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Side 3

Sammen om fremtidens Egedal
Lokalpolitikken er det, som påvirker os alle og skaber det miljø vi er en del af til
hverdag. Kommunalpolitik handler om VORES kommune – Det handler om klima,
miljø, om trafikforhold, velfærd og hvordan familierne i Egedal får hverdagen til at
fungere. Med andre ord er kommunalpolitik der, hvor vigtige beslutninger træffes
om det samfund, du lever og bor i, og er en del af.
I Egedal bor og lever vi i en god kommune, som vi som konservative ønsker
at gøre endnu bedre.
Vi har gennem årtier deltaget aktivt i et positivt samarbejde om udviklingen af,
hvordan Egedal skal se ud og drives som et fællesskab. Vi skal være glade for
de ting, vi har opnået, men vi skal også VIDERE.
Vi har idéerne til at gøre Egedal til en endnu bedre kommune at bo og leve i.
Det er centralt for Det Konservative Folkeparti, at borgerne er i centrum, og derfor skal de kommunale tilbud tage udgangspunkt i den enkelte borgers behov og
ønsker. Vi arbejder målrettet for at sikre, at fremtidens Egedal udvikler sig i den
rigtige retning til gavn for både borgere og erhvervsliv og dermed for dig og din
familie. Det Konservative Folkeparti i Egedal er borgelige stemmer, der arbejder
at gøre en forskel for Egedal. På de efterfølgende sider fortæller vi mere om, hvad
vi vil prioritere i Egedals byråd i den kommende valgperiode.
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En god kommune for seniorer
I Danmark får vi flere seniorer, og dermed også i Egedal. Det konservative
Folkeparti ønsker aktive seniorer med høj livskvalitet. Vi kalder det seniorer,
der lever livet hele livet. Seniorer er et aktiv og en ressource, som bør
understøttes bedst muligt.
Seniorer i Egedal skal kunne gå en tryg, meningsfuld og aktiv tid i møde. Hvis
behovet for hjælp opstår, skal der være hurtigst mulig afklaring. Det er både en
fordel for borgeren og kommunen, da hurtig og rigtig hjælp er afgørende for den
bedste fremtid. Det er som udgangspunkt positivt, at levealderen stiger støt i de
kommende mange år, men derfor også nødvendigt, at der udarbejdes en ny aktiv
seniorpolitik med henblik på, at seniorerne er omdrejningspunktet i eget liv.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• F
 ællesskaber der øger livskvalitet, giver flere gode leveår
og forebygger ensomhed.
• G
 ode muligheder for aktiv deltagelse i foreningslivet og
lokalsamfundet.
• E
 gedal skal skabe de bedste muligheder for, at seniorerne har mod
på livet sammen med andre.
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Tryghed i alderdommen
Vores ældre medborgere skal sikres en tryg, indholdsrig og værdig alderdom.
Et bad 2 gange om ugen og 3 måltider om dagen er ikke nok. Det er vigtigt,
de ældre oplever værdighed, og at de har stor indflydelse på egen hverdag
Forskellige livsfaser, kræver forskellige typer og størrelser af boliger. Det Konservative Folkeparti vil derfor arbejde for fleksible boformer til alle i kommunen.
For nogle ældre handler det måske om, at kunne blive boende i eget hjem, for
andre, er det mere trygt at flytte til en bolig med færre kvadratmeter, som er indrettet hensigtsmæssigt og stadig i nærheden af det vante miljø. Mens atter andre
er nødt til at flytte i beskyttede boliger eller på plejehjem. Her skal der også være
valgmuligheder, som er tilpasset den enkeltes behov. De ældre har bidraget til
samfundet gennem et langt arbejdsliv, og de fortjener en alderdom med værdig
pleje og omsorg, samt ret til frit valg. Dygtige medarbejdere i ældreplejen er dem,
der også ser med hjertet, når de yder omsorg. Det er nemlig der man ofte får øje
på det, der måske ikke siges med ord.
For de fleste ældre er det forbundet med stor frihed, at klare sig selv så længe
som muligt. Derfor skal Egedal kommune støtte de ældre i at kunne selv. Her
er brug af velfærdsteknologi individuelle hjælpemidler en vigtig medspiller. Det
at kunne selv skaber både frihed og værdighed, men det skal dog følges op af
tryghed og viden om, at kommunen står klar, når der er behov for det. Egedal
kommune skal være kendt for specialiserede og kvalificerede tilbud på et højt
fagligt niveau, hvor der er overskud til nærvær og hensyntagen til den enkelte
borgers behov. De pårørende har en unik viden om den ældres livshistorie, og
derfor er det vigtigt, at de pårørende oplever et godt samarbejde og en god
kommunikation omkring deres kære.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• Kvalitetsstandarder med fokus på målrettede indsatser.
• Ret til medbestemmelse i den daglige pleje og omsorg.
 get fokus på brug af velfærdsteknologi og hjælpemidler,
• Ø
der frigiver ” varme hænder ”..
• T
 idlig opsporing af demens, så vi sikrer hurtig støtte til den
demensramte og de pårørende.
• Fokus på stabile aktører, når plejeopgaver udliciteres til private.
• Fokus på etablering af et friplejehjem.
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Værdighedstid i ældrepleje
De ældre har forskellige livshistorier og dermed også forskellige vaner og behov.
Livskvalitet er derfor heller ikke det samme for alle. Ældre der er visiteret til pleje
og omsorgs, skal derfor også tilbydes værdighedstid, dvs. tid de selv bestemmer
over. Her kommer de ældres livshistorien i spil, og derfor kommer medarbejderne
også automatisk tættere på den ældre.
Vi tror på i Det Konservative Folkeparti, at det skaber en mere nærværende og
individuel pleje og omsorg, og en værdifuld relation. Nogle ældre ønsker måske
en tur ud i den friske luft, andre en ledsaget shoppetur, eller hjælp til at være en
del af et fællesskab. Ældre uden eller med ringe netværk ønsker måske én til én
tid med en kendt medarbejder. Generelt er det vigtigt at værdighedstiden tager
udgangspunkt i ” Det levede liv ” eller med andre ord, at vi tør lade de ældre føre
os, frem for det er os der fører dem.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• A
 t de ældre i Egedal, der er visiteret til pleje og omsorg fortsat kan
træffe egne valg.
 t de ældre tilbydes værdighedstid, der giver de ældre mulighed for
• A
selv at vælge, hvad de har brug for og lyst til.
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Et godt børne- og ungeliv
Egedal skal både være en attraktiv kommune for børnefamilier og en kommune,
der kan fastholde sine unge borgere. Vi skal derfor til stadighed arbejde for at
sikre gode forhold for børn og unge igennem hele deres opvækst. Forskning
viser, at en tidlig indsats i vuggestue og børnehave forebygger mistrivsel i
uddannelsessystemet og samfundslivet i almindelighed. Det gælder desuden
her som andre steder, at det er bedre at forebygge end at helbrede.
Det konservative folkeparti mener, at en høj kvalitet i kommunens dagtilbud er
en afgørende faktor for, at få succes i skolen og efterfølgende det rette fundament
for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi skal investere i vores børn,
og vi skal blive endnu bedre til at få mest muligt ud af de midler, der investeres
på området.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• A
 t sikre mere tid til det enkelte barn og mindre tid på dokumentation
og læringsplaner.
• A
 t der investeres i vores børn, og at der arbejdes på at få mest muligt ud
af de midler, der investeres på området.
• A
 t børnene skal have optimale muligheder for at opnå læring, trivsel,
udvikling og dannelse uanset social baggrund og forudsætninger.
• T
 æt samarbejde med foreningerne, så vores unge fra en tidlig alder sikres
en sund start på fritidslivet.
 ere fokus på overgangen mellem folkeskolen og ungdoms- og
• M
erhvervsuddannelserne.
• A
 t forsætte udviklingen af ungdomsskolen, og fortætte fokus på
ungdomsskolens mange tilbud
• A
 t Egedal er en kommune for børn og unge, der inddrages,
lyttes til og får plads til at gro. Børn og unge skal have
mulighed for at forfølge deres drømme. Vi skal vise dem
tillid og give dem ansvar, så vi støtter den enkeltes
dannelse og kompetencer til uddannelse og job.
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Folkeskolen – Egedals fremtid
Folkeskolen har altid været og er fortsat en af det Konservative Folkepartis
mærkesager.
Faglighed og dannelse udgør fundamentet for undervisningen i en moderne
og ambitiøs folkeskole.
Skolen skal være et rart sted at være, og skolen skal sikre, at den enkelte elevs
faglige niveau imødekommes og løftes så meget som muligt, med udgangspunkt
i den enkelte elevs forudsætninger og individuelle potentiale.
Vi skal sikre, at der skabes tidssvarende fysiske rammer for læringsfællesskaber
til vores børn og unge samt, at der sker en klogere udnyttelse af skolens kvadratmeter, så vi prioriterer de fysiske miljøer, der understøtter, at vores børn og unge
udvikles og trives.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• At sikre tidssvarende rammer for skolerne i Egedal.
• Fokus på den nødvendige og langsigtede vedligeholdelse af skolerne i Egedal.
• A
 t sikre differentieret undervisning tilpasset den enkelte elevs faglige niveau,
både på klasseniveau og på tværs af årgange.
• S
 tyrkelse af skole/hjem-samarbejdet med indførelsen af 2 årlige skole/Hjem
samtaler.
• At sikre en styrket 2-voksenordning, tilpasset den enkelte klasses behov.
• At privat- og friskoler er en del af det frie valg.
• Styrkelse af kompetencerne hos de pædagogiske medarbejdere.
• Aktiv forældreinddragelse i skolebestyrelserne.
• G
 ode færdigheder i dansk og matematik er basale for at opnå andre
kundskaber, og skal derfor prioriteres højt i undervisningen.
• Etablering af partnerskaber mellem skoler og foreninger i lokalområdet.
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Handicappede og udsatte (voksne)
Det er vigtigt at Egedal danner rammen om et værdigt liv for mennesker med
varige eller forbigående udfordringer, uanset om man er borger med handicap
eller udsat (voksen).
Flest mulige skal klare sig selv, dem der ikke kan, skal have hjælp. Hjælpen skal
gives med udgangspunkt i den enkeltes behov og ud fra individuel og faglig
vurdering.
Målet med indsatsen skal være, at borgeren på sigt, og i størst mulige omfang,
bliver selvhjulpen. Dette må aldrig ske for systemets skyld, men kun ske ud
fra borgerens behov. Tryghed og sundhed for borgerne skal være de
bærende elementer.
Det er ikke altid verdens nemmeste opgave at levere service til borgere med
handicap. Det er derfor vigtigt for Det Konservative Folkeparti, at personalet,
der hver eneste dag gør en forskel for de borgere der har det svært, har så
gode arbejdsvilkår som overhoveder muligt.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• Opmærksomhed på, at borgere med handicap tilbydes et værdigt liv.
 t sikre værdighedstimer, hvor plejekrævende borgere selv bestemmer
• A
hvad tiden anvendes til.
• At sikre hjælp med udgangspunkt i omsorg og støtte til at kunne klare sig selv.
• At sikre indsatsen altid sker for borgerens og ikke systemets skyld.
• Sikre at Egedals handicappolitik er til gavn for den enkelte.
• A
 rbejde for, at Egedal kan tilbyde boligtyper, som muliggør at unge
udsatte eller med handicap kan flytte hjemmefra, men forblive tæt
på pårørende og det trygge netværk.
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Kommunens pasningstilbud
Vores børn tilbringer meget tid i vuggestue og børnehave og derfor skal vi sikre,
at de får den bedste pasning, der kan udvikle dem positivt. Børn skal tilbydes trygge sociale rammer, hvor de stimuleres og udfordres både intellektuelt og fysisk.
I det konservative går vi ind for det frie valg, så der i Egedal kommune fortsat
er mulighed for at vælge det pasningstilbud, der passer den enkelte familie
bedst. Uanset om det er dagpleje, privat eller offentlig daginstitution eller privat
hjemmepasning.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• A
 t en overvejende del af det pædagogiske personale i vores daginstitutioner
er uddannet, og at minimumsnormeringer særligt i ydertimerne efterleves.
• A
 t institutionernes åbningstid tilpasses, så der tages højde for, at mange
forældre skal bruge en del tid på transport efter deres barn er afleveret
i institutionen, at privat- og friskoler er en del af det frie valg.
 t der bygges videre på de sociale færdigheder, som børnene har tilegnet sig
• A
i kommunens pasningstilbud tidligere i livet.
• A
 t der skabes miljøer der medvirker til, at børnene og de unge mennesker
bevarer deres nysgerrighed og videre udvikling Det skal ske i inspirerende
og trygge rammer, hvor børn og unge gennem leg og udvikling styrker deres
demokratiske selvtillid.
• A
 t der skal være mangfoldige tilbud til de unge, så de oplever at være en
del af et fællesskab.
• F
 rit valg af pasningstilbud, Uanset om det er dagpleje, privat eller offentlig
daginstitution eller privat hjemmepasning.
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By og boligudviklingen
Det Konservative Folkeparti i Egedal vil have mere balance i boligmassen, og udbygning skal tænkes bedre ind i lokalplanerne. Unge skal kunne flytte hjemmefra
inden for kommunegrænsen. Vi skal have senior-bofællesskaber, hvor aktiviteter
og fællesskab er i centrum, og vi skal have ældreboliger som er indrettet så ældre
kan forblive i eget hjem længst muligt. Endeligt skal Egedal naturligvis være en
kommune med friplejehjem. Ganske enkelt fordi det også for ældre med behov
for pleje og omsorg, er en ret, at kunne vælge selv. Bedre balance i boligmassen
skaber bedre mangfoldighed, en bred befolkningssammensætning og tryghed for
at kunne forblive i vante omgivelser.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• At det også i Egedal vil være muligt at vælge et friplejehjem.
• At Egedal kommune understøtter private aktørers opførelse af boliger
til alle aldersgrupper bedst muligt.
• At byudviklingen sker i et passende tempo, så de kommunal tilbud
kan følge med.
• At Egedal fortsat opfattes som en grøn kommune, og derfor er det
vigtigt at byudviklingen tager hensyn til bevarelse eller integration
af de grønne områder.
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Økonomi
Lavere skat er en konservativ mærkesag. Skatten i Danmark og i Egedal er for
høj og udgør en barriere for vækst, velstand og nye arbejdspladser. Derfor er det
et fokusområde for Det Konservative Folkeparti i Egedal, at kommunens fokus
er på ydelser inden for kærnevelfærden, og at de leveres mest effektivt og med
borgerne i centrum. Derigennem sikrer vi, at borgerne beholder flere af de penge,
de selv tjener.
Troværdig og langsigtet økonomisk planlægning er forudsætningen for enhver
mulighed for at udvikle Egedal som kommune. Det er jo borgernes penge, vi
administrerer, og det skal vi gøre med omtanke.
Effektiv økonomisk ledelse skal sikre, at flest mulige penge bruges på kernevelfærden og serviceniveauet, ikke på administration.
Egedal skal være blandt de bedst drevne kommuner i landet. En effektiv
økonomisk styring er samtidig også nødvendig for at sikre lavest mulige
skatter, som er en konservativ mærkesag også i Egedal.
Vi tror på, at det er gennem effektiviseringer vi skaber rum til bedre service
inden for kommunens kerneområder, og at vi hele tiden skal have fokus på,
hvordan borgerne får mest ud af deres penge.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• A
 t skatten som minimum fastholdes. Det er en konservativ mærkesag,
utrætteligt at arbejde for lavere skat for borgere, husejere og virksomheder
i Egedal.
• S
 ygefraværet i Egedal kommune, skal, af hensyn til både kommunens
økonomi og medarbejdernes trivsel,  ligge blandt de 10 bedste
kommuner i landet.
• F
 astholdelse af medarbejdere og faglige kompetencer gennem fokus på god
ledelse kontinuerlig kompetenceudvikling af medarbejdere.
• L
 angsigtet planlægning af 10 års investeringsplanen, som sikrer
modernisering og renovering af kommunens faciliteter.
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Klima, miljø og natur
Egedal kommune ligger naturskønt og centralt tæt på København. Vi kan blive
en endnu bedre kommune at bo i, hvis vi udnytter vores potentiale og sørger
for gode rammer.
Der er intet så forpligtende som ansvaret over for vores børn og børnebørn. De
har fortjent at vokse op i et Danmark i naturlig balance, hvor frisk luft og rent vand
i hanen er en selvfølge. Derfor er vi også glade for, at vi i Egedal allerede har gjort
meget de seneste år for at tænke mere bæredygtigt og med respekt for naturen.
Det er god konservativ politik at investere i klima- og miljøforbedringer. Det
betaler sig – også for Egedal. Egedal skal være på forkant i den grønne omstilling.
Vi skal bl.a. fortsætte elektrificeringen af kommunens bilpark og på den måde gå
foran i indsatsen mod CO2 udslip, forurening og støj. Og det giver god mening at
have større fokus på energieffektiviteten i kommunens egne bygninger og bistå
virksomheder og borgere med at begrænse energiforbruget. Vi skal fastholde
og udbygge vores position inden for bæredygtighed, samtidig med at vi sikrer
balancen mellem vækst og udvikling og hensynet til natur og miljø.
Mange løsninger er ikke kun godt for miljøet, men også for økonomien, og kan
i visse tilfælde tilmed gøre jobbet lettere for vores ansatte i kommunen. Derfor
skal vi blive ved med at ind tænke og anvende nye smarte værktøjer, teknologier
og løsninger, som sætter skub på den grønne omstilling og bevarelse og sikkerhed
for miljøet.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• A
 t Egedal kommune som den største arbejdsplads og leverandør af
services i kommunen i videst muligt omfang indtænker klimamæssige
hensyn når der foretages indkøb.
• Fortsat at ind tænke og udbrede.
• Udbredelsen af teknologier og løsninger til et Smart Egedal.
• Udarbejdelse af strategisk plan for lade-infrastruktur til elbiler
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Vej & Infrastruktur
En god infrastruktur er afgørende for et velfungerende samfund. Vi tænker måske
ikke over det i hverdagen, men det betyder meget, at vi kan komme fra A til B.
Konservative går ind for Frederiksundsmotorvejens forlængelse, med respekt
for det omkringliggende samfund. Der skal naturligvis tænkes støjreducerende
foranstaltninger ind ved udvidelse af vejnettet.
Erhvervslivet skal kunne få varer og tjenesteydelser rundt, konkurrencemæssigt
forsvarligt, uden at holde i lange køer på Frederikssundsvej.
I Det Konservative Folkeparti går vi ikke ind for ringvej B5 nord. Den vil skære
igennem landskabet og gå tæt forbi flere af vores mindre bysamfund. Vi vil
utrætteligt arbejde videre for, at borgerne kan få slettet arealreservationer, der
er etableret i denne sammenhæng, så berørte ejere igen kan disponere over
egen jord.
Vi støtter den kollektive transport, så man på en hurtig og effektiv måde kan tage
S-toget ind mod byen, eller mod Frederikssund. Vi ser ikke bilisme og offentlig
transport som modsætninger, men tænker dem sammen, så travle familier kan
få deres hverdag til at hænge sammen. Konservative vil arbejde for etablering af
gode p-pladser ved stationerne, så man kan bruge de offentlige transportformer.

Side 15

Vi støtter cyklismen i Egedal kommune, og vi vil sikre muligheden for at komme
forsvarligt frem og tilbage mellem byerne. Dette kan ske ved etablering af flere
cykelstier.
Vi er kommet langt med dette, og skal forsætte så hurtigt økonomien rækker til
det. Strækninger der anvendes af børn bør prioriteres, dernæst bør antallet af
cyklister og opnåelse af sikkerhed afgøre rækkefølgen.
Skolebusserne skal bibeholdes, for at sikre vores børn en sikker og effektiv
transport til skole. Vi er en rigtig stor kommune, med lange afstande, der fordrer
sikker transport for eleverne.
Infrastruktur er ikke kun transport. Tilvejebringelse af fibernet til alle dele af
kommunen skal fortsat understøttes, således at såvel private som erhvervsliv
har gode muligheder for digital kommunikation.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• A
 t arealreservationen og Ring 5 Nord nedlægges. I stedet ser vi en udbygning
af den eksisterende Ring 6, som løsning på trængselsproblematikken.
• A
 t færdiggørelsen af Frederikssundsmotorvejen sker hurtigst, og med
hensyn til støj og miljø og med vestvendte ramper.
• A
 t sikre en god kollektiv transport for Egedals borgere. Herunder at
skolebusserne bevares.
• A
 t Egedal skal være attraktiv for cyklister og gående, ved at cykelstier og
stisystemer udbygges.
• A
 t samarbejde med eksterne leverandører, så fiberforbindelser bliver
tilgængelige for alle borgere og virksomheder i Egedal.

Side 16

Idræt, kultur- og fritidsliv
Det Konservative Folkeparti i Egedal arbejder for mangfoldighed i tilbud og gode
rammer for udvikling af kultur- og fritidslivet i kommunen. De mange frivillige
ledere, trænere og forældre lægger tusinder af arbejdstimer i de daglige aktiviteter i foreningerne, som udgør et helt afgørende element i det danske samfunds
sammenhængskraft. Foreningslivet er og bliver en del af vores udvidede ”familie”.
Idrætsforeninger, spejderbevægelser, korsang, spillesteder, biblioteker, kulturhus,
aftenskoler, kunstforeninger etc. er alle en væsentlig del af det aktive liv for Egedals borgere.
I løbet af de seneste år har Egedal kommune i fællesskab med foreningerne
udarbejdet en strategi for udviklingen af foreningslivet. Visionen er, at skabe
et antal mangfoldigheds magneter, som hver skaber de bedste rammer for
foreningerne i Egedal.
De konservative tror på, at kommunens opgave er at sikre rammerne, mens
foreningerne skaber indholdet. Der er derfor behov for, at vi inddrager og i
større grad end i dag overdrager større del af ansvaret til foreningerne.
Kapaciteten i kommunen er ikke tilstrækkelig, og i forbindelse med skolelukninger
i Ølstykke og Smørum er foreningerne kommet under stadig større pres. Konservative foreslår, at en del af midlerne fra investeringsplanen, afsat til renovering og
investering i kommunens kommunale bygninger, bruges på at sikre fritidsm2 og
særligt halkapaciteten.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• At skabe gode -rammer for Egedals foreningsliv og de mange frivillige ildsjæle.
 t der som en del af investeringsplanen 2028 hurtigst
• A
muligt opføres 3 nye idrætshaller.
• S
 tørre inddragelse, dialog og medbestemmelse
af organisationer, foreninger og borgere
om udviklingen af fritidslivet.
• Placere flere funktioner i de frivillige
organisationer, når det giver mening,
fremfor at udvide den kommunale
administration.
• F
 orbedring af bookingsystem til
hal og lokalefordeling. Bedre
anvendelse af tilgængelige data
om faktisk brug af faciliteter, så
kapacitetsudnyttelsen optimeres
og dialogen mellem foreninger
og administration forbedres.
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Erhverv
Vi ønsker flere arbejdspladser i Egedal kommune, og vi tror på at gode forhold
for virksomhederne giver dem lyst til at investere i vores område.
De Konservative i Egedal ønsker endnu mere fokus på erhvervslivet. Vi tror på
at en udadvendt og imødekommende kontakt til erhvervsvirksomhederne, giver
virksomhederne mere lyst til at investere i flere aktiviteter og arbejdspladser.
I Egedal kan vi glæde os over at være én af de kommuner i landet, der har det
højeste erhvervs- og beskæftigelsesniveau. Det ønsker Det Konservative
Folkeparti skal fastholdes.
Som en erhvervsvenlige kommune, med godt 2000 aktive virksomheder, har vi
noget at leve op til. Det arbejder vi gerne videre på, og tror på at det vil give flere
jobs og hjælpe flere borgere i arbejde. Vi ønsker et aktivt erhvervsliv, hvor der
skabes flere arbejdspladser. Det giver en økonomisk sundere kommune.
Virksomheder skaber arbejdspladser. Arbejdspladser giver skatteindtægter.
Skatteindtægter skaber velfærd. Velfærd gør kommunen attraktiv som bo
kommune.
Det er derfor en konservativ mærkesag, at kommunen ikke blot får en erhvervsvenlig profil, men også aktivt sikrer erhvervslivet gode forhold og yder virksomhederne den bedst mulige service. Endelig skal der satses på at udvikle en tydelig
erhvervsprofil for Egedal kommune, der kan tiltrække nye virksomheder og
investeringer udefra.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• At Egedal skal være i top10 over de mest erhvervsvenlige kommuner.
• A
 t kommunen, i videst muligt omfang, benytter sig af lokale
virksomheder.
• A
 t Egedal kommune, sammen med eksterne aktører, forbedrer den
digitale infrastruktur.
• At Egedal kommune sikrer grundlaget for et bedre samarbejde
mellem erhverv og skoler.
• At Egedal kommune udarbejder en erhvervsstrategi.
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En kommune rig på bysamfund og lokalmiljø
Egedal Kommune består af både bysamfund, og et antal lokalmiljøer, der omfatter
vores smukke landsbyer. Det Konservative Folkeparti ønsker at bevare disse, som
levende lokalsamfund og en del af vores fælles styrke, samt identitet.
De seneste år har byudviklingen i Egedal kommune taget fart. Det er en naturlig
udvikling af demografien Københavnsområdet, men for Egedal stiller det store
krav til, at de kommunale tilbud samtidigt tilpasses befolkningstilvæksten. Det
Konservative Folkeparti i Egedal vil have mere balance i boligmassen, og udbygning skal tænkes bedre ind i lokalplanerne. Unge skal kunne flytte hjemmefra
inden for kommunegrænsen. Vi skal have senior-bofællesskaber, hvor aktiviteter
og fællesskab er i centrum, og vi skal have ældreboliger, som er indrettet så
ældre kan forblive i eget hjem længst muligt.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• A
 t planlagte by udvidelser kommer ordentligt på plads. Vi skal sikre at
kommunens kapacitet og tilbud sker i rette tempo.
• B
 yudvikling skal ske med hensynstagen til grønne arealer, miljø, klima og
bevaringsværdig historie.
• At det også i Egedal vil være muligt at vælge et friplejehjem.
• A
 t Egedal kommune bedst muligt understøtter private aktørers opførelse
af boliger til alle aldersgrupper.
• At Egedal fortsat skal opfattes som en grøn kommune, der
lever op til fremtidens miljøkrav.
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Kunst til gunst i Egedal
Byrådet oprettede i 2013 et egentligt kunstråd. Kunstrådet har ingen økonomiske
beføjelser og er alene rådgivende. I 2020 fik Egedal sin egen kunststrategi.
Kunsten købes af midler uden for driftsbudgettet.
Når Egedal kommune sælger grunde eller ejendomme, overføres 2% af
salgsindtægterne til en kunstpulje. Frigivelse af midler til kunst, godkendes
af Økonomiudvalg og Byrådet efter anbefalinger fra Kunstrådet.
Kunsten har en ganske særlig betydning, især når den bliver nærværende og
kommer til udtryk ved samhørighed og samarbejde på tværs mellem Egedals
borgere og lokale kunstnere.
Samtidig skal kunsten understøtte kommunens vision om en ”hverdag i fællesskab
og bevægelse” og aktivere både vores borgere og vores erhvervsliv.
For det konservative giver kunsten for alvor mening, når den kan medvirke til at
binde kommunens bysamfund sammen og bidrage til at højne livskvaliteten for
Egedals borgere, skabe fællesskaber, glæde, identitet og fælles fortællinger i og
om Egedal.
Samtidig er det vigtigt, at kunsten skal kunne røre os. Den må gerne være en
smule skæv og give os noget at tænke over.
For de konservative er det en vigtig egenskab ved kunst i et byrum, at kunsten
fremstår som funktionel, så den etableres i landskab og åbne rum, der netop
indbyder borgere og institutioner til at bruge kommunens pladser, naturområder,
parker og stistrækninger på en aktiv måde.
Kunst kan bestemt være både funktionel og æstetisk og komme til sin fulde ret på
steder, der normalt vil betegnes som oversete. For eksempel kan man anvende lys
som en del af et kunstværk på mørke stier og i tuneller. Når kunstværket lyser op,
skaber det tryghed på steder, man ellers ville forbinde med ubehag.

Det Konservative Folkeparti I Egedal arbejder for:
• K
 unst, der er lige så forskellig, som vi mennesker, og kan opleves som
smuk og æstetisk hos én borger og fremstå provokerende eller ligegyldigt
for en anden.
• A
 t kunst- og kunstprojekter integreres i sundheds- omsorgs- og idrætsfaciliteter, så vi med kunsten appellerer til en bredere gruppe af borgere
i Egedal og inviterer til ophold, bevægelse og leg i kommunens forskellige
byrum. Herved kan vi være med til at understøtte den mentale sundhed
og bidrage til øget trivsel, livskvalitet, glæde, fællesskab og refleksion.
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Hvorfor skal jeg stemme på den
konservative liste
Handlekraft, visioner og sund fornuft. Samarbejde. Tæt på dig og dine. Det
Konservative Folkeparti vil værne om den enkelte borgers og families frihed,
privatliv og rettigheder. Og vi vil vægte det personlige ansvar — ansvaret for
eget liv, for børnenes opdragelse, for hinanden og for fællesskabet.
Men som konservative mener vi også, der skal være en effektiv og fleksibel
offentlig sektor og ikke mindst ordentlig omsorg og hjælp både i offentligt og
privat regi til dé, der har reelt behov.
Gode vilkår for børnefamilierne og en velfungerende folkeskole er afgørende
for at ruste nye generationer bedst muligt til fremtiden. For konservative er
dette vigtige mærkesager.
Meningsfyldte fritidstilbud, og et levende idræts-, kultur- og foreningsliv skaber
sammenhold, glæde og fællesskab. Derfor skal vi støtte det frivillige arbejde
og fortsat sikre de bedst mulige vilkår og rammer.
Driftige og velfungerende virksomheder skaber indtjening og lokale arbejdspladser — en fordel for os alle. Som konservative ønsker vi derfor, at det lokale
erhvervsliv skal sikres bedst mulige vilkår, så vi både bevarer og tiltrækker nye
virksomheder til kommunen. Og vi vil støtte og fremme det private initiativ
mest muligt.
Vi skal fortsat være en grøn kommune og værne om kommunens store landskabsmæssige værdier og vore mange historiske lokalmiljøer. Men vi skal
også sikre os, at nye miljøkrav indføres i et tempo og under former, der er
rimelige for de berørte borgere og virksomheder.
Som konservative er det en grundlæggende opfattelse, at kommunen skal
være til for borgernes skyld — og ikke omvendt.
Kommunen skal yde den service, borgerne og virksomhederne har brug for og
overflødig administration undgås, ligesom kommunen i løbende dialog med
borgerne skal være lydhør over for deres synspunkter og behov.
Kommunen skal have en sund økonomi, hvor tæring sættes efter næring.
Skatter og afgifter skal derfor holdes nede på et absolut minimum.
Hvis du er enig med os i, hvordan Egedal bliver et bedre sted at leve og bo i,
så stem på os til kommunalvalget d. 16 november 2021.
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Bliv medlem af konservative?
Overvejer du at blive en del af det konservative hold, hvor du får direkte
indflydelse på politikken og udviklingen af Egeda, så læs mere på vores
hjemmeside.
Med et medlemskab støtter du konservative visioner, kampagner og dine lokale,
konservative politikere. Du får også adgang til et lokalt og landsdækkende netværk
af mennesker, der tror på og arbejder for dig og for Danmark.
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Læs mere på

www.egedal.konservative.dk

