
HENRIK SASS

Skal 
børnene 
have mere 
plads? 
Stem på 
Henrik 
Sass



Q��Flere atraktive forhold og tider til vores foreninger

Q��Varierede boligtilbud - Egedal for alle aldersgrupper

Q��Værdig ældrepleje  − Mennesket først

Q��Sikre skoleveje - nedsættelse af hastigheden  ved skolerne

BØRNENE ER 
VORES FREMTID

 STEM PERSONLIGT PÅ HENRIK SASS 

mere tid til det enkelte barn.

Vores skoler skal "sættes fri" så 

ledere, skolebestyrelser, 

forældre, lærere og elever kan 

være med til at forme deres 

egen skole, det kræver enorm 

tillid til hinanden, og lyst til at 

samarbejde, men jeg er sikker 

på at det KAN VI SAMMEN i 

Egedal.

Skoler og institutioner i Egedal 

skal være en atraktiv 

arbejdsplads med vægt på 

faglighed og trivsel, og  hvor 

faglig relevant videreuddannelse 

skal være et krav.

Vores børn er vores fremtid og 

vi skal derfor sikre at de får de 

bedste forudsætninger for at 

lære og udvikle sig som hele 

mennesker. Vi skal derfor 

videreudvikle de kreative 

lærringsrum, og samtidig 

arbejde på at få flyttet 

undervisningen ud af de 

traditionelle klasseværelser.

To- voksen ordningen skal 

udvides så flere børn får gavn af 

den. Der er en trykhed ved, at 

der altid er en voksen tilstede 

de kender og er fortrolige ved.

Jeg vil arbejde for at vi ikke har 

over 24 elever i klasserne på 

den enkelte skole, så der bliver 



SAMMENHOLD 
GIVER STYRKE

Jeg vil arbejde på at få etableret 

flere trafiksikre cykelstier der 

skal forbinde de mindre 

samfund med de større byer, og 

stationer i kommunen.  Ved de 

store indfaldsveje i byerne skal 

der også være sikkert at bevæge 

sig som blød trafikant.  

Cykelstier og fodgænger  

passager skal etableres så man 

kan komme sikkert rundt i 

byerne .

En personlig Stemme eller en 

stemme på liste A er en stemme 

Sammenhold giver styrke. A Holdet kæmper sammen om Egedal.

— STEM PÅ HENRIK SASS—

på sammenhold. Vores kandidat 

hold er bredt repræsenteret i de 

fleste byer og der er kandidatter 

med meget forskellige 

fokusområder. Vi vil efter valget 

arbejde sammen som et hold 

hvor gruppens ressourcer 

udnyttes bedst muligt. Vi går til 

valg på at få en ny borgmester 

ved Vicky Holdt Rasmussen, og 

at det også skal være sjovt at 

lave politik sammen.
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HVEM ER JEG
—   STEM PÅ HENRIK SASS   —

Henrik Sass Christensen 40 år.
Bor i Stenløse sammen med min kone Line, vores 2 børn Astrid på 7 år og Elvira på 9 år og 
hunden Bella.
Jeg har boet i Stenløse i 38 år og har defor haft hele min opvækst og mit voksne liv i vores 
dejlige kommune. 

Erhvervsuddannet redder
Har arbejdet indenfor Brandvæsen og ambulance de sidste 20 år og har derfor mødt 
mennesker i alle livets faser.

Frivillig i Stenløse Boldklub med stort F
Siden jeg var 5 år gammel har jeg været aktiv i forskellige foreninger. Det at kunne dyrke det 
men elsker højt er ikke bare en selvfølge. Bag det står en masse frivillige krafter som yder en 
kæmpe indsats i vores klubber og foreninger.  

Det er på tide med en ny 
ledelsesstil på 
borgmesterkontoret. Jeg 
støtter derfor op om 
vores 
Borgmesterkandidat 
Vicky Holst Rasmussen.


