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

 

 
Rusland forsætter 

Nu har Putin mobiliseret en del af reserven i hans forsvar, som skal 
deltage i krigen i Ukraine.  
Det medførte til omgående køer ved den Russiske/Finske grænse, af 
mænd der ville undgå at blive indkaldt. Flybilletter ud af Moskva steg til 

30.000,- for en enkelt billet ud af landet.  
Jeg kan godt forstå dem. Det viser sig, at disse reserver omgående bliver sendt til Ukraine, 
uden den mindste træning eller uddannelse. Mange af dem går den visse død i møde. 
Den mægtige Røde hær har vist sig at være utrolig ringe. Ingen forsyninger i månedsvis tvinger 
soldaterne til at røve og stjæle, simpelthen for at kunne overleve. 
Deres eneste styrke ligger i, at de har masser af soldater de kan ofre. Det virker som en meget 
afstumpet og utiltalende måde at være leder på. Det er der vist også mange af soldaterne der 
syntes, hvis man skal dømme efter de mange mobiltelefonsamtaler de har foretaget hjem til 
deres koner / kærester, og som er blevet aflyttet.  
Flere af soldaterne har overgivet sig, straks de har mødt Ukrainerne. Simpelthen for at kunne 
overleve.  
 
Endelig kom valget. 

Herhjemme er valget endelig udskrevet. Mette Frederiksen har længe turneret land og rige 
rundt, i en stor Rødmalet bus, og besøgt hendes kærnevælgere. Ifølge hende selv ikke 
valgkamp, men bare besøg hos nogle vælgere. 
Vores egen statsministerkandidat har stor modstand fra S, der har kastet alt ind på at få 
mistænkeliggjort Pape. De har for flere år siden haft folk til at følge hans mindste gøren og 
laden, samlet informationer, som de først har offentliggjort da valget blev udskrevet. Personligt 
syntes jeg ikke om, at man gemmer informationer i flere år, for så at bruge dem hvor det 
skader mest. Det er ikke ordentligt.  
Desværre bliver valgprocessen nok mere og mere amerikansk, hvor det handler mere om ham 
/ hende der er i spidsen, end det handler om politikken.  
Vi kan også se S der fordrejer (lyver) om Papes udmeldinger, for at fremmane et 
skrækscenarie, der skal få vælgerne til at stemme rødt.  
De blå partier forsøger at få tydeliggjort for befolkningen, at Mette har begået den største 
skandale i nyere tid, med at lukke mink erhvervet uden nogen form for hjemmel. Samtidigt har 
det vist sig, at flere og flere embedsmænd har sagt fra, og vil ikke lægge navn til 
statsministerens udtalelser, da de fagligt ikke er korrekte.  
 
Midt i valgkampen kom Lars Finsens bog ”Spionchefen – Erindringer fra celle 18” der beskriver 
en utrolig historie, om hvordan han og Forsvaret Efterretningstjeneste blev ofret, så regeringen 
ikke skulle stå til ansvar for egne handlinger.  
En bog der ganske berettiget har skabt stor røre, da den igen viser at regeringen ikke skyr 
nogen skridt, for selv at fremstå i godt lys.  
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Vi må håbe der kommer lys over den sag snarest.  
Se vores egen folketingskandidat Egil Hulgaards indlæg længere nede i dette nyhedsbrev.  
 
I Egedal er budgettet vedtaget. 

Det var et næsten enigt byråd der godkendte budgettet for næste år. Kun Bettina Zarp stemte 
ikke for, men benyttede budgetforhandlingerne til at meddele, at hun forlod Lokallisten, og 
blev løsgænger.  
Budgettet er det bedste muligt, da vi jo som konservative altid vil sikre balance mellem 
indtægter og udgifter. Se Charlotte Haagendrups budget tale længere fremme i dette 
nyhedsbrev. 
 
HUSK at stemme den 1. november. Der kan også brevstemmes på bibliotekerne i Smørum og 
Ølstykke, samt på rådhuset, hvis man er forhindret den 1. november.  
 
 

Demokratiet vej er en smal sti. 
 

Af Egil F. Hulgaard. Folketingskandidat 

 
Ved det virkeligt positive vælgermøde i Mølledalen forleden talte også 
Konservative medlemmer for nødvendigheden af udryddelsen af 
minkene, og dermed implicit for at de demokratiske spilleregler måtte 
bøjes. Det er en farlig vej at gå. Hver gang vi bøjer demokratiets 
spilleregler, sætter vi noget af vores tillid til Danmark over styr. 
 

Beslutningen om nedslagtningen af også raske mink var ulovlig. Det anerkendte regeringen 
selv kort efter det famøse pressemøde, hvor nedslagtningen blev besluttet. Det var også 
ulovligt at udkommandere politi (og militær) til at håndhæve den ulovlige ordre. Det har nu 
kostet Rigspolitichefen jobbet. Statsministeren vil fortsat ikke svare på, hvorfor hun ikke 
stoppede den ulovligt udlovede tempobonus til minkavlerne. Så hun og regeringen fortsatte 
altså ulovlighederne, efter hun vidste, at tempobonussen var i strid med Grundloven. 
 
For lige at tage den med minkene og nødvendigheden af at lukke erhvervet på det tidspunkt og 
den måde det skete. Det var ikke nødvendigt. Det konkluderer minkkommissionen, der har 
været dybere i beslutningsgrundlaget end nogen af os andre. Minkkommissionen konkluderer 
også, at hastværket var statsministerens ansvar. 
 
Lad mig gå et spadestik dybere ned i det videnskabelige grundlag. Det kræver en længere 
videnskabelig udredning at imødegå regeringens propaganda på området. Det er altid den, der 
er først på banen, der sætter dagsordenen, men det videnskabelige grundlag for beslutningen 
er stort set ikke blevet underbygget af andre end SSI. Én af Danmarks mest troværdige 
stemmer – infektionsmedicineren Jens Lundgren – kaldte SSI`s ageren uansvarlig. Ingen andre 
lande er fulgt i Danmarks fodspor, cluster 5 var forsvundet af sig selv igen, 
Lægemiddelstyrelsens direktør advarede Kåre Mølbak mod dele af konklusionerne i SSI`s 
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risikovurdering inden d. 4. november, flere af SSI`s data er siden trukket tilbage igen, der er og 
var ikke indlæggelsestal i Nordjylland, der dokumenterede et behov for at lukke Nordjylland 
osv.  
 
Det er dog ikke det væsentligste. Det væsentlige er, om vi har et tilstrækkeligt stærkt 
demokratisk system. Kan systemet imødegå at blive misbrugt til ensidige politiske formål. Og 
svaret er desværre ikke et klart ja. 
 
I dagene efter pressemødet d. 4. november blev det klart, at beslutningen var ulovlig – 
gundlovsstridig – men regering trak ikke ordren tilbage. Hvordan kan en statsminister blive 
siddende efter at have brudt Grundloven? Alene fordi anklagemyndigheden – i dette tilfælde 
Folketinget – er politisk. 
 
Sådan er Grundloven indrettet, men er anklagemyndigheden – altså Rigsadvokaten – 
tilstrækkelig uafhængig af regeringen? Det er der flere sager, der tyder på han ikke er. 
 
I sagen omkring Forsvarets Efterretningstjeneste har den anklagede spionchef Lars Finsen, for 
nylig offentliggjort en bog, der kommenterer begivenheden og entydigt kalder fængslingen 
politisk. Dermed anklager han Rigsadvokaten for at være i lommen på regeringen, og der er 
noget, der tyder på det? 
 
Det væsentligste argument er, at ændringen af anklagerne om landsforræderi er blevet 
mildnet væsentligt siden anholdelsen. Nu lægges der op til forhold, der alene kan give op til 4 
års fængsel. Eksperter hæfter sig ved, at anklagemyndigheden åbner for brugen af en mildere 
paragraf end den, som er brugt til at overvåge den tidligere FE-chef. Samtidig er han ikke sigtet 
for forhold før anholdelsen, men alene forhold, der er vedrører handlinger begået efter 
løsladelsen. Det er godt nok mærkeligt. Flere eksperter problematiserer, om rumaflytningen af 
Lars Finsen var lovlig. Det er ikke tilladt at aflytte nogen, slet ikke FE’s chef, uden beviser. De 
beviser man eventuelt havde indgår altså ikke i anklageskriftet. Desuden har flere andre, der 
tidligere er blevet anklaget for landsforræderi, fået anklagerne droppet. Det gælder bl.a. Claus 
Hjort, som ikke vil blive retsforfulgt selv efter Folketingsvalget. Endnu en indikation af at 
anklagerne var voldsomt overdrevne, hvilket igen peger på et politisk motiv til anklagerne. 
 
I det sidste eksempel blev tre demonstranter ved en Corona-demonstration, i første omgang 
anklaget for forsøg på statskup. Deres brøde var at have hængt en dukke op, der lignede Mette 
F. På dukken var skrevet “Hun må og skal aflives” – en reference til Mette F`s ordre om at aflive 
minkene. Politiet havde i første omgang ikke anklaget nogen af demonstranterne, men skiftede 
mening da de modtog en anmeldelse fra en ukendt. At anklage demonstranterne for statskup, 
uden andre beviser end den brændte dukke, er altså vildt. I byretten blev de tre pure frifundet.  
 
Demokratiets vej er en smal sti. Én af de allervæsentligste søjler i vores demokrati er 
adskillelsen mellem den dømmende, lovgivende og udøvende magt. Politisk baserede anklager 
bryder med denne opdeling og er virkelig skadelig for vores opfattelse af lighed for loven. Indtil 
videre har vores domstole ageret upåklageligt. Jeg sætter min lid til dem. 
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Budgettale, budget 2023 
Af Charlotte Haagendrup. Gruppeformand, byrådsmedlem  

 
12.10.22 
Tak for ordet, Vicky Holst Rasmussen,  
 
Budget 2023 – tja hvad skal vi konservative sige? 
Det ER ikke det vildeste flotteste budget – det er heller ikke det 
sjoveste budget.  
Det er et budget som vi kan være bekendt. 
Som Seniorrådet I et læserbrev beskrev budgettet ud fra 
ældreområdet:  ”Det er næsten til at leve med”.  
Når vi ser på det samlede budget, så er det nok en sætning, der er 

dækkende. 
 
Det konservative folkeparti er som vanligt gået til budgetforhandlingerne for at løse en opgave.  
Vi vidste godt i august at vi ikke behøvede at skrive de lange ønskelister om udvidelser og om 
nye anlæg.   
Derfor har det for os handlet om at vi kan friholde borgerne i Egedal mest muligt i det 
besparelseskatalog der har været udgangspunktet for forhandlingerne.  
 
For de konservative, har det været vigtigt at vi som udgangspunkt fastholder omsorg, 
normeringer og indhold f.eks. For vores børn, udsatte og ældre.  
At vi hele tiden holder øje med hvordan vi kan sætte medarbejderne mere fri, og hvordan de 
medarbejdere der er i virkeligheden og som ved bedst, kan gøre tingene mest effektivt for at 
løse opgaverne, og derved at vi får mest for pengene.  
Med de positive briller, og sådan er konservative også: 
 
 
På erhvervsområdet er vi er glade for at dækningsafgiften forsvinder fra 2023.  
Selvom det er en reminiscens fra 2022 budgettet, synes vi alligevel det skal fremhæves.  
Vi er ligeledes glade for at vi i byrådet fortsat har fokus på erhvervslivet og at vi ser fremgang i 
blandt andet DI-undersøgelsen, som udkommer i september måned hvert år. Vi skal fortsat i 
byrådet være ambitiøse og målet er bestemt at blevet bedre placeret også de kommende år.  
Vi glæder vi os til at vi skal have etableret et erhvervsforum, hvor vi i byrådet sammen med 
erhvervslivet, fortsat kan udvikle til glæde for erhvervslivet og derfor hele Egedal.  
 
På børneområdet var udgangspunktet ret så store besparelser, som vi konservative trods alt er 
glade for ikke blev virkelighed.  
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Lukning de tre dage før påske, der er få børn i institutionerne, så det giver god mening, for 
Egedals børn at der kan blive nogle fridage med familien, (og familie kan jo også være andre 
end mor og far).   
Det er ligeledes for os spiseligt, at der tages én time i institutionernes åbningstid. Der er ikke 
mange børn i ydertimerne, og naturligvis skal institutionernes personale og forældrebestyrelse 
være en stor del af at pege på hvor den time giver mening i netop deres institution lokalt.  
 
På skoleområdet har skolerne har gennem de seneste år undergået store forandringer med 
skolesammenlægninger, udbygning og renovering, der også vil fortsætte de kommende år. Det 
bliver så godt og allerede nu ser vi flere givende resultater af de igangsatte skoleprojekter.  
I en periode med større forandringer er der behov for at skabe stabilitet og ro på de fronter 
hvor det er muligt. Det har både vores lærere og elever brug for. Derfor er vi i det konservative 
glade for, at vi helt har undgået besparelser på skoleområdet i dette budget. 
 
På ældreområdet er vi glade for vi undgik en del af de forslag, der virkelig ville gøre ondt i 
forhold til vores ældre borgere. Også her lykkedes det at finde besparelserne på de 
administrative opgaver. Vi imødeser med spænding seniorrådets undersøgelse af 
plejebeboernes selvbestemmelse og valgfrihed i forhold til kost.  
Vi glæder os over at vi får indført velfærdsteknologi i form af f.eks. dosisdispenseret medicin 
samt digitale skærme, hvor det også i høj grad bliver en forbedring for de ældre.   
Selvfølgelig skal alt gøres, hvor det giver mening, men vi kommer til at mangle hænder 
fremadrettet, så der skal tænkes nye tanker og ideer ind i på ældreområdet.  
Vi skal stadig have fokus på den primære omsorg. Den personlige kontakt kan ikke erstattes, 
men hvis arbejdsopgaver kan løses, så vi kan frigive hænder til netop den personlige kontakt, 
er det den vej, vi skal. 
 
Det konservative folkeparti er også glade for at forligspartierne i budgettet er enige om at 
klima og energiområdet har og skal have vores opmærksomhed nu, og fremover. 
Vi er derhjemme blevet mere bevidste om at slukke lyset når vi går forlader rummet, vaske når 
det er billigt og tænke over hvornår skal vi tage bilen og hvornår kan cyklen være et godt 
alternativ.  
 
Som kommune er det meget af det samme. Slukke for stand-by når vi går hjem, automatisk lys, 
skal virke i kortere tid, og nogle møder kan måske klares uden at tage en bil, men måske på 
teams eller lign. Når Egedal kommune har lukket rådhuset om fredagen, serverer koldt mad fra 
kantinen, bare for at nævne et par eksempler, så handler det ikke om kr. og øre i besparelser, 
men på energien. 
Vi ved ikke hvor vi står om føje tid, med al den uro lige omkring os, og de afledte 
problematikker heraf er det vigtigt at vi alle gør en indsats.  
 
I Egedal har vi mange boliger, der er opvarmet med naturgas. Krigen har betydet enorme 
prisstigninger på bl.a. gas. Vi er glade for vi med budgettet, sørger for en hurtigere og mere 
smidig myndighedsbehandling af fjernvarmeudrulningen. Vi skal som kommune gøre vores til 
der ikke kommer unødige forsinkelser.  
Vi vil dog lige minde om at vores mange små landsbyer i kommunen, også får information og 
planer for netop deres område i Egedal.  
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På det sociale område er der i disse år stærkt stigende udgifter til de familier som i kortere 
eller længere tid, har brug for støtte i deres liv. Det tager vi seriøst og som kommune og byråd, 
hånd om.   
Derfor er de konservative tilfredse med at der afsættes 10 mio. til specialområdet i et depot. Vi 
kommer til at følge området tæt, så pengene bruges mest effektivt for familierne som er til 
gavn for alle i Egedal.   
 
På anlægssiden er det konservative folkeparti glade for at vi fortsætter med at opdatere og 
renovere vores skoler – dog rejser vi hos os flag for at vi husker Stenløse området, som ikke 
endnu er igangsat og der er heller ikke mange penge afsat til dette område.  
Vi skal ikke kun bygge og renovere – et kæmpe efterslæb på vedligeholdelse af vores 
bygninger, må ikke igen blive en uoverskuelig opgave. Det er så nemt at falde i og bruge 
pengene fra ”vedligeholdelseskontoen”, men der må vi altså stå fast i byrådet.  
 
Og så byggemodner vi fortsat bl.a. I Egedal by, Dyvelåsen og Kong Svends park. Der er også 
ønsker for flere seniorboliger i byområderne – det skal også ind i planlægningen.  
  
Så selvom jeg startede med at kalde budgettet ”næsten til at leve med” så skal det nok gå.  
 
Sluttelig vil jeg rette en tak til vores administration. Et ualmindelig stort antal spørgsmål, om 
dette og hint, har de puklet med at finde svar på.  
Det kan godt være at der har været tændt lys på rådhuset på mærkelige tidspunkter. Måske 
nogle borgere har tænkt at det handler om at glemme at slukke lyset, men det er fordi 
administrationen har siddet tidligt og silde, sene aftner og i weekender, for at finde svar på alle 
politikernes spørgsmål, uagtet hvor relevante de har været.   
Christine Brochdoff vil du bringe en tak videre til alle. Tak for jeres dedikation. Tak til hver og 
en af jer.   
 
Tak også for et godt samarbejde til vores politiske kollegaer i byrådet. Forhandlingerne, uanset 
hvor svære de så ud, er foregået i en god og konstruktiv tone, hvor der var plads til vores 
forskelligheder og for at vi kunne tale sammen hele vejen. Jeg er rigtig, rigtig stolt over at vi nu 
har et budget hvor alle partier og liste er med.  
Alle har taget ansvaret på sig, og vi har haft et fælles ønske om sammen at løse 
udfordringerne.  
Tak til mine politiske kollegaer. Det har, trods opgaven, været en fornøjelse.  
 
Og med disse ord, sender det konservative folkeparti budgettet til vedtagelse.  
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Besøg i demensbyen Bryghuset. 
 

Af Birgitte Neergaard-Kofod, Byrådsmedlem 

 
Tirsdag d.20 september var ældre- og sundhedsudvalget inviteret med på 
seniorrådets tur til Svendborg for at besøge Bryghuset, der er en såkaldt 
demensby. Det består af 125 boliger fordelt på 8 bofællesskaber med i alt 
66 demensboliger, 7 gæsteboliger, 43 ældreboliger, nogle støtteboliger til 
yngre borgere med fysisk/psykiske handicap samt et 
demensaktivitetscenter. Bryghuset har et fantastisk udeareal, der er 

indrettet specielt, så det tager hensyn til demente borgere.  
 
Inspirationen til stedet kommer fra De Hogeweyk i Holland. Efter besøg dernede blev nogle 
visionære medarbejdere og politikere så inspirerede, at de lavede deres egen danske version. 
Svendborg så i 2015, ligesom resten af landets kommuner, ind i udfordringer på 
demensområdet med flere borgere med demens, flere borgere med ukontrolleret adfærd og 
flere yngre borgere med demens. Visionen var et godt hverdagsliv samt at skabe frihed for de 
demente. For at imødekomme disse udfordringer lavede man derfor i Svendborg kommune et 
eksisterende plejecenter om til en demensby. Man fik mulighed for at købe en nabogrund, så 
man kunne få etableret gode udearealer. Man ryddede de administrative lokaler i stueetagen 
og etablerede en lille butik, et fitness rum, et velværerum (hvor der kommer frisører og 
fodterapeuter udefra og booker lokalet, så beboerne kan få ordnet hår, fødder, negle mm), 
lavede et herrerum, et aktivitetsrum, et musikrum og en lille cafe. Altså nærmest en lille by, 
hvor man kan som beboer og pårørende kan komme og være - og hvor man føler sig tryg. I 
udearealerne er der masser af små hyggelige oaser. Der er bl.a. stort bur med kaniner, 
fritgående høns, et værksted, som mange sikkert også har haft hjemme – inkl. pinupkalendere, 
som der ofte er. Der en campingvogn opstillet i et hjørne i haven, så muligheden for at mindes 
en campingferie er der. Der er lavet et lille ishus, hvor man kan købe is, når det er godt vejr. I 
haven er der også en lille sø med ænder. Et andet sted i udearealerne er der en lille pølsevogn. 
Der er tænkt meget i genkendelighed for beboerne, på deres behov og på, hvad der kan bringe 
glæde i deres hverdag. Umiddelbart små simple ting, men for demensramte betyder det utrolig 
meget. Der er tænkt i tryghed og muligheder frem for begrænsninger.  
Svendborg kommune har en demenspolitik, hvor der står, at ingen skal opleve at stå alene 
med demens, at man skal skabe et demensvenligt samfund, og at man har fokus på 
efteruddannelse af personalet. Igen egentlig simple principper, men utrolig vigtig punkter. Det 
har givet tryghed for borgerne, de pårørende og personalet. På Bryghuset var der meget lavt 
sygefravær og stor arbejdsglæde blandt de ansatte. Det handler om tilgangen til den demente 
borger, om efteruddannelse og anerkendelse af personalet samt at have fokus på det gode 
hverdagsliv. 
Bryghuset har en dygtig støtteforening, der har været rigtig gode til at søge fonde og puljer, der 
har været med til at financierer flere af tingene for dem. De har også en stor gruppe frivillige, 
der er med til stå i butikken, cafeen, ishuset, lave havearbejde, cykle med beboerne, passe 
høns og kaniner eller gå tur med beboerne. Hvis en borger er gangbesværet, ja, så er der 
selvfølgelig en lille golfvogn, der sørger for, at man alligevel kan komme ud og nyde haven. 
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Vi havde en super tur. Både fagudvalg og seniorråd blev vældig inspireret af besøget på 
Bryghuset. Samtidig var det en rigtig god anledning til at få talt med hinanden på kryds på 
tværs af råd og udvalg, så vi kunne lære hinanden bedre at kende. Spørgelysten på Bryghuset 
var stor, så vi endte med at overskride tiden en pæn del. Vi fik rigtig meget med hjem fra denne 
tur, som forhåbentligt kan være med til at øge fokus på demensområdet her i Egedal. Som 
formand vil jeg takke for, at vi i udvalget fik mulighed for at komme med på turen – det var en 
dejlig dag med masser af inspiration! 
 
 
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 
 

Hvorfor vil du egentlig være 

politiker? 
Af Emma Juul Hansen, folketingskandidat  
 
Det handler ikke om, hvad du vil være, men hvem du vil være det for. 
Politik handler om at danne rammerne for fremtiden, og jeg vil som 
folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti kæmpe for, at 
rammerne bliver bygget på et konservativt fundament.  Jeg tror på et 
Danmark, hvor vores fælles værdier, kultur og historie danner 
rammerne for vores samfund. Som ung politiker kæmper jeg især for, 

at de unge også får en stemme på Christiansborg, og at de unges perspektiver også bliver 
repræsenteret på den politiske scene. Jeg tror på, at det stærkeste demokrati er et 
repræsentativt demokrati, et demokrati, der favner bredt, og som samler Danmark. Derfor skal 
de unge også have en plads ved beslutningsbordet, og det er den plads jeg gerne vil abonnere 
på.  
 

Hvem er jeg så? 

 

Jeg er 22 år gammel, opvokset i Hareskovby, og til daglig studerer jeg erhvervsøkonomi og 
virksomhedskommunikation på Copenhagen Business School, hvor jeg er færdig til sommer. 
Når man selv er opvokset et sted, dannes der et helt særligt bånd til det sted, og netop derfor 
er jeg folketingskandidat i Nordsjælland - fordi det er her min barndom har fundet sted, og det 
er her, jeg ønsker at give noget tilbage. Politik kom for mig ind med modermælken, da min 
morfar har siddet i Værløse kommunalbestyrelse og Furesø byråd for Venstre. 
Vi er dog blevet enige om, at det er helt i orden, at jeg har valgt Det Konservative Folkeparti. 
Det vigtigste er nemlig, at politik altid har haft min interesse, og det har altid været her, jeg 
fandt mig hjemme.  

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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Politisk tror jeg på et Danmark, der bygger på frihed og ikke tvang. Frihed til den enkelte 
familie, frihed til at sammensætte den mest kompetente bestyrelse uagtet køn, og ikke mindst 
frihed til selv at bestemme hvem der skal passe ens børn, og hvem der skal passe en selv i den 
sidste tid. Jeg tror også på et Danmark, hvor alle skal kunne gå trygt på gaden, og ikke være 
bange for at gå, når det er blevet mørkt. Ikke mindst så tror jeg på et Danmark, hvor vi har en 
infrastruktur, der tilgodeser lokalsamfundene og erhvervslivet udenfor Hovedstaden. 
Nordsjællands interesser skal være stærkt repræsenteret på Borgen! 
 
Hvis der sidder nogen, der har lyst til at være med på mit kampagnehold, hjælpe med at dele 
en flyer eller 2 ud, så er I velkomne til at kontakte mig. I kan læse mere om mine mærkesager 
på: emmajuulhansen.dk. 

 

Kommende arrangementer 

 
 

 
 
 

Mød din folketingskandidat Egil Hulgaard i vores kommune: 

 
 Søndag den 23 oktober klokken 07:30 til 08:30 ved bageren i Ølstykke 
 Mandag den 24. oktober klokken 15:30 til 16:30 ved Spar i Ganløse 
 Onsdag den 26. oktober klokken 07:30 til 08:30 på Måløv station 
 Lørdag den 29 oktober klokken 07:30 til 08:30 ved bageren i Smørum 
 Mandag den 31. oktober klokken 07:30 til 08:30 på Ølstykke station 
 

Folketingsvalg tirsdag den 1. november 2022 

 
 HUSK, du kan også brevstemme frem til, og med, fredag den 28 oktober. 
  
 I Egedal kommune kan du brevstemme på Rådhuset, og bibliotekerne i Ølstykke  
 og Smørum. 
 
 Du kan også brevstemme andre steder i landet. Det skal ikke være i vores egen 

kommune. Du kan brevstemme på alle de andre rådhuse, hvis det passer bedre i  
din hverdag.  
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