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Tak til Eva 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

2020, et specielt år. Det skrev Eva Møller i sidste nyhedsbrev. Og hun fik 

ret. Det er et meget specielt år både af alle de grunde, hun skrev om i 

sidste nyhedsbrev, men også fordi hun af hensyn til børn og børnebørn 

valgte at trække sig fra formandsposten.  

 

Det er modigt og meget konservativt at sætte familien øverst. Den slags beslutninger giver 

respekt. Det er dog også vemodigt at sige farvel til en formand, der har ført foreningen 

gennem tykt og tyndt i 10 år.  

 

Jeg fornemmer, at Eva stadig vil være aktiv i vælgerforeningen, når tiden tillader det, så vi 

stadig kan møde hende til foreningens arrangementer.  

 

Eva fortjener en stor tak for de mange år i Konservativ tjeneste. 80 års medlemskab, 20 år i 

Folketinget og 10 år som vores formand. Dette er en helt enestående karriere i konservativ 

tjeneste.  

 

Når Coronaen tillader det, vil vi holde en reception for Eva, så alle der ønsker det, kan komme 

forbi med en hilsen til hende.  

 

Da jeg sagde ja til næstformandsposten, sagde jeg samtidigt ja til “risikoen” for at træde til som 

formand, men forventede naturligvis ikke, at det blev aktuelt. 

 

Nu er det så blevet aktuelt, og jeg skal gøre mit bedste for at leve op til kravene i jobbet som 

formand.  Jeg har ikke Evas erfaring hverken som formand eller som medlem i partiet.  (Jeg har 

kun været medlem i 30 år).  

 

Jeg vil ikke forsøge at være formand på samme måde som Eva. Jeg vil være formand på min 

egen måde. Det gør ikke, at jeg ikke vil trække på de input, som jeg har fået fra Eva gennem 

tiden, men jeg vil agere på den måde, jeg finder naturligt.  

 

Jeg tager naturligvis gerne mod gode velmente råd, hvis I mener, der er noget, der kan gøres 

bedre. Skriv eller ring til mig, såfremt I har nogle af disse råd.   

 

I bestyrelsen har vi haft flere møder, hvor den også har lovet mig feedback, såfremt noget kan 

gøres bedre. Samtidigt har vi lovet hinanden at stå sammen frem mod det kommende 

byrådsvalg til november næste år. Det bliver hårdt arbejde frem mod valget, hvor vi vil arbejde 

på at fordoble mandattallet i byrådet. Det fortjener Egedal, da vi kan sikre en god stabil 

kommune, hvor borgerne trives fra de bliver født og gennem hele livet.  
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Coronaen sætter stadig dagsordenen både her i landet og i udlandet.  

 

Vi er stadig nødt til at beskytte os selv og andre. Vi ser smitten stige i andre dele af landet, og 

som en naturlig reaktion kommer der restriktioner i disse områder. Lad os sammen sikre, at 

Egedal ikke bliver ramt hårdt igen, selv om jeg synes, det er svært ikke at give hånden, når man 

mødes.  

 

På verdensplan har ca. 20 mill. været ramt af denne virus, så vi må håbe, der snart kommer en 

vaccine.  

 

Demokratiet er under pres i denne tid.  

 

Præsidenten i Hviderusland er under beskyldning for at svindle med valget, og i Hong Kong er 

man ved at kvæle enhver form for opposition ved nye love, der udhuler bystatens nuværende 

rettigheder. Selv i USA er den nuværende præsident under beskyldning for at manipulere det 

kommende valg og forsøge at udskyde præsidentvalget til hans målinger ser bedre ud. Det ser 

sort ud. Op mod 24% af borgerne under 40 år i USA oplyser, at de foretrækker en stærk leder 

fremfor demokratiet.  

 

Vi må aldrig lade den slags komme til Danmark. Vi kan ikke sammenligne vores lande direkte, 

men jeg synes, man kan se en spirende polarisering også i Danmark.  

 

Vi, i Det Konservative Folkeparti, må stå fast på vores overbevisning og dermed være med til at 

sikre demokratiets forsatte overlevelse. 
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Har vi en Else i Egedal?  
Af Charlotte Haagendrup, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

fmd. Kultur- og Erhvervsudvalget, medlem af Økonomiudvalget og Social- og 

Sundhedsudvalget   

 

Sommeren har budt på en meget omdiskuteret dokumentarudsendelse i 

medierne om livet som ældre på plejehjem bl.a. i Aarhus kommune. 

 

En chokerende dokumentar, som viste de mørke sider af den virkelighed, 

vi ikke troede kunne findes på noget plejehjem.  

 

Naturligvis må vi her i Egedal stille os selv spørgsmålet om “Else”, som den ufrivillige 

hovedperson hedder, også kunne have boet på et af vores plejehjem og oplevet det samme? 

 

Til det vil jeg sige, at jeg personligt møder mange mennesker, som på den ene eller anden 

måde har været i kontakt med vores ældreforvaltning og som generelt er meget tilfredse.  

Uanset om jeg har hørt fra pårørende til beboere, der har haft brug for hjemmepleje, 

aflastning eller en plads på et plejehjem, er det positive tilbagemeldinger, jeg hører. Det er 

dejligt! 

 

Som politiker i Social- og Sundhedsudvalget er jeg selv og hele udvalget meget fokuserede på, 

at vi skal være opmærksomme på at sætte rammer for en god etik og et sobert menneskesyn 

også inden for netop ældreplejen. 

 

Når vi ved regelmæssige møder med Seniorrådet taler om ældrepleje, er det mest ros, vi hører 

- men der er også af og til en løftet pegefinger om, at vi skal passe på ikke at presse 

ældreområdet for meget. Seniorrådet holder os politikere på sporet. Og godt for det.  Det er 

rigtig rart og betryggende, at vi har et godt, tæt og konstruktivt samarbejde med netop 

seniorrådet, som jo har kontakt til mange pårørende til de borgere i Egedal, der har allermest 

brug for, at vi hjælper dem på en anstændig måde.  

 

Det er netop den anstændighed, vi skal værne om. Den er omdrejningspunktet.  Der skal 

udvises anstændighed overfor borgerne, således at vores sårbare ældre borgere kan føle 

tryghed som plejehjemsbeboere, og at deres pårørende kan sove roligt hver nat med tanke på, 

at deres kære passes og passes på. Det tværgående samarbejde, der er så vigtigt for særligt de 

ældre, skal fungere optimalt. Men vi må ikke glemme anstændigheden overfor vores ansatte, 

som hver dag yder en virkelig stor indsats for at passe på vores ældre og ofte demente 

borgere, som ikke længere kan klare sig selv og derfor har brug for ekstra omsorg. Personalet 

står samtidig i den situation, at de skal samarbejde med og tage hånd om de pårørende, der 

også har det svært i hele situationen. Det er værd, at satse på dette samarbejde, for det 

udvikler sig til indbyrdes tillid, og det kan i længden være med en bedre ældrepleje.  

  



  Side: 4 

 

Jeg kunne tænke mig, at vi begyndte at tale social- og sundhedspersonalet op. At vi taler 

uddannelsen op.  Der har alt for længe været en diskurs på netop dette område, som jeg 

mener, at vi alle sammen kan gøre meget mere ved. Vi kunne jo til en start huske på, hvordan 

vi omtaler og tiltaler denne gruppe plejepersonale. Vi må ikke glemme at give dem den 

anerkendelse og respekt, som de fortjener, for de gør et meget stort og vigtigt arbejde i vores 

samfund. Og vi må ikke glemme, at uddannelse og videreuddannelse også er en vigtig faktor 

for en god videreudvikling af vores ældrepleje. 

 

Else og alle de andre ældre (og deres pårørende) i vores “system” også her i Egedal, skal fortsat 

behandles med værdighed og anstændighed - det skal personale, pårørende og vi politikere 

sammen fortsat sikre sker hver eneste dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle meningsmålinger 
Hvis du er interesseret i meningsmålinger, er her en korte liste med links 

 

https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger 

 

https://ritzau.com/politiske-meningsmaalinger/ 

 

https://voxmeter.dk/meningsmalinger/ 

  

https://www.dr.dk/nyheder/politik/meningsmaalinger
https://ritzau.com/politiske-meningsmaalinger/
https://voxmeter.dk/meningsmalinger/
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Debat om arresthus og Kildedal Nord 
Af Ricky Kofoed-Madsen, Bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsesmedlem Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

 

 

Der har hen over de sidste par måneder været en, til tider heftig, debat 

om Kriminalforsorgens (KRF) mulighed opførsel af et stort moderne 

arresthus i Egedal. 

 

Helt grundlæggende har KRF forespurgt Egedal kommune om muligheden for at bygget et 

arresthus på området ved Kildedal nord mellem Frederikssundsvejen og Kalveholmvej og lige 

overfor Jungshøjvej. 

 

Byrådet vedtog på byrådsmødet den 24. juni med stort flertal, at der arbejdes videre med en 

helhedsplan for Kildedal Nord, der giver mulighed for et arresthus samt mulighed for blandet 

byformål, herunder boliger og idrætsfaciliteter.  

 

Dette betyder ikke, at Egedal Kommune (EK) allerede har solgt grunden til KRF, men det 

betyder at Egedal kommune og KRF fortsætter med en konstruktiv dialog.  

 

I de mange debatter, er der fremkommet et utal af både gode og lidt mindre gode argumenter 

for og imod et arresthus. Jeg vil i dette indlæg forsøge at fremhæve nogle af dem og vil forsøge 

at fremkomme med forholdsvis neutrale svar på disse. 

 

• Området vil blive solgt til en alt for lav pris. 

 

Udgangspunktet for salgsprisen er beskrevet i den hensigtserklæring der er indgået mellem EK 

og KRF. 2 uafhængige ejendomsmæglere skal give en vurdering. Og ja, det er korrekt at en 

vurdering ville være højere hvis der f.eks bliver opført etagebyggeri. 

 

• Et arresthus vil beskæmme området. 

 

Dette vil grundlæggende være et spørgsmål om smag og behag. Hvis man kører ud i området 

og kigger virker det til, at det omtalte område ligger nede i en lille dal. Dermed vil det være 

sandsynligt at den omtalte 6 meter høje mur vil være meget lidt synlig både fra Knardrup og 

fra Frederikssundsvejen.   

 

• Et arresthus vil give op imod 350 arbejdspladser. 

 

KRF vurdere at et arresthus vil indeholde ca. 350 arbejdspladser. Langt hovedparten vil være 

eksisterende ansatte, der flyttes fra gamle arresthuse. Det vil ikke være nogen garanti for, at 

arbejdspladser tilfalder Egedal borgere. 
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• Et arresthus vil ødelægge naturen 

 

Et arresthus vil selvfølgelig omlæggende den eksisterende landbrugsjord til bygning og et 

lukket område. Etablering af både boliger og erhverv på området vil have samme resultat.  

 

• Et arresthus vil ligge meget tæt på eksisterende boliger 

 

Den foreslåede placering ligger ca. 700 meter fra Knardrup, 800 meter fra Kildedal Station, ca. 

2,3 km fra Veksø og ca. 4 km fra Ganløse og ca. 4 km fra Smørum Centret. Ballerup Kommune 

planlægger byggeri af etageboliger i området omkring Kildedal Station. Disse vil på sigt blive de 

nærmest naboer. 

 

• Indsatte fra arresthuset vil komme ud på udgang 

 

I henhold til bekendtgørelse om udgang for indsatte (BEK nr 182 af 26/02/2019) gives der som 

udgangspunkt ikke udgangstilladelse til indsatte i et arresthus. Og kun i særligt tilfælde gives 

der ledsaget udgang. 

 

• Der vil være en risiko for, at nogen vil forsøge at kaste ting ind over muren 

 

Byggeriets ydre sikkerhed består af en 6 m høj betonmur omkring arresthuset. I 40 – 50 meters 

afstand fra betonmuren opføres et 4 m højt trådhegn. Uden for trådhegnet etableres en ydre 

sikkerhedszone på 20 – 50 meter. Det vil således af tæt på umuligt at kaste ting ind over muren 

 

• Et arresthus vil give EK et dårligt ry. 

 

Dette vil umiddelbart være lidt svært at svare på. På den ene side kan det være korrekt at et 

stort arresthus kan påvirke området omdømme, og dermed eventuelt huspriser, negativt. 

Omvendt kan tilstedeværelsen af en stor offentlig arbejdsplads have en vis positiv effekt på 

området.  

 

• Et arresthus vil generere meget trafik i området 

 

Den umiddelbare vurdering er, at der dagligt vil ske en forøgelse på 400 kørsler. Dette skal ses i 

forhold til de nuværende ca. 20.000 biler, der dagligt kører på Frederikssundsvejen. Uanset 

hvad der bygges på området, vil give en form for øget trafikbelastning. En husstand bidrager 

ifølge miljøstyrelsen med 2,4 til 4,5  ture pr dag. 

(https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/1999/87-7909-182-2/html/helepubl.htm#hpkap6.8) 

 

• Det vil være en bedre forretning for EK at etablere området med boliger og erhverv 

 

Dette vil kræve en meget stor og kompliceret beregning. EK’s børneinstitutioner og skoler er i 

dag relativt godt fyldt op og en større udvidelse af boligmassen vil kræve meget store 

investeringer på institutionsområdet. Dette både hvad angår udvidelse af bygningsmassen og 

ansættelse personale. Ligeledes bør der investeres i en udvidelse på kulturområdet. På den 

anden side vil en udvidelse af boligmassen indbringe skatteindtægter. Etablering af et 

https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/1999/87-7909-182-2/html/helepubl.htm#hpkap6.8
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arresthus vil alene indbringe et engangsbeløb. Denne indtægt kan så benyttes til opfyldelse af 

den vedtagne 10-års investeringsplan.  

 

• Vil der være arbejde for lokale virksomheder i etableringsfasen 

 

Sikkert ikke meget. KRF har et ønske om at udbyde etableringen som én stor entreprise. EK 

foreslår, at når entreprenøren er udpeget afholdes der dialogmøder, hvor projektet 

præsenteres for interesserede virksomheder, som derved kan tilkendegive i hvilket omfang de 

kan løse dele af opgaverne og igangsætte opbygning af kompetencer i god tid inden. Dette kan 

ske efter den såkaldte Greater Suppliers model, som er anvendt i samarbejde mellem 

Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune ved opførelsen af Kronprinsesse Marys bro. 

 

• Vil der være arbejde for lokale virksomheder efter etablering 

 

Igen noget der lidt svært at svare på. Justitsministeriet, som KRF hører under, har en stor fælles 

aftale omkring facility mangement (bl.a. bygnings- og områdevedligeholdelse). Måske kan 

nogle lokale virksomheder bliver underleverandører. Denne aftale vil et arresthus bliver 

underlagt. 400 indsatte og et stort antal ansatte skal have mad og dagligvarer. 

 

• Hvorfor skal der etableres et nyt stort arresthus 

 

KRF vil gerne nedlægge et større antal gamle og utidssvarende arresthuse. F.eks. ligger der et 

lille arresthus i centrum i Frederikssund. De eksisterende arresthuse er for små og giver for 

dårlige forhold for både ansatte og indsatte. KRF har store udfordringer med arbejdsmiljøet, og 

dette vil man forsøge at forbedre ved etablering af et nyt stort arresthus. Her vil f.eks. være 

mulighed for bedre opdeling af de indsatte. Etableringen af et nyt arresthus blev besluttet af 

den forrige regering i en flerårsaftale for Kriminalforsorgen.  
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Det bliver et travlt efterår i 

Folketinget 
Af Egil F. Hulgaard, MF 

1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

Som ny- og gen-indtrådt Folketingsmedlem kan jeg i Folketinget se frem til 

et travlt efterår. Der er især 3 dagsordener, der trænger sig på, nemlig 

Arne, klima og finanser. 

 

Arne skaber opdrift i det offentlige forbrug 

Der bliver varmet godt og grundigt op under Arnes pension. Den pensionsordning, som Mette 

Frederiksen på 3Fs seneste kongres meddelte sine venner, at det jo var en pension til dem. En 

gave fra socialdemokratiet til 3Fs medlemmer. En række partier har meldt ud, at de da gerne 

vil være med, hvis de får noget til gengæld. Vi Konservative har meldt, at vi gerne deltager, hvis 

udgiften til 3Fs medlemmer modsvares af lettelser i f.eks. topskatten.  

Mest sandsynligt er det, at Dansk Folkeparti løber fra den pensionsaftale, de har indgået med 

de borgerlige og Det Radikale Venstre, den handler om en pension til dokumenterede 

nedslidte. Den har vist sig at være så bureaukratisk, at den ikke bliver brugt i tilstrækkelig grad. 

Den model, S hidtil har meldt ud, er en miniefterløn, hvor også ikke nedslidte får ret til pension 

og dermed skabes grundlaget for en generel opdrift i det offentlige forbrug. Den opdrift har vi 

ikke brug for i en tid med Corona og nedgang i økonomi og beskæftigelse. 

 

Klimahandling og grønne skatteforhandlinger 

Vi Konservative har meldt os fuldt og helt ind i kampen for en grønnere verden. Senest med en 

Klima- og energiplan, der bl.a. indeholder to energiøer og investeringer i udvikling af power-to-

X teknologier. Det væsentlige for os Konservative er, at vores udvikling skaber vækst og 

fokuserer på den globale opvarmning som en global udfordring. Det gør Klima- og 

energiplanen. Næste skridt er indenfor transportområdet. Elbilskommissionen afleverer i løbet 

af efteråret sine anbefalinger til, hvordan man kan udfase benzin- og dieselbiler uden at 

efterlade et stort hul i statskassen. Samtidig skal vi inspirere til, at flere køber el-biler med 

lempeligere beskatningsordninger f.eks. ved at kigge på CO2 udledningen.  

Det giver mening at sikre, at det er forureneren, der betaler. Vi Konservative har foreslået en 

omlægning af vores beskatning til en CO2 skat, et forslag både R og V støtter. Det skal være 

provenu-neutralt for staten og understøtte en grøn vækst. Det er kompliceret og risikerer at 

blive bureaukratisk, men er den bedste vej til et grønnere forbrug.  

 

Corona finanslov 

Selv Mette Frederiksen har annonceret, at det bliver nødvendigt med benhårde prioriteringer i 

den kommende finanslov. Med et bagtæppe af økonomisk nedgang pga. Corona-krisen, krav 

om minimumsnormeringer i ældreplejen og ønsket om pension til Arne, bliver det nogle 

nervepirrende forhandlinger om den kommende finanslov. 
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Indbydelse til online Landsråd 2020 
 

Egedal Vælgerforening indbyder til Online Landsråd 

26. september 2020 

Lokalet under Ølstykke Bibliotek 

Kl. 10:00 – 18:00 

 

På grund af Corona har Det Konservative Folkeparti valgt at afholde årets Landsråd 

både som en mindre forsamling i Herning samt at transmittere hele Landsrådet 

Online. 

 

Det er derfor muligt i år for alle medlemmer at overvære årets Landsråd. 

 

Vi har booket lokalet under Ølstykke bibliotek og vil holde døren åben hele dagen. Der 

vil derfor være mulighed for at komme og gå. 

 

 

Vælgerforeningen byder på morgenmad fra kl 09:00 (tilmelding påkrævet) 

 

Øl og vand kan købes løbende i løbet af dagen 

 

Frokost kan tilvælges mod betaling. 

Frokost: Et udvalg af smørrebrød - Kr. 32.00 / stk, 

 

 

Tilmelding senest 18. september 2020 

Navn  

Morgenmad (ja/nej)  

Frokost stk. smørrebrød (kr 32,00 / stk) 

 

 

Tilmelding sendes til 

Ricky Kofoed-Madsen 

Egernvej 5, 3650 Ølstykke 

e-mail: rkofoedm@gmail.com 

Mobilepay: 93 91 20 72 
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