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10 procent betyder noget ..! 
 

Af Eva Møller, fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 
Mandag den 30. oktober arrangerede Egedal Kommune og TV 2 Lorry vælgermøde på rådhuset.  Jeg 

mødte mange af jer dernede, og flere har sikkert fulgt med hjemme ved Tv’et.  En af de kommentarer, 

jeg efterfølgende hørte, var:  ”Det var nu lidt tamt, de var jo enige om 90%”.  Det betyder jo så, at der er 

uenighed om 10%.  Nu vil mange måske indvende, at det er jo ingenting.  Men tænk hvis det var din 

indkomst, der ændrede sig med 10%, eller din arbejdstid eller måske din vægt.  I alle tre tilfælde ville du 

med garanti føle, at det havde stor betydning. 

Sådan er det også i Egedals politik.  Det har stor betydning om, du stemmer på et parti: 

• Der vil lytte til borgerne og så handle  

• Der går ind for at holde skatten i ro 

• Der vil give ældre mulighed for frit valg af hjemmehjælp og madleverandør  

• Der vil værne om natur, miljø og historiske mindesmærker 

• Der ønsker valgmuligheder i pasningstilbuddet af vore børn  

• Der vil arbejde aktivt for at undgå bundplaceringer i tilfredshedsundersøgelser 

• Der vil gøre lektiecaféer frivillige  

• Der vil holde budgetterne og undgå tillægsbevillinger 

• Der vil indtænke institutioner, haller og aktivitetshuse i nye boligområder 

• Der vil gavne det lokale erhvervsliv gennem samarbejde 

• Der vil mennesker før mursten 

- eller et parti, der har andre mål og visioner for Egedal kommune.  Vil du alt det ovenstående og lidt til, 

så vil alle vore kandidater arbejde benhårdt for at gøre det til virkelighed i den kommende 

byrådsperiode. 

Husk også at opfordre venner, bekendte og naboer til at stemme og helst konservativt.  Mind dem om, 

at hvis man ikke stemmer, har man heller ikke ret til at kritisere kommunen i de næste fire år. 

GOD VALGDAG TIL ALLE.  Husk, at demokrati ikke er en selvfølge, men noget vi skal arbejde for hver 

dag.  
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Samarbejde – for hele Egedal.. 

 Af Charlotte Haagendrup (C), Byrådsmedlem, fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget,                                                                                  

medlem af Social- og Sundhedsudvalget 

I denne valgkamp har jeg set en tendens, der ikke i samme grad var fremme i KV13 valgkampen.  Oftere 

og oftere bliver vi politikere mødt af borgere, der ikke er interesserede i hvad vi har af visioner, men 

blot vil vide i hvilken bydel af kommunen vi har bopæl. Det er ikke kun konservative kandidater, men 

helt generelt. Der er i denne valgkamp også en tendens til en del kandidater der også slår på, at de er 

lokale i bestemte områder (og det er ikke kun i de små lokalsamfund – også i de store bysamfund).  

Det har været og det er svært at vænne sig til de nye kommunegrænser i landskabet. Og der vil gå nogen 

tid, før vi har vænnet os til at være én kommune. Desværre har der i processen om at skulle præstere 

besparelser, nogle gange været (for mig) helt uspiselige forslag til besparelser, f.eks. Skolelukninger i 

nogle af de mindre bysamfund.  

Det har bestemt ikke været konstruktivt for samarbejdet - har måske også medvirket til en mistro fra 

de små samfund på at der ikke har været politisk vilje til at bevare vores mindre bysamfund. Jeg har 

endda hørt opfattelsen har været, at man politisk fra byrådet, har spillet vores små bysamfund ud mod 

hinanden. Samtidig er de større samfund nu begyndt at tale, endog meget højt om udkants Egedal. 

Både i den ene og den anden ende – men også i midten, taler man ind i udkant.  

 

Jeg synes det er en ærgerlig tendens i denne valgkamp, at det handler om hvor man kommer fra, end 

hvad vi har af visioner for Egedal. Når det fylder så meget for vores borgere hvor vi er fra, i forhold til 

hvad vi vil, så er der noget vi har misset som politikere. Det er noget jeg bliver bekymret over, og jeg 

mener at det skal vi tage meget alvorligt. Hvis ikke vi er visionære i forhold til et samlet Egedal, kan det 

stoppe rigtig meget i årene fremover. Det ville være rigtig skidt.  
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Jeg mener at vi de kommende år, må få inddraget vores borgere bedre – uanset hvor de bor, og hvilken 

interesse de har.  

I første periode fandtes et borgerinddragelsesudvalg, i øvrigt foranlediget af konservative, men det blev 

hurtigt nedlagt. Hvorfor? 

Jeg vil gerne have at vi genopdager borgerinddragelse. I Kultur og erhvervsudvalget er dialogmøder og 

samarbejde blevet en fast bestanddel af vores arbejde de sidste fire år. Vi har en konstruktiv dialog med 

de mange forskellige foreninger vi har med at gøre. Det er givtigt – både for os og dem (fortæller de os), 

men især for samarbejdet og de gode ideer til et bedre Egedal.  

I skoleudvalget har vi det seneste år taget initiativ til, også at mødes med en gruppe af folkeskolen, som 

ikke tidligere har fyldt meget i samarbejdet – nemlig skolebørnene. Hvis vi fortsat skal kunne udvikle 

Egedal – og HELE Egedal, til glæde for ALLE vores borgere, uanset hvilket lokalsamfund man bor i - så 

må vi som partier gå forrest og fortælle borgerne at vi ønsker et samarbejde – for HELE Egedal. 
__________________________________________________________________________ 

Konservative lancerer idé om  

en landsbypolitik! 

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

 

Hidtil har det meste politik i Egedal handlet om personer med samme problemstilling i kommunen. En 

ældrepolitik, en skolepolitik, en handicappolitik osv. Overordnet er der kommuneplanen, som 

omhandler arealanvendelsen i kommunen. 

En stor del af kommunens indbyggere bor i mindre byer og landsbyer. Der er behov for, at der tænkes 

på tværs mellem de forskellige politikker. Der er behov for, at der sker en præcisering og udmøntning 

af kommuneplanens bestemmelser. Der er behov for at udarbejde en landsbypolitik i Egedal, en 

sammenhængende og sammenfattende politik for landsbyerne.   

Hvordan sikres disse udvikling og ikke afvikling? Skal der gælde særlige vilkår ved f.eks. lån af 

skolelokaler, er der særlige behov til busser og kollektiv trafik, hvilken plads skal skolerne have som 

kulturelt samlingspunkt? Det er mange andre vigtige spørgsmål og forhold, der bør indgå i en 

landsbypolitik. 

Når det nye byråd samles i januar, vil vi konservative foreslå, at der igangsættes et arbejde med en 

landsbypolitik. Det skal ske i et tæt og konstruktivt samarbejde med de lokale landsbylaug og –

foreninger, landsbyrådet, kommunen, borgerne i de berørte landsbyer og forvaltningen på rådhuset. 
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Værdig ældrepleje i 2018 

 Af Erhard Filtenborg (C), 1. Viceborgmester 

I sidste måned fremførte jeg, at vi konservative i vort politiske arbejde ikke mindst har fokus på den 

pleje og omsorg, vi i kommunen har pligt til at bistå vort hastigt stigende antal ældre medborgere med.      

I forlængelse heraf vil jeg gerne orientere om, at byrådet her i november skal tage stilling til anvendelsen 

af 6,8 mio. kr., som kommunen modtager fra staten til understøttelse af værdighedspolitikken i 2018.                                                         

I Social- og Sundhedsudvalget indstiller vi, at beløbet især anvendes som følger: 

Øget normering på 1 time pr. bolig til alle borgere i plejebolig.               

Borgere, der bor på plejecenter, har brug for hjælp og støtte til mange af de almindelige hverdags-

aktiviteter. For at sikre, at der fortsat er fokus på borgernes sociale liv øges normeringen på pleje-

centrene med 1 time/pr. beboer/uge. Denne tid vil primært blive anvendt til at etablere flere sociale 

tilbud, bl.a. i samarbejde med frivillige, da det i høj grad er med til at øge livskvaliteten. 

Indkøb af Triage system.                                                                             

Triage er et redskab, der understøtter systematiske og løbende hverdags-observationer hos ældre 

medicinske patienter med henblik på bl.a. at reducere uhensigtsmæssige indlæggelser og gen-

indlæggelser. Redskabet er udviklet til brug i hjemmeplejen og målrettet de medarbejdergrupper, der 

primært arbejder her. 

Oprettelse af en skærmet aflastningsplads på demensenheden Solkrogen.  

Borgere, som er udfordret af demens, som i en periode har behov for et aflastningsophold, hvor de kan 

få pleje, støtte og omsorg, får mulighed for at klare sig længere tid i eget hjem enten alene eller sammen 

med deres ægtefælle. 

Forstærkning af ”Det gode hverdagsliv” – rehabiliterende  indsats.   

 I forbindelse med at man som borger oplever en svækkelse af funktionsniveauet, kan man have behov 

for en aktiverende indsats for at bevare eller genvinde sit hidtidige funktionsniveau. 

Klippekortordning til 60 borgere som er ensomme.                                        

Der er gode erfaringer hermed, hvorfor ordningen ønskes fortsat. 

Brobygger/frivillighed.                                                                                       

Når man som ældre borger mister sine fysiske ressourcer, og man ser sit netværk forsvinde, kan man 

have svært ved selvstændigt at etablere nye sociale relationer, hvorfor det er vigtigt at understøtte en 

brobygning mellem borgeren, frivillige og foreningslivet. 
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Ekstra sygeplejerske til døgnpladserne.                                                    

Borgere, som vurderes færdigbehandlet på hospitalet, kan være i en situation, hvor de fysisk eller 

psykisk ikke er helt i stand til at klare sig i eget hjem – selv med hjælp. Nogle borgere kan derfor kan 

derfor have behov for et korterevarende ophold på døgnpladserne.  

Øget normering i ydertimerne i demensenhederne.                                        

Borgere, der bor i en demensplejebolig, har brug for, at der er de fornødne professionelle ressourcer 

til stede, når usikkerhed eller utryghed opstår. 

 Udover en enkelt bemærkning, jeg er enig i, har Seniorrådet tiltrådt ovennævnte. 

__________________________________________________________________________ 

Konservativ sejr! 
 

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

På vælgermødet i Veksø den 7. november 2017 meddelte alle partier, at det IKKE kommer på tale at 

lukke hverken Slagslunde eller Veksø skoler. Det er en sejr for os konservative. 

Det har nemlig været konservativ politik i mange år, at velfungerende byer og landsbyer er den vigtigste 

sammenhængskraft i Egedal kommune. De skaber nemlig den kulturelle baggrund for det liv, som vi 

gerne vil have, der hvor vi bor. 

Et af de mest kulturbærende samlingspunkter er den lokale skole. Vigtigst for landsbyerne. I Egedal 

gælder det specielt skolerne i Slagslunde og Veksø. 

 

    

 

Fra tid til anden har der været diskussioner om at nedlægge skolerne. Vi har sagt i valgkampen, at tiden 

er nu til en gang for alle at stoppe dette vanvid. Og det lykkedes for os at få fuld tilslutning til vores 

politik på vælgermødet i Veksø. 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.distriktsskole-ganloese.dk/Images/umbraco/800/600/28345/Slagslundeskole luftfotos1.jpg&imgrefurl=http://www.distriktsskole-ganloese.dk/afdeling-slagslunde-skole/slagslunde-skole&docid=f3pG_hfwhdqqrM&tbnid=6JivOx-KiorToM:&vet=10ahUKEwiyuJ-H5rvXAhWrFZoKHSqDBMUQMwgkKAAwAA..i&w=800&h=600&bih=856&biw=1557&q=Slagslunde Skole&ved=0ahUKEwiyuJ-H5rvXAhWrFZoKHSqDBMUQMwgkKAAwAA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.distriktsskole-stenloese.dk/Images/umbraco/460/146/1270830/1.jpg&imgrefurl=http://www.distriktsskole-stenloese.dk/afdeling-veksoe-skole/afdeling-veksoe-skole&docid=47DbBwogBPU3YM&tbnid=pW16gfe-Nl8fDM:&vet=10ahUKEwiL3rHm6bvXAhXHIpoKHeG4DsgQMwglKAEwAQ..i&w=460&h=146&bih=856&biw=1557&q=Veks%C3%B8 Skole foto&ved=0ahUKEwiL3rHm6bvXAhXHIpoKHeG4DsgQMwglKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Vi skal ikke fra politisk side tænke på at nedlægge. Vi skal i stedet for koncentrere os om – med 

udgangspunkt i skolerne – at udvikle Slagslunde og Veksø. Vi skal lade skolerne være det kulturelle 

samlingspunkt om dagen og om aftenen. Lad sloganet være: ”Vi ses på skolen”. Skolerne skal bruges – 

ikke kun i dagtimerne, men også om aftenen. Hvordan det skal ske, skal være op til Slagslunde-borgerne 

og Veksø-borgerne. 

Derudover skal vi give skolerne fri. Lade de enkelte skoler, og det gælder måske endda mest de små 

skoler frihed til at skabe sin egen identitet, sit eget tema, sit eget liv, sin egen succes. Det er de allerede 

gode til i Veksø og i Slagslunde. På dette punkt kan de små skoler være foregangsskoler for de større 

byskoler. Derfor er vi glade for, at vi ikke mister de små skoler i Veksø og Slagslunde.      

__________________________________________________________________________ 

Valgkamp – det går stærkt.. 

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

Det går stærkt lige nu i valgkampen. I sidste uge hang vi plakater op. Også Buster, vores spidskandidat 

til regionsvalget, er hængt op i hele kommunen.  

Nu er arbejdet i gang – også i hele kommunen, med at vedligeholde plakaterne. Vende dem, stramme 

dem og nedtage eller reparere de plakater, der er beskadiget. Derudover er der gademøder. Buster har 

været i Egedal, (kommer igen lørdag d. 11/11), Mette Abildgaard var her i lørdags, og vi forsøger at være 

flere steder, på forskellige tidspunkter.  

Valgmøderne tager til i denne uge. Der er valgmøder hver dag og ofte flere om dagen, desværre også 

ofte på samme tid. Men de grønne jakker er til stede hver gang, og vi dækker alle valgmøder med en 

konservativ kompetent kandidat i panelet.  

 

 

Nogle af kandidaterne er en del af debatter på Facebook – et socialt medie, som virkelig er blevet 

”stedet” i denne valgkamp. Det var forudset, at det ville blive større end sidst, men det er rigtig meget 
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og som politikere kan man bruge meget tid. Dér skal vi ”holde tungen lige i munden”, og vælge med 

omhu. Vi gør det rigtig godt.  

Der er også kandidater, der får tid til læserbreve. Det er ikke muligt at have tid til det hele, men jeg synes 

det er flot vi konservative er alle steder.  

Lige om lidt kommer den husstandsomdelte avis, hvis du ikke allerede har fået den.  Egedal Avis, glæd 

dig – den er blevet helt fantastisk flot.  

Jeg ved at der er en del medlemmer der også deler brochurer rundt i hele kommunen. Det er sejt, og vi 

kandidater er taknemmelige, for vores tid er knap.   

Jeg er superstolt over at stå i spidsen for så aktive kandidater og medlemmer af de konservative i Egedal. 

Vi gør det godt, på trods af vi mangler én. 

  

Fortsat god valgkamp! 
 

 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Et demens-venligt Egedal 
 

 Af Erhard Filtenborg (C), 1. Viceborgmester 

 

Formanden for Alzheimer foreningen i Egedal, Flemming Ignjatovic, efterlyser prisværdigt, hvad man 

gør for at kommunen lever op til Folketingets handlingsplan for demens. 

I bladet Vi Pensionister nr. 1, 2017 havde jeg et indlæg med overskriften ”Et trygt og værdigt liv med 

demens”, og det sluttede: ”Vi har alle en pligt til at arbejde for, at Egedal kan udnævnes til en demens 

venlig kommune, der lever op til handlingsplanens mål. Det kan vi bl.a. gøre ved hjælp af en konkret 

demens politik, som bør iværksættes”.   

Dette er ligeledes fulgt op i Det Konservative Folkeparti i Egedal’s valgprogram til KV17. Her står således, 

at ”Det Konservative Folkeparti vil arbejde for, at Egedal gennem et godt omsorgsarbejde kan opnå det 

officielle prædikat: En demensvenlig kommune.” 

Social- og Sundhedsforvaltningen arbejder bestemt også målrettet på at hjælpe og aflaste familier, der 

rammes af demens, og det er en indsats, som skal udbygges. At være anerkendt for en værdig 

ældrepleje er efter min og konservatives mening langt vigtigere end projektmageri om branding, som 

nogle har været ret optaget af.   
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Fra vores partiformand… 

 

Valgmøder – kalender 
 

Skolebestyrelserne og Egedal  Torsdag den 16. november kl. 19 – 21.30  

Lærerkreds: i Egedal Rådhus, hvor Konservative er  re- 

præsenteret ved Niels Lindhardt Johansen 

 

Mød konservative kandidater      Lørdag den 18. november kl. 10 - 12 

i Smørum Centret 

 

Mød konservative kandidater      Lørdag den 18. november kl. 12 – 14 

i Egedal Centret 

Ganløse Bylaug i Ganløse Kro Søndag den 19. november kl. 15 – 18 

 hvor konservative er repræsenteret 

 ved Niels Lindhardt Johansen 
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VALGDAG! Tirsdag den 21. november – husk at  

 Stemme i tidsrummet fra kl. 8.00 – 20.00.  

Se valgsted på dit valgkort. 

 Er du forhindret denne dag, så husk at 

brevstemme – det kan ske på rådhuset 

eller på Ølstykke og Smørum Biblioteker  

og skal ske senest fredag den 17. november 

 
_______________________________________________________________________ 

Kommende arrangementer! 

 
__________________ 

 

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. 

__________________ 
 

Arrangementer under planlægning i foråret 

I foråret planlægger bestyrelsen arrangementer med henholdsvis Marc Perera, 

byrådsmedlem i Århus og bl.a. kendt for sine gode indlæg på Landsrådsmøder, samt Orla 

Østerby, MF fra Lemvig  - og så naturligvis det traditionsrige Grundlovsmøde. Så du kan 

allerede nu glæde dig til adskillige kommende spændende og hyggelige aktiviteter i 

vælgerforeningen! 

__________________ 
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…Og sluttelig en aktuel meningsmåling 
 

Vægtet gennemsnit den 11. november 2017 sammenlignet med valget 18. juni 2015 
 

 
 
 

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