.oelstykke-bylaug.dk/event/hoestnatten-2017
http://egedalcentret.dk/aktiviteter
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Invitation fra den Konservative Vælgerforening i Fredensborg: 
 

 
__________________________________________________________________________ 

MØDE MED RASMUS JARLOV, MF 
Mandag den 9. oktober 2017 

 Stenløse Kulturhus (det tidligere Rådhus) kl. 19:30 
 

 
 

Det oprindeligt planlagte møde med Rasmus Jarlov i maj, der jo beklageligvis måtte 

aflyses grundet hans orlov, er nu fastsat til ovenstående dato. Så sæt allerede nu kryds 

i kalenderen for en spændende aften med aktuelt nyt fra Christiansborg og god debat! 
_______________________________________________________________________ 
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Valgmøder – foreløbig kalender 
 

 

Ældresagen:      10. oktober kl. 19 i HEP-huset  

30. oktober i Ledøje-Smørum i Kulturhuset, 

Flodvej i Smørum 

Ung Egedal:     8. november kl. 18 – 21, sted foreligger p.t. 

ikke oplyst 

Egedals Erhvervsforening: 9. november kl. 19 – 21 på Egedal Rådhus 

Egedal Lærerkreds:  16. november kl. 19 – 21.30 på Egedal Rådhus 

_______________________________________________________________________ 

Sæt  X i kalenderen allerede nu! 

 
Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

afholder 

Ordinær generalforsamling  

den 25. januar 2017 kl. 18.30 

 
Indkaldelse og dagsorden samt nærmere oplysning om sted og eventuel mulighed for 

fælles spisning forud for generalforsamlingen fremkommer senere. 

 
_______________________________________________________________________ 
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…Og sluttelig en aktuel meningsmåling 
 

Vægtet gennemsnit den 20. august 2017 sammenlignet med valget 18. juni 2015 
 

 
 

                                                      Kilde: Berlingske Politiko, http://www.politiko.dk/barometeret 
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Ændring af eller ny e-mail adresse samt eventuel afmelding af Nyhedsbrevet: Hvis du har skiftet eller fået 
ny mail-adresse eller fremover ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet, bedes du venligst oplyse dette til Ricky 
Kofoed-Madsen ved mail til rkofoedm@gmail.com  
Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et læserbrev til 
Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker almindelige etiske 
normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen må max. andrage ½ maskinskreven A4-side, og indlæg-
get skal sendes pr. mail til ulrik@linvald.dk  - husk at anføre navn og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. 
Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende numre af Nyhedsbrevet er senest den 8. i hver måned.  
Næste nummer udkommer medio oktober 2017.  
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