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Europa er forandret for altid? 
 

Af Lars Falk Hansen, Fmd. for Den Konservative Vælgerforening i Egedal 

 

Det er skræmmende at tænke på, at Putin på kun 3 måneder har ødelagt, 

hvad vi har været 60 – 70 år om at opbygge.  

Russerne forsætter deres fremfærd i Ukraine, men til alt held med meget 

lidt succes. Ukrainerne har vist et helt utroligt sammenhold og har meget 

stor kampvilje. Modsat har Rusland problemer med lav moral blandt deres 

soldater, og vi hører om selv-lemlæstelser for ikke at være tvunget til at 

deltage i en krig, som de føler ikke kan retfærdiggøres.  

Ved vores medlemsarrangement den 20. april, kunne den Ukrainske ambassadør til Danmark 

fortælle, at ca. 800.000 Ukrainere var kommet hjem for at deltage i forsvaret af deres land 

trods det, at de var emigreret til et andet land. Det er da utroligt flot.  

Demagogen Putins uprovokerede angreb på Ukraine har givet anledning til, at Sverige og 

Finland nu gerne vil være med i NATO. Vi skal selvfølgelig byde dem velkommen hurtigst 

muligt. De to lande hører hjemme i NATO på samme måde som Danmark.  

Desværre har præsident Erdogan forsøgt at spille med musklerne og score nogle point på den 

indenrigspolitiske scene ved at komme med udtalelser om, at de to lande huser 

terrororganisationer. Jeg håber, der kommer styr på ham ved forhandlingsbordet, hvis han 

forsætter.  

 

Afskaffelse af EU forbeholdet. 

Den 1. juni skal vi stemme om afskaffelse af forsvarsforbeholdet. Som konservative anbefaler 

vi, at man stemmer ja, men vi forstår da også alle de, der er i tvivl om, hvor de skal sætte 

krydset.  

Desværre har vi i den seneste tid set en stor vildledning, selv fra medlemmer af Folketinget. Jeg 

håber, vi kan hjælpe med nogle flere fakta, og vi inviterer derfor til møde i Smørum kulturhus 

den 30 maj, hvor der vil være debat om emnet. Se længere nede i dette nyhedsbrev.  

Landsforræderi? 

Sagen mod Klaus Hjort Frederiksen er gået ind i en ny fase, hvor han er sigtet for 

landsforræderi, og Folketinget skal stemme om hans immunitet skal ophæves.  

Jeg kan forstå, at vi i konservative stemmer for, at han får prøvet sin sag ved en domstol. Det er 

et godt og rigtigt princip, som jeg bestemt støtter. Når jeg i denne sag er lidt mere vaklende, 

skyldes det det materiale, der ligger til grund for tiltalen, som Klaus Hjort har offentliggjort. Der 

ligger formentlig mere bag, end det vi har fået oplyst, og jeg håber vores partiformand Søren 

Pape træffer den rigtige beslutning efter hans og de øvrige partiformænds briefing.  

Jeg kan dog godt være lidt bange for, at der aldrig når at komme en endelig dom. Klaus Hjort er 

nu 74 år gammel, og sagen starter i byretten, men bliver formentlig anket til landsretten 

uanset udfaldet. Når den er afgjort her, skal den nok i højesteret, måske en tur forbi den 

særlige klageret, og til sidst i den Europæiske Menneskeretsdomstol. Jeg kan frygte, at det kan 

tage op til 20 år, og så er det ikke sikkert, der kommer endelig dom grundet Klaus Hjorts alder. 

Jeg kan godt unde ham, at han ikke skal tænke på det resten af sit liv. 
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Stem JA ! 
 

Af Egil F. Hulgaard. Folketingskandidat 

 

Egentlig er det meget enkelt. Der er ingen grund til at stå udenfor. Ved at 

sige JA til at afskaffe Danmarks forbehold i forhold til EU's 

forsvarssamarbejde stemmer vi os ind i samarbejdet om EU's forsvar. 

Det gør Danmark tryggere. Vi melder os helt ind i det samarbejde de 

andre EU lande plus Norge har omkring militære tiltag. I en tid hvor Putins 

angreb har ændret vores vurdering af risikoen for krig i Europa, har vi 

brug for samarbejdet.  

Det er sikrere at være med end at stå udenfor. Hvis vi er med i samarbejdet, er vi med til at 

pege på hvad, der er vigtigt at fokusere på. Vi er med til at bestemme strategien. Det vil fortsat 

som nu være det danske Folketing, der i hvert enkelt tilfælde afgør om danske soldater kan 

udsendes til en given mission.  

F.eks. bekæmpelse af pirateri i Guinea bugten. Her var Esbern Snare afsted i vinters. Sikker 

skibsfart er afgørende for Danmark, som søfartsnation. For det første var det uklart, hvad vi 

skulle gøre med piraterne, når vi fangede nogen. For det andet stoppede missionen, da vi trak 

fregatten hjem igen. Og så er effekten jo begrænset. Med et aktivt forsvarssamarbejde kunne 

missionen have trukket på ressourcer fra andre parter i forsvarssamarbejdet og skabt 

langvarig sikkerhed for vores skibe – hvis de andre lande ville være med naturligvis.   

Vi hører et antal argumenter for at stemme nej. Vi kan bare stemme igen senere, siger DF. Og 

det kan vi. Men det er ikke et argument for at stå udenfor. Og hvornår vil vi så stemme igen? 

Hvis det bliver nej denne gang, hvor det er så åbenbart i dansk interesse at være med, vil 

næste afstemning formentlig vente rigtig længe. Siden forbeholdene blev indført i 1993 (for 29 

år siden) har vi haft afstemning om to af de fire forbehold, nemlig euroen og retsforbeholdet, 

og nu skal vi så stemme om det tredie.  

NATO er bolværket, siger nogen af modstanderne. Så vi har ikke brug for EU samarbejdet på 

forsvarsområdet. Men EU samarbejdet har typisk haft et andet fokus end NATO. Tiltagene i EU 

samarbejdet har typisk været træningsmissioner eller fredsbevarende missioner. F.eks. måtte 

vi trække os ud af fredsmissionen i Bosnien, da EU overtog missionen fra NATO. 

Det hyppigste argument fra EU modstanderne er, at samarbejdet vil udvikle sig til noget andet 

mere forpligtende. Det er et rent EU modstander argument. Men hvis det udvikler sig til et 

mere forpligtende samarbejde, skal vi have en ny afstemning. Og så vil det formentlig blive et 

nej fra Det Konservative Folkeparti. Da EU's præsident Ursula von der Leyen, sagde at vi havde 

brug for flertalsafgørelser på sikkerhedsområdet, blev det straks imødegået af et flertal af EU 

landene.  

Alt i alt står Danmark stærkere, sikrere og mere selvstændigt, hvis vi siger JA d. 1. juni. 

Sig JA! 
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Hvad vil vi i konservative med 

erhvervslivet i Egedal. 
 

Af Charlotte Haagendrup. Gruppeformand, byrådsmedlem  

 

Spørgsmålet blev oprindelig stillet som et af fire til Kultur-, Fritids- og 

Erhvervsudvalget fra erhvervsforeningen, som vi havde dialogmøde med.  
 

Vi havde en god debat, mange spørgsmål (og i øvrigt også svar) har vi i flere år 

vendt på forskellige temadrøftelser mellem politikere på den ene side og 

erhvervslivet på den anden. Både i Egedal, og før det i de tre gamle 

kommuner.  

 

Før jeg stillede op i politik var jeg involveret i erhvervspolitik både i Ølstykke erhvervsforening 

og i det, der hed “Det fælles erhvervsråd”. Det var et råd bestående af både repræsentanter fra 

erhvervslivet og politikere.  

Sammen drøftede og besluttede vi forskellige tiltag til f.eks. hvordan og hvilke virksomheder, vi 

kunne tænke os at tiltrække. At tiltrække virksomheder til kommunen er bare aldrig lykkedes 

sådan, som vi godt kunne tænke os det både fra politisk hold og fra erhvervslivets side.  

Måske fordi der aldrig helt var konsensus mellem de politikere, der sad i rådet, og de to 

kommunalbestyrelsers politiske visioner. Det er måske der, vi fejlede.  

Vi skal i hvert fald gøre noget andet, end vi har gjort hidtil.  

 

De seneste år har vi i byrådet haft mere fokus på erhvervslivet i Egedal, og navnlig servicen 

over for erhvervslivet. Det er ved at lykkes, også erhvervslivet giver positiv feedback på denne 

del. VI skal ikke stoppe, men tiden er nok inde til at bevæge os længere ud til andre temaer og 

fokus for erhvervslivet i Egedal.  

Som konservativ mener jeg, at vi stadig har en del at udrette.  

 

Næste skridt skal tages sammen med erhvervslivet. Vi skal finde retning – og den skal ikke 

komme fra politikere. 

Vores erhvervsforening består fortrinsvis af mange små og mindre virksomheder. Det er helt 

ok. De lidt større ønsker vi konservative også at få involveret i de erhvervspolitiske visioner og 

strategier i Egedal.  

Måske er de ikke medlem af erhvervsforeningen, men så må vi finde dem, hvor de er.  

Også de nye virksomheder, der på forskellig vis har bosat sig i Egedal, skal vi have inddraget, så 

vi kan tiltrække endnu flere. Vi konservative ønsker, at vi skal have flere arbejdspladser, men er 

vi fuldt ud klar over, at det ikke kun kan komme fra “egen vækst”, vi er nødt til at få 

virksomheder trukket til. Det har kommunen forsøgt i mange år på forskellig vis, uden at det 

har givet os mange flere virksomheder. Vi skal en anden vej.  
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Vi skal i Egedal have grunde til salg, der kan tiltrække ikke blot borgere, men også 

virksomheder. Hvis der ikke er grunde, hvor en virksomhed kan bygge, så kører de altså videre. 

Hvis de ikke kan se, at der er muligheder i Egedal, så kører de også videre.  

Vi skal have en vision og en strategi for erhvervslivet. Det er tanker, der skal tænkes ikke alene 

politisk, men sammen med erhvervslivet - store som små virksomheder. Vi skal have 

udarbejdet en egentlig erhvervsstrategi.  

Vi konservative havde det i vores valgprogram til kommunalvalget. Vi skal videre -jeg glæder 

mig til arbejdet.  

 

 

 

Friplejehjem i Egedal. 
 

Af Birgitte Neergaard-Kofod, Byrådsmedlem  

 

Som konservativ er man jo altid glad for, at man har det frie valg. At vi selv 

er med til at finde den løsning, der passer bedst til os hver især. Et 

friplejehjem i Egedal Kommune er et højt ønske i den konservative 

byrådsgruppe. Vi har selvfølgelig fulgt med i debatten om forholdene på 

landets plejecentre gennem de seneste år samt fulgt udviklingen her i 

Egedal. Jeg er blevet formand for ældre- og sundhedsudvalget, hvilket lige 

præcis er et af de områder, jeg gik til valg på: Vi skal have en værdig 

alderdom til vores ældre! 

Egedal kommune har tre plejecentre: Egeparken i Egedal by, Damgårdsparken i Stenløse og 

Porsebakken i Ledøje. Derudover er der demensenhederne Egebo i Ølstykke og Solkrogen i 

Stenløse. Jeg har været på rundvisning og set dem alle. Der bliver gjort et godt arbejde for og 

med vores ældre borgere, og der er rigtig mange ildsjæle i hjemmeplejen. Der er også steder, 

hvor der er plads til forbedringer, hvilket vi selvfølgelig skal have fokus på. Selvom vi har gode 

plejecentre, så undrer det mig, hvorfor vi ikke har et alternativ til de kommunale 

plejeboligtilbud til vores ældre her i Egedal? 

Som formand for Ældre- og Sundhedsudvalget bekymrer prognoserne vedrørende stigningen i 

borgere med demens samt antallet af ældre i Egedal Kommune selvfølgelig også mig. Som 

kommune skal vi sørge for en ordentlig og værdig pleje af vores borgere. Det er en kæmpe 

udfordring, vi står overfor – og den skal løses! Vi skal sikre, at vi har den fornødne kapacitet. Vi 

er en af de kommuner i landet med den største andel af ældre borgere. Mennesker, der har 

boet en stor del af deres liv i vores kommune og nu får brug kommunens hjælp efter at have 

været gode skatteborgere i mange år. Samtidig oplever vi også en stigning i yngre borgere, der 

udvikler en tidlig demens. Dem skal vi også have ressourcer til at hjælpe.  

Som kommune er vi underlagt en anlægsramme, og finansministeren har netop varslet 

nedskæringer i denne ramme for landets kommuner. Det vil sige, at vi på grund af den 

nuværende økonomiske, politiske og samfundsmæssige situation ikke må bruge så mange 

penge, som det ellers var planlagt. Det kommer til at ramme os på mange områder. Hvis vi på 

grund af en restriktiv anlægsramme ikke kan sikre, at der er tilstrækkeligt med plejeboliger til 

vores ældre og demensramte borgere, kan vi ikke leve op til de krav, der stilles til os på vores 
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velfærdsområder. Vi må tænke anderledes for at løse opgaven. Derfor er jeg glad for, at Ældre- 

og Sundhedsudvalget allerede ved vores møde i marts måned godkendte administrationens 

indstilling om at undersøge mulighederne for etablering af et friplejehjem i Egedal Kommune. 

Et friplejehjem vil ikke påvirke kommunens anlægsramme, men vil kunne løse behovet for 

ekstra plejeplads. Det er en privat aktør, der står for opførelsen og den daglige drift.  

Snart åbner vores nye plejecenter Hyrdevænget tæt ved rådhuset. Det kommer til at rumme 78 

boliger. Det er et spændende projekt, hvor visionen er, at det skal være hjemligt, venligt og 

indbydende. Det tror jeg også, det bliver. Men selvom vi udvider plejeboligkapaciteten med 45 

boliger, kan vi allerede nu se et øget behov om relativ kort tid. Med etablering af et friplejehjem 

vil de mulige kapacitetsudfordringer, der kan opstå efter 2030 ligeledes være imødekommet 

uden, at vi sprænger anlægsrammen.   

Både ældresagen og Egedals seniorråd ser positivt på etablering af et friplejehjem i Egedal. Jeg 

ved, der er interesse fra private aktører, og jeg vil gøre mit for, at vi kan få etableret et 

friplejehjem i kommunen. 

 

 

 

Egedal Landskabsby. 
 

Af Christine Søjbjerg, Byrådsmedlem 

 

Med sine 84 hektar er Egedal By det største byudviklingsområde i 

kommunen, og når den engang i 2040-2045 vil være fuldt udbygget, 

forventes området at rumme godt 3500 boliger og 7-8000 borgere.   

 

Landskabsbyen er en del af Egedal By og er delt i en nordlig og en sydlig 

del (se billedet nedenfor). Allerede i 2018 besluttede det daværende byråd, 

at udviklingen af Landskabsbyen skulle ske i privat regi. I 2021 blev der indgået en aftale med 

2L Projektudvikling og Industriens pension om at fremrykke Landsskabsbyen i 

kommuneplanens rækkefølgebestemmelser mod, at bygherren anlægger forlængelsen af Dam 

Holme frem mod Ring Nord.    
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Bygherren besluttede samtidig at gennemføre et parallelopdrag mellem tre 

arkitektvirksomheder, der hver især skulle komme med et samlet bud på, hvordan bydelen 

kunne realiseres, samt et forslag til en masterplan for hele Landskabsbyen og en 

bebyggelsesplan for den sydlige del af landskabsbyen.  

Landskabsbyen er et byudviklingsprojekt, der giver mulighed for at skabe en mangfoldig bydel, 

der bygger på det nære lokalsamfund og fællesskab. Der er nogle fantastiske muligheder for at 

sammentænke arkitektur og natur med henblik på at skabe en ny, moderne bydel. Det er et 

unikt område, der skal udvikles til et bæredygtigt boligområde i tæt sammenhæng med den 

omkringliggende natur og med udsyn og nem adgang til grønne rekreative områder.  

Derfor er der i konkurrenceprogrammet til parallelopdraget bestemt, at visionen for 

Landskabsbyen skal være båret af 5 udsagn.  

 

Landskab: Vi skal skabe en boligby tæt på naturen med udsyn og adgang til åbne 

naturområder, bynære udearealer og den grønne fletning. 

Bebyggelse: Vi skal skabe en tæt bydel sammensat af flere forskellige funktioner og boligtyper 

fra tæt-lav til etagebyggeri, der mangfoldiggør det arkitektoniske udtryk med varierende byrum 

og fællesskaber. 

Biodiversitet: Vi skal udvikle Landskabsbyen, så den sammen med den grønne fletning 

bidrager til en højere biodiversitet.  

Mobilitet: Vi skal skabe en sund by, der balancerer fint mellem biler og bløde trafikanter, så 

det er nemt og trygt at gå og cykle. 

Balance: Vi skal udvikle en by, hvor vi bor og agerer med en forståelse for, hvordan vi i 

hverdagen kan medvirke til at skabe et bæredygtigt samfund, der balancerer socialt, 

økonomisk, miljømæssigt og teknisk.  
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Derudover var der også stillet en udfordring mellem at realisere en bebyggelsestæthed på 64% 

med en fordeling af 25% 1-plansboliger, 25% boliger i to plans rækkehuse, 50% boliger i 3-4 

etager og en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. bolig og en samtidig fastholden af visionen om 

en boligby tæt på landskabet med udsyn og nem adgang til naturen.  

Det var på ingen måde en nem opgave, de tre arkitektfirmaer var stillet overfor.   

Sammen med vores borgmester, to øvrige politikere fra hhv. Venstre og Socialdemokratiet og 

udvalgte fagdommere, var jeg en del af dommerkomiteen. Vi mødtes flere gange i løbet af april 

måned, og efter en dybdegående gennemgang af de tre projekter og votering, kunne vi 

enstemmigt udpege Vandkunsten som vinder af parallelopdraget.  

Vandkunstens forslag havde uden tvivl det bedste bud på, hvordan ambitionen om at skabe en 

visionær og realiserbar boligby i landskabet, kunne indfries. De havde det bedste og mest 

fleksible hovedgreb i forhold til at sikre en velfungerende og attraktiv by og en god balance 

mellem by og landskab.  

Vandkunstens vinderprojekt skal herefter udgøre grundlaget for udarbejdelsen af en 

masterplan for hele området. På baggrund af masterplanen er det ambitionen, at Egedal 

Kommune igangsætter udarbejdelsen af en byggeretsgivende lokalplan for den sydlige del af 

Landskabsbyen.  

Alle tre forslag har hver især nogle gode forslag til strategi for lokal afledning af regnvand, 

jorddeponering, grøn arealmodning, biodiversitetsfremme, mobilitetsløsninger, 

boligfællesskaber mv. Disse forslag vil i det videre forløb blive indarbejdet i Vandkunstens 

forslag og hovedgreb.  

Det er et fantastisk spændende projekt, der sikrer, at Landsskabsbyen udvikles som en 

mangfoldig boligby, hvor der kan bo unge, enlige, børnefamilier, par, seniorer mv. med tanke 

på en bæredygtig levevis, fremme af biodiversitet og god adgang til grønne arealer for alle 

kommunens borgere.  

Det er helt bestemt et projekt, som jeg glæder mig til at følge frem til 2040, hvor bydelen 

forventes at være færdigudbygget med i alt ca. 1600 boliger.  

 

 

 

Følg bl.a. de konservative 

byrådsmedlemmer her. 
 

Charlotte: charlotte haagendrup, konservative egedal – søgeresultater | Facebook 

Birgitte: birgitte neergaard-kofod, konservative egedal – søgeresultater | Facebook 

Christine: christine søjbjerg, konservative egedal – søgeresultater | Facebook 

 
 

https://www.facebook.com/search/top?q=charlotte%20haagendrup%2C%20konservative%20egedal
https://www.facebook.com/search/top?q=birgitte%20neergaard-kofod%2C%20konservative%20egedal
https://www.facebook.com/search/top?q=christine%20s%C3%B8jbjerg%2C%20konservative%20egedal
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Lokale partier inviterer til debat 

om forsvarsforbehold 
D. 30. maj kl. 19:00 i Smørum kulturhus 

Den 1. juni skal vi stemme om, hvorvidt det danske forsvarsforbehold skal afskaffes. 

Forsvarsforbeholdet undtager Danmark fra de beslutninger og aktiviteter i EU, der påvirker 

forsvarsområdet. Hvordan skal fremtidens sikkerhed- og forsvarssamarbejde se ud? Og hvilken 

rolle spiller Danmark i EU – med eller uden forsvarsforbeholdet? 

 

Skal forsvarsforbeholdet afskaffes? 

 

    
Carsten Svensson 

(DF) 

Egil Hulgaard  

(C) 

Matilde Powers  

(S) 

Øjvind Vilsholm  

(EL) 

 

Egedal Rotary Klub inviterer sammen med Dansk Folkepartis, Konservatives, Socialdemokratiets 

og Enhedslistens lokale vælgerforeninger i Egedal og Furesø til debat om forsvarsforbeholdet, 

hvor du kan blive klogere på forsvarssamarbejdet, høre argumenter for og imod afskaffelsen af 

forbeholdet samt stille alle de spørgsmål, du brænder inde med.  

1/3 af danskerne har stadig ikke besluttet, hvor krydset skal sættes, og der er lagt op til en 

spændende debat, hvor vi ikke kun bliver klogere på spørgsmål om forsvarsforbeholdet, men 

samtidigt har muligheden for at lære nogle af de lokale Folketingskandidater bedre at kende.  

 

Foreløbige deltagere i debatten: 

- Carsten Svensson, Folketingskandidat Egedal & Furesø for Dansk Folkeparti.  

- Egil Hulgaard, Folketingskandidat Egedal & Furesø for Det Konservative Folkeparti.  

- Matilde Powers, Folketingskandidat Egedal & Furesø for Socialdemokratiet.  

- Øjvind Vilsholm, Folketingskandidat for Egedal & Furesø for Enhedslisten 

Moderator for debatten er Kasper Nesager-Hansen, journalist, forfatter og foredragsholder.  

 

Debatten finder sted i den store sal i Smørum kulturhus Flodvej 68, 2765 Smørum. 

Arrangementet starter kl. 19.00 med debat fra kl. 19.15-21.00 

Ingen tilmelding nødvendig, gratis at deltage 
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Kommende arrangementer. 

 
 

 
 

 

 

Lokale partier inviterer til debat om forsvarsforbehold den 30. maj 2022 
Smørum kulturhus kl. 19.00, se invitation andet sted i bladet. 

 

Afstemning om forsvarsforbeholdet den 01. juni 2022 

 

Grundlovsmøde den 05. juni 2022 

Skovhavegård i Værløse kl. 09.00. Se invitation andet sted i bladet. 

 

HUSK!!!!! 

At du mandage mellem 16 og 17 kan møde de to lokale folketingskandidater Matilde Powers 

(A) og Egil Hulgaard (C) et sted i lokalområdet. 

 

Formøde til Landsrådet den 1. september 2022 

Årets indstillinger til Landsrådet gennemgås og debatteres 

 

Landsrådet den 10.- 11. september 2022 

Tivoli Konferencecenter 
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Susanne Christensen 
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Distribution: Nyhedsbrevet udsendes pr. mail til alle medlemmer af Den Konservative 

Vælgerforening i Egedal, der har oplyst en mailadresse til vælgerforeningen. Nyhedsbrevet 

offentliggøres ligeledes på foreningens hjemmeside. 

 

Ændring af eller ny e-mail adresse samt eventuel afmelding af Nyhedsbrevet:  Hvis du har 

skiftet eller fået ny mail-adresse eller fremover ikke ønsker at modtage Nyhedsbrevet, bedes du 

venligst ændre dette online på MitC, https://konservative.dk/mitc/ eller oplyse dette til Susanne 

Christensen ved mail til susse0403@gmail.com  

 

Læserbreve til Nyhedsbrevet: Du er som medlem altid velkommen til at sende et indlæg til 

Nyhedsbrevet. Vi betinger os blot, at der ikke er tale om tilkendegivelser, der krænker 

almindelige etiske normer eller er af injurierende karakter. Størrelsen må max. andrage ½ 

maskinskreven A4-side, og indlægget skal sendes pr. mail til redaktionen - husk at anføre navn 

og adresse, anonyme indlæg bringes ikke. Deadline for indsendelse af indlæg til næstkommende 

numre af Nyhedsbrevet er senest den 8. i hver måned.  

 

Nyhedsbrevet udkommer som udgangspunkt medio hver måned. 
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