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

 

 

Borgerligt flertal i Sverige. 
Der har været et meget spændende regeringsvalg i Sverige. Her 

vandt den borgerlige fløj med 176 mandater mod rød bloks 173. Stort tillykke til 

Sverige, der i den grad trænger til at få ryddet op efter 8 år med Socialdemokraterne 

ved magten. 

 

Sverigesdemokraterne fik et utroligt godt valg, er nu Sveriges næststørste parti, og skal 

derfor nu tages meget seriøst, hvilket de fleste andre partier ikke har villet de seneste 

år. Faktisk ville de slet ikke tale med dem. Det kan godt være, man ikke kan lide partiet, 

men man kan ikke se bort fra, at hver 5 svensker stemte på partiet, og de borgere skal 

man også tage seriøst. 

Vores parti har naturligvis været i kontakt med Moderaterne, og ønsket dem tillykke 

med deres fine valgresultat. Nu må vi se frem til en svensk regering, hvor Moderaterne 

sætter deres solide konservative fingeraftryk. 

 

I Ukraine går krigen videre. For tiden har den Ukrainske hær vundet noget af landet 

tilbage fra Russerne, da de kunne narre Russerne til at koncentrere deres styrker helt 

mod øst, mens de angreb mod vest. Det er en frygtelig krig, og i de erobrede 

landområder er der allerede opdaget store massegrave, hvor der også er begravet 

civile, der har været bagbundet og er blevet skudt. Vi er nødt til at hjælpe Ukraine, og 

ikke lade krigen glide i baggrunden til fordel for inflation og andre problemer her i 

landet. 

 

Herhjemme stiger prisen på energi helt ukontrollabelt og truer virksomheder med 

konkurs, da de ikke kan betale for el og varme. Vi hører om små butikker, der tidligere 

havde en månedlig udgift til strøm på 30.000, men pga. stigningerne 

nu pludselig skal finde 180.000. Hos den lille købmand eller bager er det helt umuligt. 

Der er også mange borgere, der oplever disse voldsomt opskruede regninger, og som 

kan se, at de ikke har nogen mulighed for at betale. 

Hvordan hjælper regeringen så disse mennesker? De nedsætter elafgiften med 4 øre, 

samtidigt sætter det statsejede ”Energinet” afgiften op med 3,1 øre. Det giver en reel 
besparelse på 0,9 øre pr kWh. 
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Oven på dette har regeringen udtænkt, at man kan få en låneordning hos elselskabet, 

så man kan betale senere. Naturligvis med renter. Det er jo en helt uholdbar situation. 

Det er jo ikke nogen reel hjælp for de danskere, der har svært ved at få 

dagligdagen til at hænge sammen. 

 

Socialdemokraterne har kørt den helt store valgmaskine frem, selv om statsministeren 

ikke har udskrevet valg endnu. 

De har udset Søren Pape som den store modstander i det kommende valg, og de skyer 

ikke nogle midler i deres retorik. Man kan vist endda sige, at de bevidst fordrejer 

sandheden for at skade Søren og de konservative. På tv og i pressen fordrejer de den 

plan, som er udarbejdet og fremlagt, så danskerne kan se hvad Det konservative 

Folkeparti har tænk sig efter valget. En ærlig og reel måde at informere om 

konservativ politik, som S nok kunne lære lidt af. 

 

Når vi tænker tilbage på den periode, som er gået med Mette Frederiksen ved roret, 

kan vi se 38 forskellige skattestigninger, der koster danskerne 12 milliarder. Ifølge 

Cepos er skatterne, både de nye og de gamle, steget hver 17 dag i hendes periode. Vi 

kan se på mink skandalen, hvor alle landes mink blev aflivet ulovligt, det kostede 610 

millioner og hertil kommer erstatning til bønderne. Disse bønder, der stadig venter på 

erstatning for deres nedlagte erhverv. Det er en skandale i sig selv, at regeringen ikke 

er kommet videre med dette. Bønderne skal leve af lån år efter år, indtil de bliver 

kompenseret. Det er på ingen måde rimeligt for de stakkels mennesker, der har mistet 

flere generationers livsværk. Vi må have en ny regering hurtigst muligt, og vi 

konservative er klar, med Søren Pape i spidsen. 

 

I Egedal er vi stadig i gang med at finde besparelser på budgettet. Det er ikke nemt, og 

alle politikere vil prøve at undgå at spare på de udgifter, der rammer de svage borgere. 

Det kan dog nok ikke helt undgås, men fra konservativ side gøres der er stort stykke 

arbejde for at minimere besparelserne dette område. Vi er dog ikke optimister, det 

bliver svært helt at friholde området. 

 

De besparelser vi nu skal igennem, skyldes bl.a., at vi ikke fik den kompensation for 

coronaudgifterne, som regeringen stillede i udsigt, ligesom den demografiske udligning 

blev fordelt ligeligt til alle kommuner. Da vi i Egedal har flere borgere over 80 år og 

flere børn under 6 år, er vores andel mindre end beregnet. 

 

Med den nuværende inflation vil der formentlig komme et økonomisk efterspil i løbet 

af året, som vi også skal være rede til at kikke på med konservative øjne. 
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Af Egil F. Hulgaard. Folketingskandidat 

 

 

Tre væsentlige valgtemaer 
Hvis man spørger alle andre end statsministeren er Folketingsvalget lige om hjørnet. 

Her er tre bud på hotte emner, som det er helt afgørende at få sat på 

valgdagsordenen: Demokrati og frihed, en ansvarlig økonomisk politik og fokus på en 

global klimaindsats. 

 

Jeg vil give dig demokratiet tilbage 

Demokratiet er en kæmpe succes. At sætte mennesker fri til at virke virker. Alt for ofte 

dikterer Folketinget præcise løsninger hen over hovedet på befolkningen. Det er vi 

mange, der er trætte af. Vi vil have vores demokrati tilbage. 

Folketinget skal sætte rammerne for demokratiet. Ikke udfylde dem. Det er borgerne, 

lærerne, pædagogerne, plejepersonalet m.fl., der skal udvikle vores samfund tæt på 

virkeligheden. Når meget få mennesker træffer meget vidtgående beslutninger langt 

fra menigmand på et alt for usikkert grundlag, bliver vi alle gidsler for statsmagten, og 

vi bliver desillusionerede på demokratiets vegne. 

Regeringen har i sin iver efter at diktere, det de synes var rigtigt, knægtet demokratiets 

grundlæggende spilleregler. Videnskabelig rådgivning af Folketinget skal være 

uafhængig af regeringens politiske ambitioner – ikke styret af Barbara Bertelsen. 

Ministrene er folkets tjenere, der er underlagt stramme regler for at bevare det, de 

siger og gør for eftertiden. Det gør de ikke, når de sletter deres SMSer – systematisk. 

Og fortsætter efter, deres ulovlige sletning er afsløret. Embedsmændene skal vogte 

over landet og ikke lade ministre agere ulovligt. Og heller ikke selv bidrage til det. Efter 

3 ½ år med den nuværende regering har vi et statsapparat, der har mistet sin integritet 

og troværdighed. Vi skal have vores demokrati tilbage.  

Vi skal tage Schlüters ord til os: “Beslutningerne skal tages så tæt på borgerne som 
muligt”. Og så skal vi have en demokratisk reform, hvor vi genindfører et reelt 

armslængdeprincip, hvor faglig viden ikke justeres af politiske ambitioner, inden de 

offentliggøres, og hvor der tillige er mulighed for, at en ekstern instans – f.eks. 

Ombudsmanden – kan korrekse regeringen, når den bryder loven. Også når den 

systematisk sletter sine spor. Og et embedsmandsapparat, der arbejder for Danmark. 
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Dansk økonomi er voldsomt udfordret – inflationen skal bekæmpes, og væksten 

styrkes  

Da den nuværende regering trådte til var der skabt et råderum på 69 mia.kr. til 

fremtidens velfærd. De er væk. Råderummet er nul samtidig med, at 

verdensøkonomien truer. Stigende priser, stigende renter, mangel på arbejdskraft, 

mangel på fødevarer, usikker energiforsyning, faldende huspriser, stigende renter er 

nu foran os. 

Regeringens politik har ikke gjort noget godt for økonomien. Den har givet øgede 

overførselsindkomster, indført en helt ny efterløn til Arne og øget beskatningen af 

erhvervslivet.  

Det er ikke i orden at sende hårdtarbejdende danskere en skatteregning for, at 

velfungerende mennesker kan gå på pension på din og min regning. Nedslidte kan få 

seniorpension, mens Arnes pension er en overflødig ny efterløn, der suger kraften ud 

af vores velfærdssamfund og arbejdsmarked på det helt forkerte tidspunkt. Det skal 

være værdigt at gå på arbejde. 

Vi har i stedet brug for at styrke vores kernevelfærd – daginstitutioner, folkeskolen, 

gymnasier, universiteter og plejehjem, sørge for at flere kommer i arbejde og sikre et 

erhvervsliv, der gennem innovation skaber fremtidens eksportsucceser, f.eks. ved at 

investere i udviklingen af grønne løsninger, der kan eksporteres til resten af verden. Vi 

har brug for at finde de rigtige løsninger, der kan stabilisere både statens, 

kommunernes og borgernes økonomi i en svær tid. 

  

Ambitiøs dansk klimapolitik, sikrer dansk energiforsyning 

Danmark skal vise vejen for en grønnere verden. Vi skal være foregangsland indenfor 

udvikling af ny teknologi, der gør verden grønnere. Vi har gjort det med vindmøller og 

arbejder videre med at udvikle nye måder at lagre energi, fange klimagasser, udvikle 

nye grønne brændstoffer og nye energibesparende løsninger. Løsninger hele verden 

gerne vil bruge. Klimaindsatsen er og skal være tænkt globalt. 

Når Danmark eksporterer grønne løsninger som vindmøller til udlandet, gør vi verden 

grønnere. Vi kan gøre meget mere her ved at sikre, at vores grønne produkter bruges 

globalt. F.eks. burde langt flere u-lande kopiere vores fjernvarmesystem og brænde 

deres affald af. I stedet dumpes det i floderne og forurener havene. 

Vi har brug for at være ambitiøse med klimapolitikken – med det rigtige fokus. Alt for 

ofte viser det sig, at de såkaldt grønne løsninger, der udrulles nationalt, ikke helt har 

den positive klimaeffekt som håbet. Alt for ofte gennemføres løsninger, der alene 

kigger på Danmarks grønne regnskab og ikke verdens. 

Vi har brug for, at både Danmark og EU tager energipolitikken langt mere alvorligt. 

Trods den truende energikrise har Tyskland ganske usolidarisk ikke for nuværende 
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besluttet at holde deres to sidste A-kraftværker åbne. I Danmark ønsker regeringen at 

fjerne affaldsafbrænding fra fjernvarmesystemet uden at pege på alternativer, det 

tager fortsat 9 år at gennemføre papirarbejdet ved opsætning af vindmøller, og vores 

elnet trænger til en gevaldig renovering.  

Det var tre bud, som jeg vil gøre mit for, bliver temaer i valgkampen. Jeg glæder mig til 

den og håber at se dig i den med en folder under armen eller viftende med en plakat.  

 Ses vi? 

 

Af Christine Søjbjerg. Byrådsmedlem 

 

Ung i Egedal – med ung i 

Egedal 
 

Ingen tvivl om, at Corona ramte hårdt og kynisk ned i alles hverdag. Men er der nogen, 

der har holdt hårdt for og lidt kæmpe afsavn under nedlukningen, så er det vores unge 

mennesker. For mange af dem bygger hele deres eksistensgrundlag på deres sociale 

relationer, som de dagligt møder i skolen, i ungdomsklubben, når de går til sport eller 

dyrker deres fritidsinteresse.  

 

Den seneste ungeprofilundersøgelse fra 2022 viser heldigvis, at de fleste unge har det 

godt. Men der er unge, der er mærket af hele Corona-situationen, både positivt og 

negativt.  

 

I undersøgelsen har 33 % af de unge svaret, at de har fået det værre efter Corona 

restriktionerne blev indført. Men omvendt oplever 20 % af de unge faktisk at have fået 

det bedre under nedlukningsperioden. Det resultat overrasker mig, men måske det i 

virkeligheden vidner om, at livet som ung teenager i dag, kan være svært nok i sig selv 

uden Corona.  

 

I forbindelse med min post i Skole- og Uddannelsesudvalget har jeg heldigvis god 

kontakt til Ung Egedal. Kort fortalt er Ung Egedal kommunens ungdomsskole, der 

blandt andet tilbyder gratis undervisning i fritiden til alle unge fra 7. klasse (13 år) til og 

med 18 år. Under Ung Egedal hører SSP, der er omdrejningspunktet i det 

kriminalpræventive samarbejde i Egedal - et samarbejde mellem skole, sociale 

myndigheder og politiet. Med afsæt i resultaterne for ungeprofilundersøgelsen vil SSP 

Ung Egedal have et særligt fokus på de unges trivsel under og efter genåbningen af 

samfundet. Og jeg er dybt imponeret over det store arbejde, medarbejderne i Ung 
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Egedal udfører. De er så dedikerede til deres arbejde, og de møder de unge mennesker 

præcist, hvor de er henne i deres liv. Både fysisk og mentalt.  

Deres arbejde er så vigtigt, og med mere end 60 forskellige undervisningshold, der 

hver især udgør et lille fællesskab centreret omkring fælles interesser hos de unge, er 

der skabt grobund for, at meningsfulde og sunde interesser kan udvikles. I Ung Egedal 

handler det ikke kun om at lære noget. Her er det vigtigste, at de unge lærer andre 

unge at kende og får skabt nogle gode sociale relationer og kompetencer, som også 

kan bruges senere i livet. Selve aktiviteterne spænder bredt lige fra ungecafeér, 

fotoundervisning, knallertkørekort, makeup-kurser, madkurser, kreativt værksted samt 

musik og teater.  Aktiviteterne er centreret omkring Stenløse, Ølstykke og Smørum.  

Under Ung Egedal hører også Egedals 10. klasses center i Jørlunde. Det er et alment 10. 

klasse skoletilbud med plads til 120 elever fordelt på fire forskellige linjer. En Krealinje, 

en Samfundsfagslinje, en Idrætslinje og en IT og innovationslinje. Herfra sendes hvert 

år mange dygtige unge mennesker videre ud i livet. Nogen skal videre til en 

erhvervsuddannelse eller et job, nogen er klar til efterskole, mens andre skal videre på 

gymnasiet.  

 

Siden april måned har Egedal 10. klasses center haft en særlig skoleindsats for 

ukrainske flygtninge på 8.-10. klassetrin, og medio august var 15 ukrainske unge i et 

skoleforløb. De bliver undervist i rolige og trygge rammer og introduceres gradvist til 

centerets tilbud. Derudover passer de deres skolegang i Ukraine, hvorfra de modtager 

undervisning online.  

 

Ung Egedal gør en kæmpe indsats for at de unge ukrainere skal trives og integreres i 

Egedal. Der er oprettet et tæt samarbejde med jobcenteret, der sikrer at eleverne 

kommer godt videre i anden indsats efter 10. klasse. Senest har Ung Egedal oprettet en 

indsats, der kaldes ”Få en ukrainsk buddy”. Her vil man matche danske unge med 
ukrainske unge. Meningen er, at de sammen skal deltage i sport, besøge Ungehusene 

osv., så ukrainerne kan blive introduceret til en hverdag som ung i Egedal og 

forhåbentlig får opbygget nogle gode sociale relationer til andre unge mennesker.  

I mine øjne er Ung Egedal nogle af hverdagens helte.  

 

En stor tak for Jer.  
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Mød dine folketingskandidater, fra Konservative og 

Socialdemokratiet, Egil Hulgaard (C) og Mathilde Powers (S)  
Onsdag D. 12. oktober kl. 18:00 hos Møllehøjs gårdbutik og spisehus i Søsum 

Der er vist ingen tvivl om at folketingsvalget lurer lige om hjørnet, og det derfor er tid til at blive 

klogere på et par af de lokale kandidater fra Egedalkredsen (Furesø og Egedal)  

Egil Hulgaard (C) og Mathilde Powers (S) har det seneste år turneret rundt i Egedal og Furesø og budt 

på kaffe og samtaler om politik og deres motivation for at stille op til det kommende Folketingsvalg. 

Deres respektive partitilhørsforhold har netop ført til gode samtaler og nuancerede debatter, og 

derfor ser vi også frem til en spændende aften med hyggeligt samvær.  

 

Arrangementet holdes i skønne omgivelser på Møllehøj, som er kendt for deres flotte udvalg af lokale 

grøntsager og råvarer fra egen produktion og diverse specialiteter fra små lokale producenter i 

Nordsjælland. Møllehøj åbner på udvalgte dage døren for brunch og lækre retter, og vi har i denne 

omgang været heldige at få Helle fra Møllehøj til at forberede sin berømte kartoffel porre suppe, som 

serveres i deres hyggelige omgivelser.  

Vi lægger derfor op til en god aften med spisning, samvær og muligheden for at blive klogere på nogle 

af vores lokale folketingskandidater.  

Da arrangement er med spisning, beder vi om, at man tilmelder sig hurtigst muligt, og at tilmelding 

som udgangspunkt er bindende. Deltagelse koster 149 kr. pr. person, og afregnes ved ankomst 

til Møllehøj.  

Prisen inkluderer mad, kaffe og kage, mens drikkevarer kan tilkøbes.  

Tilmelding skal ske til; tilmelding@falki.dk senest mandag d. 10. oktober.  

 

Arrangementet starter kl. 18.00 med kortere indlæg og mulighed for dialog i 

løbet af aftenen.  
 

   

Indlæg og dialog med 

   
Egil Hulgaard (C) Matilde Powers (S) Vi mødes på Møllehøj, Brunhøjvej 6, Søsum, 

3670 Veksø 

mailto:tilmelding@falki.dk
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Kommende arrangementer. 

 
 

 
 

 

 

 

 

28. september Byrådsmøde, alle velkomne fra kl. 18:00 

12. oktober  Debat mellem Egil Hulgaard (C) og Mathilde Powers (S) 

26. oktober  Byrådsmøde, alle velkomne fra kl. 18:00 
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Folketingsvalg 
 

Mette Frederiksen udskriver (måske) snart valg, og vi skal være klar til at give Konservative et 

godt valg.  

 

Vi har ca. konservative 1.000 plakater som skal op i lygtepælene hurtigst muligt efter valget er 

udskrevet.  

 

Har du lyst til at give en hånd med dette, så vil formanden gerne høre fra dig.  

 

Skriv til Lars Falk Hansen på larsfalk@falki.dk og fortæl hvor mange du kan sætte op/tage ned, 

og hvor du gerne vil gøre det.  

 

Vi sætter plakater op for Egil Hulgaard, og da han har byttet med Mette Abildgaard, er der også 

nogle af hendes plakater. 

 

På den måde kommer Egil også op at hænge i Rudersdal kommune. Så må vi håbe på et godt 

valg for ham, så vi kan få en lokal i folketinget.  

 

 

 
 
 
 

mailto:larsfalk@falki.dk
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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  
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