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Egedal – vor kommune  
 

Af Eva Møller, fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 
Lad os foretage et tankeksperiment.  Spørg tilfældige borgere i kommunen, hvorfor de er bosat i Egedal.  

Svarene vil sikkert være mangfoldige.  Det gjorde mine forældre/min kæreste.  Det var her jeg kunne 

købe et hus.  Det var tæt på mit arbejde.  Her er en smuk natur.  Osv. 

Spørg derpå, hvorfor de fortsat bor her, ja så vil svarene sikkert være lige så varierede.  Men hvad ville 

jeg som politiker gerne høre?  Ingen tvivl om det!  Jeg ville forfærdelig gerne høre positive svar, som 

f.eks. der er gode skoler og daginstitutioner, fremragende ældrepleje, spændende og varierede fritids- 

og kulturtilbud, god infrastruktur og så gerne med tilføjelser om smuk natur, tæt på arbejde, nærhed til 

S-tog, gode vilkår for erhvervslivet, lav skatteprocent osv. 

Jeg har ikke ført eksperimentet ud i livet. Men jeg har som alle andre borgere i kommunen set på diverse 

brugerundersøgelser.  Nu skal den slags jo altid tages med et gran salt, men alligevel er det samlede 

indtryk, at der er plads til forbedring!  Nogen vil måske indvende, at tingene altid kan gøres (lidt) bedre.  

OK, men når jeg ser på tallene, bliver jeg desværre nødt til at sige, at Egedal kan gøre det meget bedre. 

Vi har en befolkning med en relativ høj indkomst, vi har meget lav arbejdsløshed (her er noget vort 

jobcenter er gode til), vore overførselsindkomster ligger i den lave ende, udgifterne til folkeskolen er i 

den høje ende.  Så der burde være baggrund for et væld af positive kommentarer. 

Da det ikke er tilfældet, søger vi i vort valgprogram at tage fat på problemerne, ligesom vi har været 

med i budgetforliget for 2018.  For konservative har den røde tråd i begge tilfælde været:  ”Mennesker 

før mursten” og ”Fremtid, fornyelse og forandring”.  Vi ved godt, at alle problemer ikke kan løses med 

et slag, hvorfor vi både opfordrer til langsigtede planer og en budgetlægning, der overholdes.  Der skal 

også ses på medarbejderne i kommunen, har vi for mange dyre akademikere på bekostning af dygtige 

kommunalt uddannede medarbejdere?  Bruges der for megen tid på at registrere og udfylde skemaer 

i stedet for at hjælpe og støtte?  Har vi for mange bygninger, specielt bygninger, der er dyre i 

vedligeholdelse og opvarmning?   

Vi tror på, at der er mulighed for besparelser på noget af alt dette, så der kan blive råd til flere ”varme 

hænder”. Vi tror også på, at der i et samarbejde mellem elever, lærere og forældre kan findes måder at 

drive skole på, der giver gladere og dygtigere børn og mere tilfredse lærere.  Så lad os nu komme i gang. 

Brug tiden frem til den 21. november til at overbevise andre om, at der er behov for et stilskift i Egedal 

til glæde for os alle! 
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Budget 2018 – Mennesker først! 
Tale ved 2. behandlingen af budget 2018 i Egedal Byråd 11. oktober 2017 

 

Niels Lindhardt Johansen (C), Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget 

’Mennesker først’ - dét var den konservative tilgang til dette års budgetforhandlinger. Der så svært ud 

ved forhandlingernes start, vanskeligheder var der nok af: 

• Anlægsprojekter, der langt overstiger den anlægsramme, som er udmeldt af regeringen. 

• En serviceramme, der ikke skal overskrides.  

• En drift, der skal give et tilstrækkeligt overskud til at kunne dække afdrag på gæld og nye 

anlægsinvesteringer. 

• Vi skulle finde 64 mio. kr. 
 

Midt i alt dette ville alle partier gerne finde midler til forbedringer, til bedre normeringer i daginstitu-

tionerne, til bedre dagbehandlings- og skoletilbud til børn med særlige behov, klubtilbud for psykisk 

udviklingshæmmede og meget mere. 

Også vi var som konservative imod besparelser på serviceniveauet på de centrale borgernære kerne-

områder og velfærdsydelser. Altså ikke flere nedskæringer i skolerne, ingen ringere ældrepleje for blot 

at nævne nogle eksempler. 

Man kan godt sige, at det forekom at være en næsten umulig opgave. Men intet er som bekendt umu-

ligt for den, der bærer viljen i hjertet. Vores holdning var således klar: mennesker først, og det kom 

faktisk til at danne grundlaget for budgettet. Jeg skal nævne nogle enkelte punkter: 

• Vi undgik besparelser på de borgernære kerneområder og velfærdsydelser 

• Vi fik forøget normeringerne i daginstitutionerne. 20 nye medarbejdere skal være med til at 

skabe bedre børnehaver og vuggestuer.  

• Vi har afsat midler til, at der kan oprettes et nyt dagbehandlings- og skoletilbud til børn med 

særlige behov, og der etableres klubtilbud for psykisk udviklingshæmmede. 

• Vi har afsat yderligere midler til en ny daginstitution i Smørum. Så snart budgettet er vedtaget i 

aften, går administrationen i gang med at planlægge institutionen. Vi er glade for, at det er 

lykkedes at få et samlet byråd til at blive enige herom. Havde det stået til os, var den institution 

bygget for flere år siden. Men nu kigger vi fremad. Vi ser vi frem til, at den åbner i 1. halvår 2020. 

Det bliver en festdag. 

• Vi fandt midler til at fortsætte flextur-systemet som supplement til den almindelige kollektive 

trafik, busser og tog 

• Vi giver klubberne kompensation for tidligere besparelse 

• Vi giver erhvervslivet et boost. Vi har betragtet det som et alvorligt problem, at erhvervslivet ikke 

har været tilfredse med den service, som kommunen giver. Vi har været langt, langt nede på 
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listen over erhvervsvenlige kommuner. Ja, vi har faktisk ligget nummer næstsidst. Nu bliver der 

afsat 1 mio. kr. ekstra til bedre erhvervsservice. Det skal være nemmere at drive virksomhed i 

Egedal. Vi synes, at vi skal sætte os det mål, at Egedal skal rykke 50 pladser frem på listen i 2018 

i forhold til 2017. Vi har brug for mange og gode arbejdspladser i kommunen. 

• Vi afsætter 1,8 mio. kr. til trafiksikkerhed over de næste to år. Vi ved, at vi har sorte pletter i 

kommunen. Man kan bare spørge borgerne - f.eks. i Søsum. Men også andre steder i kommu-

nen. Vi tænker, at det vil være en god ide at anvende en del af disse trafiksikkerhedsmidler ved 

skolerne. Vi skal derfor opfordre alle bysamfund og enkeltpersoner til at fremkom-me med 

forslag til, hvor disse midler kan anvendes bedst.     

• Vi bliver på dette område. Mellem partierne var der fuldstændig enighed om, at der ikke skulle 

røres ved de allerede afsatte midler til en cykelsti på Krogholmvej i 2018, fra Stenløse til A6 og 

Værebro. Den har stået ikke kun på den konservative ønskeliste i mange år, men også hos de 

andre partier.  

Men der var ikke afsat midler til nye cykelstier. Og der er fortsat et stort behov. Vi er derfor meget 

tilfredse med, at der i 2020 og 2021 afsættes nye 10 mio. kr. i alt til cykelstier. Det lyk-kedes ikke 

at finde midler til 2019, men partierne har lovet, at man vil se på yderligere midler til cykelstier 

og trafiksikkerhed, når der kommer indtægter til kommunen fra salg af jord og byg-ninger. Og 

det gør der jo allerede i 2018. Mon ikke vi kan få midler til 2019?   

Mennesker først. Budgettet indeholder således gode resultater for alle borgere.  

Men vi nåede ikke det hele. Vi når ikke en langsigtet balance med budget 2018. Vi har fortsat en 

strukturel ubalance på 49 mio. kr. Det ser bedre ud i 2019 og 2020.  Og der kommer penge i kom-

munekassen, når vi sælger jord og ejendomme. Men disse midler bør kun anvendes til yderligere 

udvikling af kommunen eller til at nedbringe gæld. Det giver frihed på den lange bane. 

For at få enderne til at hænge sammen, har vi måtte skrue ned på omfanget af energirenoveringer og 

have en lidt langsommere bygningsvedligeholdelse. Det er skidt for miljøet, og det passer ikke godt ind 

i en grøn tankegang. Vi skal beskytte naturen og dens ressourcer, det er vores ansvar for de kommende 

generationer. Dårligt vedligeholdte og energitunge bygninger er desuden dyrere at have i drift.  

For at få enderne til at hænge sammen har vi måttet skrue lidt ned på hastigheden i byudvikling og byg-

gemodning. Det er dog til at leve med. Tingene skal ikke gå hurtigere, end økonomien kan følge med. 

Og det er trods alt vigtigere, at mennesker kommer før mursten. 

Desværre var der ikke tilslutning til, at der kunne ske en tiltrængt forbedring på kultur- og fritidsom-

rådet. Det er meget trist, at Egedal dermed fortsat har et af de laveste budgetter i hele landet - hvis ikke 

det laveste! - til kultur, idræt og fritid. Det er beskæmmende, at borgerne, der jo i hovedsagen står for 

kommunens indtægter, skal spises af med et så ringe kulturbudget. Det har jo i høj grad også noget at 

gøre med borgernes livskvalitet og tilfredshedsoplevelse. Selvom det ligger fast, at der ikke skal ske 

noget med Græstedgård og Ganløse Bibliotek, så ligger der jo stadig en årlig besparelse på 1 mio. kr. 

på kulturområdet, som skal gennemføres i 2018 og frem. Vi er ikke stolte af, at vi var med til at beslutte 

dette i sidste års budgetaftale. Derfor er det i det mindste godt, at der i dette års aftale ”kun” skal 

gennemføres en halv besparelse i 2018. Vi havde dog som sagt helst set den fjernet helt.     

Det blev desværre så prisen for at kunne undgå serviceforringelser på de varme hænder. Men vi fik 

trods alt et budget med mennesker først. Det er positivt. Men det skal jo samtidig ikke skjules – og 

med en vis form for bekymring -, at der fortsat er store økonomiske udfordringer i kommende bud-

getår. Disse skal der findes en løsning på, hvis vi på sigt skal sikre en sund og stabil økonomi i 

kommunen.  
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Vi har forhandlet i 20 timer. Tak til administrationen for bidrag og udredninger, som vi har bedt om. Tak 

til et positivt forhandlingsklima og til alle partier, fordi der trods forskellige politiske udgangspunkter 

var et dedikeret ønske om at opnå et fælles resultat.  

Med disse bemærkninger anbefaler Det konservative Folkeparti, at det foreliggende forslag til budget 

for 2018 vedtages. 

__________________________________________________________________________ 
 

Lidt om budgettet… 

Af Charlotte Haagendrup (C), Byrådsmedlem, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget,    
                                            medlem af Social- og Sundhedsudvalget   

 

Onsdag den 11. oktober vedtog det nuværende byråd det sidste budget i denne periode. Budgettet for 

2018 og de kommende år. Der har været forhandlet i god ro og orden, og dejligt at det bliver et enigt 

byråd der har skrevet under.  

Da Jens Jørgen netop var død som forhandlingerne skulle til at starte, og uden vi havde en ny 

spidskandidat, var aftalen, at Niels skulle føre forhandlinger for de konservative ved årets budget.  

Det har Niels gjort rigtig godt fra start, og derfor var der ingen grund til at ændre på det, efter vi fik en 

ny spidskandidat. Niels og jeg har holdt en tæt kontakt, og Niels har været god til at informere både 

byrødder, bestyrelse, og som vi havde aftalt, også vores kandidater. Jeg finder det rigtig vigtigt i et valgår, 

at også vores kandidater er med på budgetforhandlingerne, for det er måske nogle af dem, der skal 

føre budgettet til dørs efter 1. januar.  

Som formand for Kultur-og erhvervsudvalget er jeg særlig glad for at der er blevet sat 1 mio. kr. af til 

erhvervslivet. Jeg har haft mange dialogmøder med begge erhvervsforeninger, og begge foreninger har 

meget længe haft ønske om bedre forhold for erhvervslivet, blandt andet nedsættelse af den ekstra 

skat som dækningsafgiften er. Der har i år været forslag om at bruge pengene på erhvervslivet, i stedet 

for blot at undlade at opkræve dem.  

Personligt synes jeg, det er en god løsning. Vi konservative vil gerne have gode forhold for vores 

erhvervsliv, så de kan vækste til glæde for os alle sammen. På denne måde får de mulighed for at være 

i tættere dialog om hvordan vi sammen gør det bedst.  

Jer er også glad for at se, vi nu endelig kan gå i gang med en børneinstitution i Smørum. Den blev af 

blandt andre Jens Jørgen bragt op længe inden valget i 2013. Behovet er ikke blevet mindre siden da, 

og institutionsbygningerne i netop dette område er heller ikke blevet bedre i de år, der er gået. Desuden 

udbygges der også i Smørum.  
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Allerede inden budgetforhandlingerne gik i gang, blev besparelsesforslaget om helt at nedlægge 

dagplejen heldigvis taget ud af forhandlingerne. Vi nedlagde sidste år den selvstændige ledelse i 

dagplejen, jeg vil håbe vi konservative også fremover følger dagplejen tæt.  

Netop i disse år med flere sensitive børn og flere børn der får diagnoser, kan det være en meget god 

idé at indtænke dagplejen, så der kommer mere ro på dagligdagen for de små poder, der skal passes. 

De er ofte i mange timer i pasningsordninger, mens mor og far pendler ud af kommunen for at passe 

deres arbejde. Roen kommer forhåbentlig til at brede sig lidt med de 7,5 mio. kr., der er afsat til flere 

hænder i institutionerne i kommunen. Vores dygtige medarbejdere i vuggestuer og børnehaver har 

længe løbet alt, alt for stærkt. Det har vi ikke kunnet være bekendt.  

Det er alt i alt et budget, der har givet plads til de kerneværdier, som vi konservative taler om, der SKAL 

være råd til. Det er glædeligt. 

På socialområdet er der blevet plads til et klubtilbud for de udviklingshæmmede, det er noget de har 

ønsket sig, og jeg synes det er dejligt, at der har været ”råd” til også at prioritere netop de borgere. Jeg 

ved, det allerede har vakt glæde.   

Vi får flere og flere børn og unge med udfordringer som bl.a. ADHD og autisme. Derfor er det også 

dejligt, at vi opretter et dagbehandlings-/skoletilbud til dem. Det er så vigtigt, at børn er tæt på hjemmet 

- også efter skole, så de kan være i deres nærområde.  

Der blev også til cykelstier. De er vigtige - ikke kun for vores børn, men borgerne i alle aldre. Dejligt er 

det, at der bliver cykelsti på Krogholmvej i 2018 og desuden 2 mio. til trafiksikkerhed i det hele taget i 

de kommende to år. Vi skal kigge på, hvor vi kan gøre noget. 

Naturligvis var der ikke blevet plads til alle vores konservative ønsker. Men jeg synes godt, vi kan være 

glade og tilfredse – for nu. For det betyder ikke, at vi nu læner os tilbage. Der er rigeligt at tage fat på 

fremadrettet! 

__________________________________________________________________________ 

Konservative har fokus på det 

stigende antal ældre 

 Af Erhard Filtenborg (C), Byrådsmedlem  

I det nye kommunale budget er alle tanker om nedskæringer på ældreområdet med rette blevet afvist. 

Som vort aktive Seniorråd har påpeget, så er der med det hastigt stigende antal ældre tværtimod behov 

for en øget kommunal omsorg og plejeindsats i de kommende år, hvilket befolkningsprognosen tydeligt 

indikerer. Vi er helt enige med Seniorrådet. 
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Fra 2017 til 2021 vil aldersklassen 75-84 årige nemlig vokse med næsten 40% fra 2.426 til 3.384 personer 

og antallet af 85+ årige ventes at ville stige med ikke mindre end 55%. 

Egedal har i dag 194 plejeboliger, som alle er i brug. Men med den ovennævnte alders udvikling vil der 

i sagens natur snart være brug for flere plejeboliger, så kommunen kan overholde plejeboliggarantien 

overfor sine borgere. 

Dette er social- og sundhedsforvaltningen naturligvis opmærksom på, og planer for en udbygning er 

derfor også i støbeskeen. Det er et område, vi konservative betragter som særdeles vigtigt og vil følge 

tæt. Svækkede og plejekrævende medborgere skal hjælpes og ikke figurere på en venteliste i længere 

tid. 

Heldigvis er mange ældre borgere i Egedal både friske og rørige. Som led i en god, forebyggende social- 

og sundhedspolitik lægger vi vægt på, at kommunens mange seniorer kan mødes og være sammen til 

forskellige aktiviteter. Det giver livskvalitet, glæde og udbytte!   

Det var derfor ren galimatias, vel baseret på uvidenhed, da det i sommer blev foreslået at sælge Græ-

stedgård, som er en populær forsamlingsgård, der alle ugens dage ikke mindst bliver benyttet af 

kommunes ældre borgere til utallige gode formål.  Forslaget blev politisk pure afvist, og i stedet 

indeholder budgettet for næste år penge til en kærkommen renovering af gårdens køkken. 

__________________________________________________________________________ 

Nye anlægsprojekter i 2018 

Niels Lindhardt Johansen (C), Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget 

Det nye budget for 2018 indeholder en lang række nye anlægsprojekter. Her er en liste over de 

projekter, som umiddelbart kan mærkes af borgerne, idet de skal færdiggøres i 2018. 

Byggemodningsprojekter og lignende er således ikke medtaget. 2,5 mio. kr. til en ny dagsinstitution i 

Smørum er heller ikke medtaget.  

 500.000 kr. er afsat til kunst i kommunen. 

 150.000 kr.  er afsat til Smart Egedal, teknologiløsninger, f.eks. til intelligent belysning på 

cykelstier og informationstavler 

 350.000 kr.  er afsat til stier i forbindelse med fredningen af Værebro Ådal (også beløb i de 

efterfølgende to år) 

 702.000 kr. er afsat til medfinansiering af kystsikring i Tangbjerg 

 495.000 kr. er afsat til regnvandsafledning på Krogholmvej 

 280.000 kr. er afsat til løsning af regnvandsproblemer på Lundevej 
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 10.890.000 kr. er afsat til en supercykelsti fra Stenløse over Værebro til A6, (Krogholmvej). 

Heraf betaler staten 4.312.000 kr. 

 830.000 kr. er afsat til trafiksikkerhed og cykelstier. 

 10.000.000 kr. er afsat til ekstra vedligeholdelse af kommunale bygninger 

 13.208.000 kr. er afsat til ejendomsrenovering 

 6.525.000 kr. er afsat til energistyring i kommunens ejendomme, bl.a. skoler, daginsti-

tutioner 

 34.500.000 kr. er afsat til særlige energiforbedringer 

 407.000 kr.  er afsat til en lejepladspulje i dagsinstitutioner (et årligt beløb) 

   850.000 kr. er afsat til LED-lysanlæg til kunstgræsbanen i Smørum 

 700.000 kr. er afsat til lydisolering af MusikZonen i Stenløse Kulturhus 

 500.000 kr. er afsat til nyt køkken i Græstedgård 

Listen viser således stor spredning på projekterne og viser, at der både tænkes på at sikre værdier i 

form af bygninger mod forfald, på at nedbringe energiforbrug, på infrastruktur og på fritids- og 

kulturområdet. 

__________________________________________________________________________ 

Egedal har fået sin første 

integrationsstrategi 
 

Af Charlotte Haagendrup (C), Byrådsmedlem, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget,    
                                       medlem af Social- og Sundhedsudvalget   
 

Det er ofte, vi hører om hvor dårligt Egedal kommune gør det. Denne strategi er et af de steder, hvor vi 

virkelig har vist hvad vi kan.  

Da hele landet blev overrasket med rigtig mange flygtninge, tog vi i Egedal, på en positiv måde ”bolden” 

op. Frivillige kræfter gik sammen med kommunen for bedst muligt at lave noget der kunne bruges – til 

glæde for de nye borgere, og til glæde for vores ”gamle” borgere. Det blev en rigtig god og farbar vej til 

at få vores flygtninge – eller vores nye borgere - godt på vej, og integreret i vores kommune og det 

danske samfund.  
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Strategien blev ikke lavet først, som vi normalt gør, men blev til lidt omvendt af hvad vi normalt 

gør. Det betyder dog ikke noget. Det er resultatet der tæller. 

Resultatet af de bedste kræfter ses nu, hvor vi er rigtig gode til at få vores nye borgere i arbejde 

og i uddannelse og godt integreret. Det er rigtig dejligt for mig som formand for kultur-og 

erhvervsudvalget at være en del af.  

Strategien beskriver, hvordan fire centre i kommunen arbejder sammen om at gøre rejsen 

gennem kommunen let og brugbar. Ikke mindst  

Lige så dejligt er det at vide, at der jævnligt har været besøg af andre kommuner, ligesom 

sågar udlandet har været her for at se, hvordan vi har fået de nye borgere integreret, og 

hvordan de indgår som andre Egedal borgere.   

________________________________________________________________________ 
 

Trafiksikkerhed og cykelstier 
- en opfordring til alle medlemmer 

 

Niels Lindhardt Johansen (C), Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget 

På kommunens budget, som blev vedtaget i onsdags, den 11. oktober 2017, er der afsat 830.000 kr. til 

trafiksikkerhed og cykelstier i 2018 og 1.000.000 kr. i 2019. 

Det konservative har ikke i denne valgperiode haft et medlem af teknik- og miljøudvalget. Det håber vi, 

at vi får i det nye byråd.  

 

For at klæde os godt på til dette udvalg, der skal beslutte, hvordan pengene skal anvendes, skal der lyde 

en opfordring til alle om at finde de sorte huller i vores trafik. Hvor og hvordan kan vi forbedre 

trafiksikkerheden? 
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Det kunne være en fodgængerovergang, det kunne være lavere hastighed og bedre skiltning. Det kunne 

være op- eller nymaling af hajtænder eller af en cykelbane. Det kunne være et spejl til bedre oversigt. 

Det kunne være bedre og måske intelligent belysning. Det kunne også være en mindre cykelsti.  

Intet forslag er for stort, intet forslag er for småt. Det kan være midt i byen, ved skoler og 

daginstitutioner, eller på landevejen. 

Vi samler alle forslag og laver en liste, som vil blive præsenteret i januar-nummeret. Samtidig og det 

mest vigtige, så kan vi klæde vores nye eller vore nye medlemmer af teknik- og miljøudvalget på, således 

at de afsatte midler kan blive anvendt bedst muligt. 

Forslagene kan sendes til niels.lindhardt@egekom.dk 

________________________________________________________________________ 
 

Velbesøgt generalforsamling 
 

Den 18. september afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Vælgerforeningen på baggrund af vor 

hidtidige spidskandidat og 1. viceborgmester Jens Jørgen Nygaards død. 

Generalforsamlingen indledtes derfor med mindeord over Jens Jørgen efterfulgt af et minuts stilhed.  

På dagsordenen stod herefter valg af ny spidskandidat i stedet for Jens Jørgen og valghandlingen 

indledtes med to gode og velformulerede præsentationer fra hver af de to kandidater, henholdsvis 

Charlotte Haagendrup og Niels Lindhardt Johansen.   

 

Det var dejligt at konstatere, at der ikke var uenighed om den politiske linje, der er udtrykt i vort 

valgprogram. Begge kandidater gav desuden udtryk for, at de brændte for den konservative sag og ville 

gøre alt for at fastholde den hidtidige stærke repræsentation i byrådet.   

Ved den efterfølgende meget tætte afstemning blev Charlotte valgt med 22 stemmer mod 19 stemmer 

til Niels.  Begge takkede for en fair kamp og lovede at fortsætte samarbejdet i den kommende valgkamp. 

Til slut på generalforsamlingen fik vi en præsentation af Allan Vendelbo og dermed en godkendelse af 

dén kandidat, som bestyrelsen efter det oprindelige opstillingsmøde havde foreslået suppleret listen 

med. 

Eva Møller 

 

mailto:niels.lindhardt@egekom.dk
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Konservativt Landsråd 2017 
Som de fleste af jer sikkert har læst eller set i medierne holdt partiet Landsråd den 23. og 24. september 

i Tivoli Kongrescenter.   

Der var tale om et velbesøgt arrangement med over 1000 deltagere fra hele landet.  Landsrådet blev 

holdt i en positiv og optimistisk stemning på baggrund af både medlemsfremgang for første gang i 

mange år og gode galluptal.   

Formand justitsminister Søren Pape holdt en inspirerende tale, der var præget af stærke konservative 

synspunkter på både skole, forsvar og retspolitik og med understregning af nødvendigheden af gode 

vilkår for erhvervslivet, så vort velfærdssamfund forsat har mulighed for at hjælpe dem, der har behov 

herfor.  

 

Den Konservative Vælgerforening i Egedal var som altid fint repræsenteret 

 

Landsrådet gik nye veje, så vi oplevede panelrunder med såvel vore egne politikere som gæster udefra 

til belysning af aktuelle politiske emner.  Der var tre workshops med fokus på de kommende valg til 

kommuner og regioner, valg af formand og næstformænd og vedtagelse af en lang række indstillinger 

samt politisk debat.  Kort sagt, som altid et par gode og spændende dage, hvor Egedal selvfølgelig var 

godt repræsenteret. 

Alle vore medlemmer skulle unde sig selv fornøjelsen næste gang Landsrådet holdes i København! 

Eva Møller 
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__________________________________________________________________________ 
 

Konservative i teknisk valgforbund 
De fire borgerlige partier i Egedal kommune har i lighed med tidligere år indgået teknisk valgforbund i 

forbindelse med det kommende valg til byrådet.  Teknisk valgforbund betyder, at der ikke er nogen 

politiske bindinger mellem partierne.  Men at vi blot sikrer, at så få borgerlige stemmer som muligt går 

til spilde, idet stemmerne i første omgang samles i én pulje, når mandaterne skal fordeles.  I anden 

omgang fordeler vi så de opnåede mandater mellem de fire partier efter stemmetal.  De fire partier er 

Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. 

Eva Møller 

__________________________________________________________________________ 
 

Søren Pape besøger Egedal! 
 

Justitsminister og formand Søren Pape Poulsen besøgte mandag den 2. oktober 

Smørum Kulturhus ved et møde arrangeret af Den Konservative Vælgerforening.   

                                                       

                       Søren Pappe blev budt velkommen af                             ..Også Venstres borgmester hilste på 
                        Eva Møller og Charlotte Haagendrup                              ved det konservative arrangement! 

 

De omkring 50 mennesker, der var mødt op, fik en spændende time med ministeren og den 

konservative borgmesterkandidat Charlotte Haagendrup. 

Ministeren kunne ikke love flere betjente til Nordsjælland her og nu, men han havde forståelse for 

ønsket om flere betjente på grund af de mange indbrud i område. 

- Men lige nu har vi altså ikke betjente nok, der er ikke blevet uddannet tilstrækkelig mange i de seneste 

år.  Derfor har regeringen både i år og sidste år øget optaget på politiuddannelsen, så der nu uddannes 

1300, det giver årligt 300 ekstra betjente. Vi bliver nødt til at flytte betjentene derhen, hvor der er 

skyderier i gaderne, det vil lige nu sige Nørrebro.  Vi har med de vedtagne rocker- og bandepakker fået 

nye muligheder til at stoppe dette uvæsen, og skal der flere midler til, jeg åben over for dette.   
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Dette aspekt fyldte en del pga. Satudarah i Toppevad i Ganløse.  Med de nye regler skal kommunen 

følge dem tæt og rapportere, rapportere og rapportere alle uregelmæssigheder, så der kan bygges en 

sag op.  Det er vigtigt at få stoppet uvæsnet både af hensyn til de berørte borgere og de helt unge ned 

11-12 år, som med alle midler søges rekrutteret til banderne. 

Der var også kommentarer til de lange sagsbehandlingstider, hvor ministeren havde igangsat en 

kulegravning for af hensyn til ofrene at få nedbragt sagsbehandlingstiden.  Det kan f.eks. ske ved 

mulighed for udeblivelsesdomme, ved at indskrænke muligheden for at skifte forsvarer og evt. ved i 

grove tilfælde at fængsle den sigtede. 

Andre lokalpolitiske emner som SSP-samarbejde, erhvervsklima, hvordan vi får de unge interesseret i 

kommunalpolitik og om midler fra staten til kommunerne skal gives som generelle eller øremærkede 

tilskud blev også drøftet.   

 

Her kunne Charlotte Haagendrup bl.a. fortælle, at hun lige nu havde en erhvervspraktikant, der specielt 

havde ønsket at følge en byrådspolitiker.  Ligesom hun også berettede om gode erfaringer med særlige 

møder i kommunen dels kun for unge dels kun for elever, det var hendes oplevelse, at de unge var både 

vidende og engagerede og også havde blik for andre aspekter i dagligdagen end deres egne problemer.  

Hun lovede også, at hun ville se nærmere på forholdene i Toppevad, så beboerne igen kunne føle sig 

trygge. 

Eva Møller 

__________________________________________________________________________ 
En opfordring fra formanden …! 

Kære medlem af Egedal konservative Vælgerforening. 

Kommunalvalget er på vej, nu kan der brevstemmes på biblioteker og i borgerservice, hvis man er 

forhindret på selve valgdagen. 

Men der er også vælgere, der kun har mulighed for at stemme i hjemmet.  Disse vælgere skal i Egedal 

stemme onsdag den 15. november om formiddagen.  Men her mangler kommunen nogen, der vil køre 

ud til disse vælgere og modtage stemmerne.  Man kører i praksis to og to, derfor er det ikke nødvendigt 

selv at have bil til rådighed. 

Hvis du har lyst til og mulighed for at påtage dig denne opgave, hører jeg gerne snarest fra dig. Helst 

pr. mail til:   eva_moel@post12.tele.dk 

Med venlig hilsen Eva Møller, formand. 
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Rasmus Jarlov, MF i Egedal 

 
 

Vi var omkring 25 medlemmer og gæster, der mandag den 9. oktober fik en grundig orientering om det 

forsvarsforlig, der skulle komme onsdag. Der var derfor selvfølgelig enkeltheder, der ikke kunne oplyses 

om på forhånd. 

Rasmus Jarlov begyndte med at understrege, at for 2 år siden var Det konservative Folkeparti ene om 

at ønske flere penge til forsvaret.  Nu er vinden vendt, så der er på forhånd flertal for at give forsvaret 

det substantielle løft, som regeringen vil spille ud med.  Det er rent faktisk det statslige område, der 

bliver løftet mest.  Men det betyder alligevel ikke, at vi kommer op på de 2%, som Danmark gentagne 

gange i NATO har forpligtiget sig til.  Det står heldigvis bedre til i de øvrige nordiske lande, hvor Norge 

ligger på 2,2%, Finland løfter til 2% og Sverige også øger sit forsvarsbudget.  Dette skal ses i lyset af, at 

NATO i Østersø- området er Rusland langt underlegen, hvorfor specielt de baltiske lande med deres 

store russiske mindretal er meget nervøse for en russisk invasion.  Men tanken er, at stationering af 

fremmede NATO-styrker vil forhindre en situation som den, vi har oplevet i Ukraine. 

Med udspillet til det nye 6-årige forsvarsforlig lægger regeringen op til en ændring af det danske forsvar.  

Det ændrede trusselsbillede kræver, at der lægges større vægt på forsvaret af dansk territorium, hvor 

vi tidligere troede, at det mest skulle handle om indsats i fremmede lande.  Der vil blive opstillet en 

brigade dvs.4-5.000 mand stor styrke, der umiddelbart kan sættes ind i det nære NATO-område, den vil 

blandt andet blive udrustet med kampvogne, luftværn og pansrede mandskabsvogne.  Der vil også blive 

anskaffet udstyr til både at bekæmpe U-både og fly, ligesom der vil blive satset på et bedre cyberforsvar.  

Det konservative Folkeparti har også et stort ønske om en styrkelse af værnepligten både længere 

uddannelse og flere værnepligtige.  Det er nødvendigt, hvis vi ønsker et robust mobileringsforsvar.  Der 

kommer noget på dette område, men ikke så meget som vi ønsker. 

Rasmus Jarlov kom derudover ind på de netop påbegyndte finanslovsforhandlinger, der bliver 

vanskelige, da vi ikke på forhånd er enige med Dansk Folkeparti, der er vort parlamentariske grundlag.  

Topskattelettelser er næppe mulige de næste mange år, men heller ikke andre tiltag, der kan give større 

skattelettelser til mennesker med høj indkomst end til mennesker med lav indkomst er lette at 

gennemføre. 

Der blev derudover diskuteret trafik, specielt motorveje, flygtninge, burkaforbud, udligningsordninger, 

konventioner, udflytning af statslige arbejdspladser, Tyrkiet og SU.  Vi kom således langt omkring i gode 

politiske dialoger.  
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Den Konservative ordførers tale 

ved Folketingets åbningsdebat  

 Af Mette Abildgaard Juulsager, gruppeformand, Det Konservative Folkeparti 

Om en time lyder startfløjtet til den vigtige VM-kvalifikationskamp mellem Danmark-Montenegro. De 

danske herrer ER klar til kamp! Og her i Folketinget er vi OGSÅ kampklare, for jeg tror vi alle sammen 

har glædet os til, at få den politiske sæson fløjtet i gang. 

Jeg gør mig ingen illusioner om, at det kommende folketingsår bliver en ren venskabskamp, men jeg 

håber dog, at vi kan stå sammen om alt det, som gør Danmark bedre. For som de siger i DBU: ”Vi er 

ALLE en del af noget større.” 

Det der er større end alle os, ja det er Danmark. Det fædreland vi alle holder så meget af, det land og 

det folk vi alle er i politik for at passe på – om end vi har forskellig spillestil og filosofi. 

  

Hvis det danske fodboldlandshold skal vinde, skal det have et stærkt forsvar. Det samme gælder for 

Danmark som land. Vi kan ikke risikere at stå forsvarsløst tilbage, når de østeuropæiske modstandere 

spiller offensivt og truer med angreb. 

Og netop truslen fra øst, fylder mere og mere. Det så vi blandt andet for nyligt, da op mod 100.000 

russiske soldater lavede militærøvelser nær NATOs grænser. 

Den danske forsvarsmur skal være så stærk og robust, så vores modstander ikke tør angribe. I Det 

Konservative Folkeparti har vi altid, i vores mere end 100 år lange historie, prioriteret landets forsvar 

højt. Det vil vi også gøre i det kommende forsvarsforlig. 

Vi ønsker at styrke vores luftværn og investere i et bedre forsvar mod fjendtlige ubåde. Særligt på disse 

områder står Danmark i dag alt for svagt. Vi vil sikre forsvaret et substantielt løft for første gang i 20 år 

– for det trænger det til. 

Vores soldater yder hver dag en kæmpe indsats for vores land. De skal vide, at de har vores opbakning, 

at vi tror på dem, og vi støtter dem i hver eneste kamp, de må blive udsat for. 

”Hvad der end venter, hvad der end sker – så er vi de rød-hvide musketer.Én for alle – og alle for 

Én. I røg og damp for Danmark!” –  som vi sang i 1988 til EM i Tyskland. 

  

Danmark-Sverige har haft mange broderopgør i fodbold. Heldigvis ofte med Danmark som sejrsherrer. 

Men når det gælder erhvervslivet, så fører svenskerne desværre over os. 

Sverige havde 35 gange så mange børsnoteringer af mindre virksomheder i perioden 2014-16- selv når 

der korrigeres for økonomiernes størrelse. Det går et konkurrencemenneske som vores konservative 

erhvervsminister på, så han vil have Danmark til at spille mere offensivt. Det kan vi gøre, ved at skabe 

en bedre aktiekultur i Danmark, ved at indføre en særlig aktiesparekonto og ved at lempe beskatningen 

af aktier. 

  

http://cdn.konservative.dk/wp-content/uploads/sites/8/2017/10/Uden-navn-kopi.jpg
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Vi har også præsenteret et skatteudspil, som giver et løft til hele holdet. Alle skal kunne mærke, at det 

hårde arbejde betaler sig. Uanset hvad for en position man spiller på banen.  Det sikrer vi med et nyt 

målrettet jobfradrag og en afskaffelse af loftet over beskæftigelsesfradraget. 

Vi letter skatterne på arbejde, biler og pensioner med milliarder. Men det vil stadig være sådan, at de 

bredeste skuldre bærer det tungeste ansvar. 

Direktøren betaler 7 gange mere end HK’eren i skat – sådan er det i dag, og sådan vil det være, hvis 

regeringens udspil gennemføres. Men det er klart, at den største lettelse i kroner og ører vil komme til 

dem, hvor trykket er størst, og der betales mest i dag. 

  

En god dommer i en fodboldkamp, han ligger en hård linje fra start. Så bliver det forhåbentlig ikke 

nødvendig med røde kort undervejs. 

På samme måde skal vi i Danmark ligge en hård linje over for kriminalitet. Vi vil simpelthen ikke 

acceptere det. Derfor hæver vi straffen for grov vold med en tredjedel. Ligesom vi i det nye folketingsår 

fjerner forældelsesfristen for seksuelle krænkelser mod børn. 

Vi har flere gange givet banderne direkte rødt, blandt andet med vores bandepakke, og vi kan glæde os 

over at flere og flere sendes til afkøling – ikke i omklædningsrummet, men i spjældet. Men vi skal have 

sat en stopper for bandernes rekruttering. Derfor præsenterer vi snart en spilleplan, der fokuserer på 

den forbyggende indsats. Vi skal tilbyde de unge mennesker et andet og sundere fællesskab, fx i 

sportens verden. 

”Bold er en dejlig sport. Kommer du til at bruge hænderne, så får du det røde kort”, som Det 

Brune Punktum sang i EM-sangen i 2000 

  

For nyligt var det vores Børne og Socialminister Mai Mercado som snørede fodboldstøvlerne, da hun 

selv deltog i en fodboldturnering med de hjemløse. Det er bare ét af mange møder, og snart 

præsenterer hun en ny handlingsplan mod hjemløshed. Som hun så rigtig har formuleret det, så svigter 

vi som samfund, når det at være modløs, magtesløs og håbløs – ender med at blive til hjemløs. Siden 

2009 er antallet af hjemløse steget med cirka 1.600 borgere.  I dag har 4 ud af 5 hjemløse et misbrug af 

alkohol og stoffer eller psykiske vanskeligheder. Det kræver en koordineret indsats. Og det kræver, at 

vi står sammen side-om side, os røde og hvide – som vi synger i en anden fodboldsang. 

 

Snart, så er det fodboldherrerne der synger: ”Der er et yndigt land – det står med brede bøge”. Og 

det er rigtigt. Vi har et utroligt smukt og yndigt land, som vi skal passe på. 

Efter vi trådte ind i regeringen, har vi haft bedre muligheder for at kæmpe for den grønne dagsorden. 

Ramasjangen er blevet mindre, men det er resultaterne ikke. 

Vi er i gang med at udmønte den første Naturpakke, hvor vi prioriterede 363 mio. I regeringens finanslov 

er afsat 500 mio. til klima, miljø og natur. Herunder de nye naturmål, som vi konservativ fik skrevet ind 

i regeringsgrundlaget. 

Mit mål er, at rød og blå blok kan forenes i en fælles grøn stemme, og lave disse naturmål i fællesskab. 

For uanset farven på trøjen, så er vi fælles om kærligheden til grønsværen. 

 

Landsholdet er ”en del af noget større”. Her står vi sammen som land og som folk, og har fællesskab 

på tværs af vores forskelligheder og uenigheder. Jeg tror, at fælles nationale samlingspunkter, som 

f.eks. landsholdet, er vigtigt – særligt i en tid, hvor mange har travlt med at tale forskellene mellem os 

op. Mellem rig og fattig, mellem land og by. Her kan landsholdet samle os. 

Ligesom vores Kongehus kan det. Vores ældgamle monarki kan samle det danske folk, og få os til at 

føle os som en ”del af noget større”. Et kongeligt bryllup er vel noget af det eneste, der kan samle flere 

danske tv-seere end en fodboldlandskamp. Lad os holde fast I det som samler os som folk – her har 

kongehuset i dén grad en vigtig plads på holdet – også i 2017 

 

Vi glæder os til at samarbejde med alle spillere her i salen. 
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Forleden læste jeg at Landsholdets Williams Kvist er meget begejstret for Alternativet.Og det får mig til 

at tænke på aftenens startopstilling: 

Gad vide om vores målmand Kasper Schmeichel så er Enhedslisten: Råber gerne højt og skælder 

kollegaerne ud, når det er nødvendigt – men af et godt hjerte. 

I vores forsvar finder vi: Simon Kjær som Dansk Folkeparti: Begge ved at stærkt forsvar er alfa og omega. 

Andreas Bjelland som Socialdemokraterne – en efterhånden god midtbanespiller, som gerne vil spille 

bolden frem og tilbage med Simon Kjær. 

Jens Stryger Larsen som Liberal Alliance: En ny spiller på landsholdet, men gør det fremragende! 

Henrik Dalsgaard som Venstre: En stor og dygtig medspiller på højrefløjen 

På midtbane finder vi: Christian Eriksen som Radikale Venstre, en dygtig midtbanespiller, som både kan 

spille bolden op ad venstrefløjen og højrefløjen. 

William Kvist som Alternativet: Den gamle spiller som vil lære de unge spillere at opføre sig ordentlig på 

landsholdet. 

Thomas Delaney som os Konservative med det store forkromede overblik, scorer en masse mål – og 

går altid på banen med charme og lækkert hår. 

Vores angreb kunne bestå af: Pione Sisto som SF: En stærk spiller på venstrefløjen 

Andreas Cornelius som vores grønlandske kollegaer: En stor klippert og iskold i luftrummet. 

Nicklas Bendtner som vores Færøerske medlemmer: Fremragende til at fiske! 

Med den startopstilling kan det ikke gå galt – hverken her i Folketinget og på det danske 

fodboldlandshold! 

Nu glæder jeg mig til at svare på spørgsmål, og hvis I udsætter mig for svære spørgsmål eller glidende 

tacklinger, så kan jeg jo altid fyre endnu et kendt fodbold-citat af: ”Der er så meget kvinder ikke 

forstår”. 
 

Tak for ordet. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Kommende arrangementer! 

 
 

________________________________________ 
 

Mette Abildgaards debatkreds: 

Fremtidens Grønland 
Den 30. oktober 2017 kl. 17:00 - 19:00 

Christiansborg Slot, Prins Jørgens Gård 1, 1218 København 

I juni deltog jeg i Folketingets årlige orienteringsrejse til Grønland. Det gav mig helt nye indtryk af det 

fantastisk naturrige land og hjertevarme folk, som vi deler rigsfællesskab med.  
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Denne aften i min debatkreds har jeg inviteret to mennesker, der hver især kan fortælle en masse 

spændende både om Grønland men også om de fælles bånd, der er til Danmark. Løsrivelse har været 

til debat flere gange ude i smørhullet mellem Ishavet og Atlanterhavet, men der er også mange gode 

grunde til at fastholde rigsfællesskabet. Vi diskuterer, hvad vi skal med Grønland - og hvad de skal med 

os.  

Oplægsholdere:  

- Aaja Chemnitz Larsen, der er grønlandsk medlem af Folketinget samt medlem af Grønlands 

Landsting for Inuit Ataqatigiit.  

- Jens Wendel-Hansen, der har en ph.d. i historie og i to år frem til i sommer har haft ansættelse som 

adjunkt ved Grønlands Universitet i Nuuk.  

- Afslutningsvis giver jeg selv en politisk orientering om seneste nyt fra parlamentet og ser frem mod 

et nyt spændende folketingsår.  

Praktisk information:  

Mødetid er klokken 17.00 til sikkerhedstjek ved besøgsindgangen til højre for hovedtrappen ind til 

Christiansborg. Debatkredsen starter klokken 17.15 og forventes afsluttet klokken 19.00. Herefter er 

der mulighed for en halv times rundvisning med mig på Christiansborg, for de der måtte have lyst.  

Man er velkomne til at invitere en interesseret gæst med. Medlemskab i Det Konservative Folkeparti 

er ikke noget krav.  

Der skal bookes billetter til alle deltagere. Bestil billetter her eller på linket: 

https://billetto.dk/e/mette-abildgaard-debatkreds-fremtidens-gronland-billetter-219932/select 

Sidste tilmelding er mandag den 23. oktober.  

Jeg håber på at se mange af jer til et par rigtig spændende oplæg!  

Mette Abildgaard 

_______________________________________________________________________________________________ 

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. 

Bestil%20billetter
https://billetto.dk/e/mette-abildgaard-debatkreds-fremtidens-gronland-billetter-219932/select
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Valgmøder – foreløbig kalender 
 

 

Ældresagen:    26. oktober i Ledøje-Smørum i Kulturhuset, 

Flodvej i Smørum 

 

Alle politiske partier: 30. oktober Valgarrangement på Borgertor-

vet i Egedal Rådhus kl. 18.00 - 19.00 

 Spisning med politikere på Borgertorvet i kl. 

19.00 – 19.55 

 TV Lorry på Borgertorvet kl. 19.55 – 20.35 

 

Konservative i Egedal: Mette Abildgaard, MF kommer til Egedal 

den 4. november – nærmere oplysning om 

tid og sted fremkommer senere 

 

Ung Egedal:     8. november kl. 18.00 – 21.00 i Stenløse 

Kulturhus 

 

Egedal Gymnasium:  9. november kl. 10.00 – 11.30 

 

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

 

Autismeforeningen: 13. november kl. 19.00 – 21.00 i Stenløse 

Kulturhus 

 

Skolebestyrelserne og Egedal   

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

 

_______________________________________________________________________ 
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…Og sluttelig en aktuel meningsmåling 
 

 
 

Vægtet gennemsnit den 7. oktober 2017 sammenlignet med valget 18. juni 2015 
 

 
 

                                                      Kilde: Berlingske Politiko, http://www.politiko.dk/barometeret 
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