
LINE METTE
ANDRUP

KANDIDAT I EGEDAL KOMMUNE

Fælles om 
Egedal"



Vi skal være fælles om Egedal og 

jeg er opstillet som kandidat til 

kommunevalget 2021, fordi jeg 

mener, at jeg kan gøre en 

forskel for fællesskabet.

Jeg har indtil videre oplevet 43 

somre og lever nu det fine 

voksenliv, hvor man næsten frit 

kan vælge, hvor man vil bruge 

sin tid og lægge sine kræfter. Jeg 

har fordelt tid og kræfter på 3 

hovedområder: Familieliv, 

foreningsliv og arbejdsliv. 

Familien gør livet værd at leve, 

arbejdslivet giver mulighed for 

at leve og foreningslivet er en 

del af mig, som jeg aldrig ønsker 

FÆLLESSKAB ER 
MIN HJERTESAG
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r at undvære.

Foreningslivet giver mig gode 

oplevelser, tilhørsforhold og 

udfordringer, nye perspektiver 

og fællesskab.

Fællesskab er enormt vigtigt for 

mig og det er altid muligt at 

finde noget at være fælles om, 

man skal bare gøre 

referencerammen  større. 

Når vi laver ting i fællesskab og 

sammen tager velovervejde 

beslutninger kommer vi længere 

og tæt på alt er muligt.

Derfor skal vi være fælles om 

vores Egedal



GOD
PLADS

Egedal dækker et stort område 

og et stort potentiale, så efter 

min mening er der plads til det 

meste.

Jeg mener, at vi som borgere og 

som kommune altid skal gøre 

vores yderste for at finde plads 

til alle..

Vi er mange i en kommune, så vi 

skal også huske at give plads.
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Der skal være plads efter barsel. 

Der skal være plads til at gode 

spørgsmål besvares. Der skal 

være plads til at få et godt råd. 

Der skal være plads til at drive 

erhverv. Der skal være plads til 

forskellighed. Der skal være 

plads til foreningsliv. Der skal 

være plads til nærhed og tillid. 

Der skal være plads til verdens 

bedste hverdag i vores Egedal.

Fælles om Egedal



Denne tryksag er klima-
kompenseret i henhold til
ClimateCalc.

Kompensation er købt hos:
Gold Standard

www.climatecalc.eu
Cert. no. CC-000005/DK

Følg mig og del gerne mine updates på facebook.com/line-andrup-lokalpolitiker

Bliv medlem – meld dig ind via socialdemokratiet.dk (koster ca. 520 kr./år).

Besøg socialdemokratiet.dk og se mere om, hvad jeg står for

V I L  D U  VÆ R E  M E D ?

S O C I A L D E M O K R AT I E T   ·   C H R I S T I A N S B O R G   ·   1 2 4 0  K Ø B E N H AV N  K   ·   T E L E F O N  7 2  3 0 0  8 0 0   

Fællesskab
Vi opnår de bedste resultater i fællesskab og ved at vi enes om at vandre i 
samme retning

Ordentlig kommunikation
Vi skal kommunikere ordentligt med hinanden og inddrage de relevante 
aktører hver gang det giver mening eller vi har brug for svar

Plads til alle
Vi skal altid stræbe efter, at der er plads til alle.
Det gælder både i de fysiske faciliteter  og på de mentale planer

TRE VIGTIGE
FOKUSOMRÅDER

—   STEM PÅ LINE ANDRUP   —


