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Valg til Byråd 2021 nærmer sig 

hastigt? 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Der er opblødning i forholdet mellem Indien og Danmark. Statsministeren 

har været på besøg, og et returbesøg kan forventes snarligt. Der har været 

iskoldt mellem vores to lande siden 1996, hvor danskeren Niels Holk 

smuglede 4 tons våben ind i Vestbengalen. Indien har lige siden bedt 

Danmark udlevere ham til strafforfølgelse.  

 

Vi må håbe, at forholdet normaliseres, så vi kan få adgang til det store marked, der er i landet 

med 1,4 milliard indbyggere.  

 

De må også have brug for de energibesparende teknologier, som Danmark er så god til at 

fremstille.  

 

Minkskandalen forsætter ufortrødent. Vi hører om en kommission, der skal undersøge sagen, 

og som ikke får udleveret det materiale, som de beder om. Senest er det kommet frem, at 

regeringen godt vidste, at der ikke var legalt grundlag for at kræve alle mink aflivet, men ingen 

reagerede. 

 

Det er en af de største skandaler i nyere tid, og for at gøre det værre har ingen af minkavlerne 

fået erstatning endnu. Det er skandaløst, at man lukker et helt erhverv og ovenikøbet ikke har 

udbetalt erstatning her et år senere.  

 

Kommunalvalget nærmer sig hastigt. Der er godkendt 89 opstillede kandidater til de 21 

pladser. Den største overraskelse er nok Johan Hahn fra Ølstykke, som i sidste øjeblik opstiller 

med sit eget parti ”Et samlet Egedal”. I sig selv et sjovt navn, når man er eneste deltager.  

Jeg har tidligere spurgt Johan direkte om, han ville stille op til valget, men har hver gang fået et 

rungende NEJ som svar. Jeg havde nok forventet, at han ville gå sammen med ”Lokallisten Nye 

Egedal”.  

 

Johan betegner sig selv som liggende mellem rød og blå blok, men har alligevel valgt at gå i 

valgforbund med SF og Enhedslisten.  ”En stemme på Johan kan være en stemme på 

enhedslisten” må nok være et udtryk, han skal vænne sig til i den kommende tid.  

 

Vores egen kampagne går godt. Det er lykkes os at få samlet alle kandidater i en god gruppe. 

Alle trækker i samme retning og hjælper hinanden.  

 

 

  



Nyhedsbrev nr. 88 oktober 2021 

 

  Side: 2 

Dette arbejde er blevet bemærket af de øvrige partier i kommunen. Jeg får bemærkninger, som 

”I virker stærke ved det her valg”, og af et ungt medlem fra et andet parti ”Det kører vist for C 

lige nu. Det er sejt, vi mangler helt den fællesskabsfølelse i vores parti”.  

 

Og de har ret. Det er en fornøjelse af komme til møde med kandidaterne. Der er en god energi, 

stort arbejdsfællesskab og en vilje til at komme videre. Erfaringer og informationer bliver 

dagligt delt på vores interne (lukkede) grupper på Facebook, så vi alle hele tiden er opdateret 

med de seneste informationer.  

 

Vores bestyrelse er også trådt i karakter og yder er stort arbejde for at sikre vores kandidater 

det bedste grundlag for deres arbejde. Flere fra bestyrelsen deltager meget aktivt i både 

politikudvikling og de mere praktiske daglige opgaver, der er i forbindelse med 

kommunalvalget.  

 

Det lover godt for valget den 16. november.  

 

 

 

 

 

 

 

Valgkampen er i gang - bannere 
Af Lars Falk Hansen, Formand 

fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 
 

Der er indkøbt 2000 konservative plakater, som skal op og hænge i 

lygtepælene. Denne gang er der også en ”fælles plakat” som vi glæder os til 

at afsløre for Egedals borgere den 23. klokken 12:00, hvor ophængningen 

må begynde.  

 

Men I medlemmer får en forpremiere længere ned i nyhedsbrevet, hvor 

vores kampagneudvalg vil præsentere den for jer. 

 

Vi ville også gerne ophænge nogle lidt større bannere. Desværre må dette ikke foregå på 

offentlig vej.  

 

Har du et stykke jord ud til en af de store veje, hvor vi kan ophænge et af disse bannere? Eller 

måske en husgavl, eller plankeværk, hvor vi kan opsætte disse større konservative materialer? 

 

Kontakt mig gerne på formand@c-egedal.dk eller telefon 23 888 400, hvis du kan udlåne en af 

disse faciliteter frem til valget har fundet sted.  
 

   

mailto:formand@c-egedal.dk
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Budgettale 
Af Charlotte Haagendrup, Spidskandidat, Gruppeformand, Byrådsmedlem 

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

Sundhedsudvalget   

 

Så står vi her igen – budgettaletid.  

 

Som konservative har vi nogle grundlæggende regler for, hvad vi kan og vil 

være med til og i. Det handler blandt andet om, at budgettet skal være et 

ansvarligt budget, og det skal være i balance.   

 

Jeg kan konstatere, at de krav, vi indledningsvis har til budgettet, er opfyldt og dermed kan jeg 

allerede nu afsløre for en spændt forsamling, at Det Konservative Folkeparti stemmer for 

budgettet, som jeg aftalte med min underskrift midt i september.  

 

Kender I det, når man skal have Kalas. En fødselsdag eller andre anledninger. Så sender man 

en ønskeliste og ved godt, at ikke alle ønsker på den, bliver opfyldt.  

Når man til festen eller dagen efter pakker alle gaverne op, så har man (forhåbentlig) fået 

nogle af de ønsker, man virkelig håbede på lå i æskerne. Og det er jo fantastisk. Der kan også 

ligge nogle gaver, som gæsterne selv har fundet, og som man ikke tænkte på at ønske sig, men 

faktisk bliver megaglad for – og så er der den sidste kategori: gaven som er helt ved siden af. 

Enten er størrelsen helt gal, eller nogen har købt noget, man slet ikke ønskede sig, og heller 

ikke kommer til at bruge, og det kan ikke byttes….Uha. 

 

Det er en smule sådan at gå til budgetforhandlinger; O) 

 

De mange ønsker, skal for det meste komprimeres til noget, mange forskellige partier, lister og 

løsgængere kan se sig selv i, og derfor kan der også være ting i budgettet, som kan føles svære 

at sluge, og der er ting, vi ønsker at gøre bedre, uanset hvilket parti, liste eller løsgængere vi 

tilhører. Der kan være forskellige veje ind til resultatet.  

 

Vi har en investeringsplan, som vi startede i 2018. Den er godt i gang, og vi tilpasser løbende. 

Det har betydet, at vi har været fremsynede og ladet kikkerten se længere, end man politisk 

normalt gør. Det kommer borgerne i Egedal til gode – uanset om de er børn eller voksne.  

Selvom vores økonomi som udgangspunkt er sund, så har det været og er fortsat nødvendigt 

at foretage nogle justeringer og effektiviseringer, så der indenfor servicerammen kan skabes 

råderum. Der er i dette budget opnået besparelser, effektiviseringer og korrektioner for 15 

mio.  

 

Der er pres – et kæmpepres på velfærdsområderne i hele Danmark.  

 

Ikke kun Egedal stod slukøret tilbage, da økonomiaftalen blev meldt ud.  
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Vi har ganske betydelige udfordringer på socialområdet, som overhovedet ikke blev adresseret 

i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.  

 

Så, hvad så – lille du? 

 

Vi har valgt at tage ansvar for borgene i Egedal. Så vi er enige om at tildele børneområdet (14,8 

mio) og ældreområdet (4,6 mio), og så får handicapområdet en opjustering på hele 29 mio. kr. 

Alt i alt ca. 50 mio. til borgere med størst behov.  

 

Det er ikke bare noget, vi ønskede os. Det er faktisk kommet som et resultat af en analyse på 

området, som blandt andet viser en markant stigning i antallet af borgere med diagnoser og 

særlige behov.  

 

Der skal være penge nok til de borgere, der har mest behov. Der er ikke én borger, der ikke 

gerne ville bytte til ikke at have behov. 

 

Børneområdet – flere og flere fra København er flyttet til Egedal under Corona – det er jo fint – 

og så skal der jo være plads til poderne, så der skal igen bygges en ny daginstitution i Smørum 

med plads til 8 grupper.  

 

Den institution, der skal bygges i Ølstykke området, som er aftalt, skal rykkes frem, og der skal 

udbygges også i eksisterende institution.  

 

Vi har også valgt at afsætte et demografidepot til området, så vi hele tiden kan følge med.  

Det er for Det konservative Folkeparti rigtig glædeligt, at der skal være et markant større og 

mere positivt fokus på dagplejen i Egedal kommune.  

 

Den har i mange år været en udskældt, nedprioriteret og nærmest glemt pasningsform, som 

slet ikke har fået den positive omtale og plads, som den burde have.  

 

Det ER et pædagogisk kvalificeret tilbud til vores mindste borgere. Det er på tide, at vi viser, at 

vi fortsat ønsker en dagpleje – ikke kun ved at tilbyde den, men også ved at vi faktisk taler om 

den og fortæller, hvad dagplejen kan.  

 

På skoleområdet: De konservative er ret glade for, at vi har fokus på børn, der skal have hjælp 

og støtte i skolen. Vi er ligeledes også ret glade for, at de børn, som er højt begavede, også får 

mulighed for at udfolde sig ved f.eks. Masterclasses i 7 og 8 klasse.  

 

Det er ikke noget nyt, som sådan, det har nemlig for år tilbage ligget i Ung Egedal, men det er 

et område som oftest glemmes. Dejligt, at der også kommer fokus på disse børn.  

 

På ældreområdet sætter vi et forsøg i gang. Kommunen ansætter unge under 18 år i fritidsjob 

på vores plejehjem (ja jeg ved godt, at det er så moderne at kalde det et center – men det ER 

altså beboernes hjem, så det vil jeg fortsat kalde det).  

 

Det er håbet, at vi på denne måde kan være med til at få mere hygge og glæde for beboerne, få 

skabt interesse og respekt for arbejdet med omsorg og pleje. Det, tror jeg, bliver godt.  
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Erhvervsområdet: Det er fantastisk at se, hvor godt virksomhederne i Egedal har klaret sig 

gennem Corona.  

 

Den pulje, vi fik på budgettet for et par år siden, som understøtter samarbejdet mellem 

virksomheder og skole skal fremover også gælde for erhvervspraktik.  

 

For nogle af vores mindre eller små virksomheder kan en uge med et ungt menneske være 

omkostningstungt, men samtidig vil de faktisk gerne – nu kan der også søges om støtte til det – 

det er jeg glad for.  

 

Og så er der dækningsafgiften. Jeg kan næsten ikke vente til 2023, hvor den sidste del af 

dækningsafgiften er udfaset helt og aldeles.  

 

Siden min første dag i politik har lige præcis dækningsafgiften, som er en urimelig skat på 

erhvervslivet, været på min ønskeliste – glæden var stor, da den blev halveret i budget 2020, og 

nu kan vi endelig i 2023 sige farvel.  

 

Borgerdialog; Borgerdialog, borgerinddragelse - uanset hvad vi kalder det, så er det ikke nok, 

som en politiker engang sagde – i sjov - at borgerne kan sætte et kryds hvert 4. år.  

Dialog er vigtig – og her taler jeg altså ikke om den til tider afsporede debat, der findes på de 

sociale medier.  

 

Jeg taler om den dialog, som er så vigtig, og som vi under corona lærte at sætte ekstra pris på, 

da vi ikke kunne have den. Det er den, hvor vi sammen, i samme kreds eller lokale, kan finde 

de bedste løsninger.  

 

Det er ikke sådan forstået, at borgerdialog/borgerinddragelse betyder, at vi i tide og utide i 

Egedal skal have kommunale afstemninger, som jeg har set foreslået af borgere, som er uenige 

i en byrådsbeslutning.  

 

Borgerdialogen skal være en løbende proces inden, under og efter beslutninger, hvor det giver 

mening at samtale og finde de bedste løsninger.   

 

Det er heller ikke alle beslutninger der kan være borgerinddragelse i.  

 

Det har siden første periode i Egedals historie været en konservativ mærkesag at have størst 

mulig dialog og inddragelse af borgeren i Egedal. Derfor fik vi også et borgerdialogudvalg sat 

op, og derfor er punktet på alle dagsordenspunkter: borgerdialog.  

 

De konservative har og ønsker fortsat at involvere borgerne så meget som muligt, og det er 

naturligvis for at få flest mulige gode ideer.  

 

Derfor glæder det mit konservative hjerte, at der afsættes borgerbudget, hvor borgere eller 

borgergrupper kan ansøge om tilskud til gode ideer, de ønsker at føre ud i livet.   

Jeg glæder mig til at se det udmøntet. Det er da vildt spændende.  
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På Kultur og fritidsområdet: Der har i den seneste tid været sået tvivl om, vi politisk vil 

fritidslivet (måske mest idrætsområdet). Det tror jeg bestemt, jeg kan sige på vegne af Byrådet, 

at det vil vi.  

 

Jeg kan også forsikre om, at det vil de konservative – det er faktisk en mærkesag for os med et 

aktivt fritidsliv, uanset om det er kultur, idræt eller kunst, man ønsker at gå til eller dyrke.  

Derfor glædes jeg også meget over, at vi i budgettet har besluttet at fremrykke 13 mio kr. til 

fritidskvadratmeter.  

 

At vi også i dette budget giver en mulighed for, at de børn i Egedal, som har allermindst, igen 

kan deltage i fritidsaktiviteter, er fantastisk. Vi genindfører fripasordningen – det må have 

været en fejl, at den ikke har været der hele tiden – men godt den er kommet med. 

 

Medarbejere: Som jeg plejer at sige – uden frivillige kan foreningerne ikke være. Uden 

medarbejdere, som er kompetente, men mest vigtigt medarbejdere som er glade for at gå på 

arbejde hver dag, kan Egedal kommune heller ikke være.  

 

Selvom det af og til politisk er et narrativ, at det er kun lønningsposen, der gælder, så er det 

faktisk sådan, at der er så meget andet, der er ligeså vigtigt for vores medarbejdere. 

 

Det handler f.eks. om, hvordan er de politiske vinde, for det er helt uomtvisteligt, at de blæser 

på rådhuset. Vi skal som politikere sørge for, at vores kompetente medarbejderne har en klar 

retning for deres arbejde og et klart signal om, at vi ønsker det bedste for dem og har tillid til 

dem.  

 

Det er også vigtigt for dem, at vores vision også gælder dem. 

 

Verdens bedste hverdag, en hverdag i fællesskab og bevægelse.  

 

De skal kunne bevæge sig på rådhuset og ud på de sociale medier uden, at de skal føle sig 

udskældt – det skal vi tænke over som politikere når valgkampen eller den sag, vi brænder 

ekstra for, kører.  

 

Medarbejderne skal også kunne få deres hverdag til at være verdens bedste – og den skal 

hænge sammen. Vi vil gerne gå foran i det fleksible arbejdsliv – som fra afdeling og 

medarbejdergruppe kan tilpasses den enkelte – og vi har jo faktisk allerede vist, at vi kan skabe 

bedre åbningstider tider for borgerne i Egedal.  

 

Og der, hvor lønnen kunne være bedre for nogle af vores medarbejdergrupper, skal den være 

det – naturligvis.  

 

Ansvarligheden, den som vi i Det konservative Folkeparti står vagt om. Ja, vi har for første gang 

i mands minde gået markant over servicerammen. Vi har i årevis været ordentlige og overholdt 

den, som vi skulle overfor vores kollegakommuner.  

 

Nu er tiden kommet til, at ordentligheden må være til for borgerne i Egedal først.  
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Vi har økonomien til det – og flere ord vil jeg ikke bruge på den sag.  

 

Nu er gaverne så pakket op – det meste var gode gaver – og de kan bruges – både dem vi har 

ønsket os, og nogle af dem, som andre har været så iderige at medbringe til festen.  

Enkelte er ikke noget at skrive hjem om, men dem kan jeg måske give væk på et senere 

tidspunkt. Ikke grund til at bruge meget krudt på det.  

 

Jeg kunne godt bruge noget tid på at fortælle om de ting, vi også ønskede os – men i dag vil jeg 

glædes over de rigtig mange gaver, der var på bordet ved sidste fest/budget, og som vi i år har 

kunnet se komme ud og være til glæde for Egedals borgere, og det vil de fortsat være.  

Der er stadig meget at glæde sig over til næste år – ikke mindst for de politikere, der skal 

fortsætte med at skabe verdens bedste hverdag for Egedals borgere efter 1. januar. Jeg synes 

som konservativ, at det er ordentligt at kunne give et budget i balance videre, særligt når det er 

til et nyt byråd, uanset om vi er nogen, der fortsætter, eller det er nogen der ikke har været 

med før.  
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V lover igen milliarddyr offentlig 

sektor 
Af Mette Abildgaard Juulsager, MF 

Politisk ordfører, Det Konservative Folkeparti 

I Berlingske (5.10) forklarer Venstres formand, at han med egne ord er 

”skræmt fra vid og sans” over at skulle gennemføre en udvidelse af den 

offentlige sektor, hvis man ikke er sikker på, at der er råd til det. Jeg er 

skræmt fra vid og sans over, at Venstre nu gentager retorikken fra 

valgkampen, hvor man lovede 69 milliarder kroner til en dyrere offentlig 

sektor. Konservatives udgangspunkt er, at der slet ikke er behov for en 

større og dyrere offentlig sektor. 

 

Der er slet ingen grund til at love, at man under visse omstændigheder gerne stemmer for en 

markant dyrere og større offentlig sektor. Det vil være at ødsle med skatteborgernes penge. 

Det er ikke godt for det borgerlige Danmark, at Venstre har købt Socialdemokratiets spin om 

demografisk træk. Nogle beskriver det demografisk træk ret forsimplet som regningen, når der 

kommer flere ældre. Det er en sandhed med modifikationer. Finansministeriet oplyser selv, at 

det demografiske træk er en teknisk øvelse, og at beregningen ”skal generelt fortolkes 

varsomt”. 

Jeg kan tilføje, at man skal være særligt varsom som borgerlig. For regningen bliver gjort op til 

langt mere, end den reelt er. Udregningen tager for eksempel ikke ”højde for mulige 

produktivitetsforbedringer i den offentlige sektor”, som det hedder med Finansministeriets 

ord. Det er et abstrakt ordvalg, men det betyder konkret, at den offentlige sektor godt kan 

drives mere effektivt end i dag. Lad mig give et eksempel fra virkeligheden: I Region Midtjylland 

kunne de spare 65 millioner kroner på vask i hospitalsvæsnet, fordi opgaven kunne udføres 

bedre af en privat udbyder. Ligesom i den private sektor, vil der altid være mulighed for at 

kunne gøre tingene bedre og smartere i den offentlige sektor. 

Samlet set har det offentlige haft en produktivitetsvækst på 0,5 procent hvert år fra 2008 til 

2017. Dét sparer os alle sammen for en tocifret milliardregning. Derfor er det forkert ikke at 

tage højde for dette. Hvorfor Venstre nu vil love de penge til den offentlige sektor, er mig en 

gåde. 

Man bør ikke gennemføre en stor udvidelse af den offentlige sektor, heller ikke selvom man 

har vækst. Det er med til at øge væksten, at man sætter skatterne ned og frigør hænder til det 

private erhvervsliv. Men det kræver, at man ikke har brugt alle pengene på flere hænder i den 

offentlige sektor. 
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Både borgerlige politikere og medier med et borgerligt udgangspunkt må holde tungen lige i 

munden, når det kommer til det såkaldte demografiske træk. For det er ved at udvikle sig til en 

uheldig, dyr og unødvendig præmis i den offentlige debat. Alle parter bør notere sig, at 

Finansministeriet skriver, at demografisk træk ikke er et ”udtryk for udgifter, der skal findes 

konkret finansiering til”. Så kan det vist ikke siges klarere. 
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Billig energi er forudsætningen for 

Danmarks grønne omstilling 
Af Egil F. Hulgaard 

1.Suppleant til Folketinget for Furesø og Egedal kommuner 

 

I september fik Europa et chok. Eller måske nærmere et elektrisk stød. 

Elprisen eksploderede og femdobledes på kort tid. I stedet for at koste ca. 

20 øre/kWh steg prisen til over 100 øre/kWh. Det har for alvor sat fokus 

på, hvorvidt de omstillinger i vores energiforsyning, vi har sat i gang, er 

holdbare. 

 

Rusland misbruger sin position 

Baggrunden er mestendels, at Rusland bruger og misbruger sin position som gasleverandør til 

Europa og Danmark. Rusland leverer 40% af gassen til Europa. Danmark har i lang tid været 

selvforsynende med gas, men Thyrafeltet er ved at blive renoveret, og udvindingen vil ikke 

blive genoptaget før til næste år. Så vi er også afhængige af gas fra Rusland. Samtidig vil Baltic 

Pipe, der skal forbinde det norske gasnet med det danske og polske, først være operationsklar 

i sidste del af næste år. 

 

Elproduktionen er presset i bund 

Det bidrager også til de stigende energipriser i Europa, at vinden har blæst mindre end 

forventet i år. Det udstiller vores satsning på vindkraft, at vi allerede nu kan konstatere den 

følsomhed, vores energisystem har. Danmark har virkelig sat turbo på satsningen på masser af 

vindenergi. En forudsætning for, at vi fortsat kan satse så ensidigt på vindkraft, er, at det 

europæiske energisystem er solidt nok, indtil vores evne til at lagre strøm bliver markant 

bedre. Det er den tydeligvis ikke i dag.  

 

Og så er vandreservoirerne i Sverige og Norge lavere end niveauet på samme tid sidste år. De 

kan altså ikke kompensere for Ruslands udeblevne gasleverancer. Så når el prisen stiger er det, 

fordi vi importerer gasproduceret strøm fra Tyskland og Polen.  

 

Energi er storpolitik 

Der spekuleres i, om Ruslands ageren skyldes utilfredshed med den langsommelige 

godkendelse af North Stream II. Rusland ønsker at straffe Ukraine og vil ikke sende gas 

gennem den ledning, der føres igennem her, og dermed illustreres tydeligt et af 

kritikpunkterne af North Stream ledningerne, nemlig udsultningen af Ukraine. 

 

Vi har brug for den grønne omstilling, men det må ikke ske på en måde, der kompromitterer 

Danmarks udviklingsmuligheder. 
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Energipolitik er også sikkerhedspolitik 

Adgang til billig energi er forudsætningen for, at Danmark og Europa er konkurrencedygtig. Det 

er derfor bekymrende, at vi bliver afhængige af Rusland for at være konkurrencedygtige. 

Samtidig bliver ingen demokratisk regering populær på stigende energipriser (se bare på de 

gule veste i Frankrig), og Putins afpresning af Europa er virkelig et wake up call til de 

europæiske energipolitikere. 

 

Europa bør være selvforsynende med energi, og udviklingen af det europæiske energisystem 

må foregå i en takt, så vi ikke gør os afhængige af mindre venligtsindede stater. 

 

Vi bør undersøge og fastholde, at kernekraft kan være et element i det europæiske energimix. 

De eksisterende lande med aktiv kernekraft bør overveje at fastholde eller om nødvendigt 

udbygge deres kernekraftkapacitet. 

 

Forudsætningen for vores velfærdssamfund er også adgang til billig energi. Det bør Europa 

have mere for øje, når vi omstiller til et fossiltfrit samfund. 
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Nyt fra Kampagneudvalget 
Af Tenna, Christian og Henrik 

Kampagneudvalget består af: 

Tenna Knudstrup 

Christian Bruun-Kiilerich 

Henrik Haagendrup 

 

 

Kære medlemmer.  

 

I skal hilse på vores nye ven i valgkampen C-vitamin. C-vitamin er de Konservative i Egedals nye 

fælles plakat. Ideen er taget fra en meget gammel C plakat, som vi har arbejdet videre på i 

kampagneudvalget. Men men men; Da vi ikke er specielt kunstnerisk anlagt, kontaktede vi en 

lokal illustrator fra Egedal som på bedste vis, fik det frem i plakaten vi ønskede, nemlig et smil 

på læben og godt humør. 

 

Tag godt imod C-vitamin 
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Mange partier har fået folieret deres biler, campingvogn, busser eller fået lavet banner som 

placeres langs vejene rundt i Egedal. I kampagneudvalget har vi fundet en sponsor, som har 

lånt os, og betalt for at få reklamer på vores nye valgtrailer. 

 

Det vil lette vores arbejde når vi skal rundt i Egedal til gademøder, debat møder o.lign. 

For nu har vi plads til alt vores valgmateriale i et og samme sted. Samtidig er det en fin 

reklamesøjle, når vi kører rundt i Egedal. Traileren blev selvfølgelig lavet af en lokal virksomhed 

fra Egedal. 

 
Her er vores nye valg trailer 
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Lørdag Den 23. oktober går det løs. 

 

Vi har arbejdet hårdt på at få plakaterne klar, i år forstripser vi de fleste af plakaterne 

hjemmefra, så vi er klar til at hænge dem op med det samme når vi ved lygtepælene.  

Der bliver kamp om lygtepælene år igen i år. Det bliver hårdt, men også sjovt. 

 

 
 

Vi håber stadigvæk I har lyst til at støtte op om kampagnen alt det I kan.  

 

Vi er desværre stadigvæk udfordret ift. midler til valgkampagnen. Selvom kandidaterne denne 

gang hver har indbetalt et beløb til fælles annoncering osv., kan vi se, at midlerne har meget 

svært ved at række. Derfor må vi bede jer om at støtte os.  

 

Der er to måder at gøre det på:  

 

Ved indbetaling til mobilepay på 254557  

 

Du kan også, hvis du eller nogen, du kender, har en virksomhed, indbetale – eller tegne en 

annonce i vores valgavis – du er velkommen til at kontakte Henrik Haagendrup vores 

valgkampagneleder på hhr@special-teknik.dk eller 20 86 95 93. 
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Kommende arrangementer 

 
 

 

 

 
 

Valgarrangementer 

I den kommende tid vil der foregå en masse arrangementer i relation til kommunal- og 

regionsrådsvalget den 16. november. 

 

Vi vil løbende på vores hjemmeside og på Facebook orientere om disse. 

 

Under valgkampen har vi meget behov for opbakning fra vores medlemmer. Det kan være til 

uddeling af materiale, til støtte under debatter eller anden form for praktisk hjælp. 

 

Er du interesseret i at hjælpe, så kontakt vores valgkampagneleder Henrik Haagendrup på 

hhr@special-teknik.dk eller 20 86 95 93. 
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