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JEG KÆMPER FOR
— STEM PÅ LASSE NØRRESKOV —   

 - Øget fokus på børnene - 

Daginstitutionerne er et område, der står mit hjerte nært og jeg vil kæmpe 

videre for, at vores børn får den bedste hverdag. Det betyder for mig, at os 

forældre med børn i vuggestue/børnehave samt personalet skal opleve, at der 

er personale nok til stede. Derudover mener jeg også, at der skal være et større 

antal af faguddannet personale i kommunen. 

 - Skoleklasser skal være mindre - 

På skoleområdet er det vigtigt for mig, at vi får snakken i gang om hvor mange 

elever vi gerne vil have i klasserne. Jeg går til valg på, at få nedbragt antallet af 

eleverne i klasserne, da jeg mener en lavere klassekvotient, vil give et bedre 

læringsmiljø for børnene. Jeg tror også det vil bidrage positivt til lærernes 

arbejdsmiljø og dermed kan vores dygtige lærere nemmere fastholdes.

 - Fritidslivet i Egedal - 

Med mit kandidatur, vil jeg arbejde for at udvide fritidsfaciliteterne i takt med 

de mange nye boliger der bygges i Egedal. Med tilflytningsvæksten, bliver man 

nødt til at prioritere pladser i institutioner, skoler og plejehjem, men i 

allerhøjeste grad skal fritidsdelen også følge med.

Her går jeg til valg på, at vi skal have afsat en del flere penge i 

investeringsplanen, så vi er sikre på, at vi f.eks. får halkapacitet nok i hele 

kommunen til alle vores fritidsbrugere. For som det er nu, er der nogle 

foreninger, der ikke kan afvikle de hold de ønsker.



HVEM ER JEG
.Jeg stiller op til byrådet, fordi det stadig er rigtig vigtigt at børnefamilierne 

høres og deltager i debatten, da børnenes stemmer ellers ikke bliver hørt. For 

hvis vores børn har det godt, har vi det godt.

Jeg mener stadig Egedal kommune har brugt for at få yngre kræfter i byrådet, 

for at vores kommune kan forny sig og ændre kursen. 

I alt for mange år, har Egedal haft en Venstre borgmester, som har ladet stå til 

på væsentlige områder. Derfor har vi i den grad brug for fornyelse og en 

tankegang, der favoriserer borgerne og ikke kun regnearkene. 

 - Privat - 

Jeg er 37 år, bor i Smørum med min kone Mai og vores tre børn Lotus, Maggie 

og Dexter på henholdsvis 2 , 5 og 8 år. I forbindelse med mine børns hverdag  

kommer jeg tit i både en lokal vuggestue/børnehave samt på Balsmoseskolen. 

Derudover bruger jeg en del tid på deres aktiviteter i den lokale fodboldklub 

samt gymnastik forening. 

Jeg brænder for at forbedre og udnytte de gode muligheder Egedal byder på – 

dette med en initiativrig, nytænkende og løsningsorienteret tilgang.

I mit professionelle liv har jeg uddannelserne HD i Organisation og Ledelse 

samt en HD i Regnskab og Økonomistyring, og jeg arbejder som controller i 

Tekniq. 

STEM PERSONLIGT PÅ MIG, DEN 16. NOVEMBER HVIS DU OGSÅ VIL HAVE      

FORNYELSE OG MERE FOKUS PÅ BØRNENE OG FRITIDSLIVET

— STEM PÅ LASSE NØRRESKOV —

Sæt familielivet i fokus



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/LasseNoerreskov

Bliv medlem – meld dig ind via socialdemokratiet.dk

Besøg S-Egedal.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   

Hvorfor skal borgere i Egedal stemme på dig?
 Fordi jeg vil kæmpe videre for følgende:
- En bedre dagligdag for vores børn 
- For at få øget vores antal af uddannede pædagoger
 - Bedre normeringer  
- For at få lavere klassekvotienter 
 - Flere og bedre fritidsfaciliteter

Stem personligt på mig den 16. november.
Nr. 4 på liste A.

HVORFOR DIG 
LASSE?

—   STEM PÅ LASSE NØRRESKOV   —


