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Et værdigt 
liv - hele 
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POLITIK ER MIN 
FITNESS
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og hvor vi får fokus væk fra 

økonomien og hen på den enkelte 

borgers ressourcer og behov.  Jeg 

vil kæmpe for velfærd, sikre vores 

børn stabile og trygge rammer 

under deres opvækst, sikre at de 

unge tager en uddannelse, og 

passe på de ældre og svagere 

borgere. 

Jeg får energi af at lægge arm 

med politiske udfordringer og 

løbe en ekstra mil for vores 

kommune. 

Hvis du er enig, så sæt X ved 

nummer 2 på liste A.

Egedal kommune har brug for 

politikere der kan, vil og tør, tage 

de rigtige beslutninger. Jeg vil 

arbejde for en kommune med 

plads til alle. En kommune hvor vi 

ikke kategoriserer i A, B og C 

borgere og hvor alle bidrager, 

med det vi kan. 

En kommune hvor vi i fællesskab 

varetager borgernes interesser og 

behov, uanset hvor i livet 

borgeren befinder sig. 

En kommune hvor vi gør tingene i 

fælleskab gennem tydelig og klar 

dialog, mellem borger, 

medarbejder og beslutningstager 

Q�Antallet af elever i vores skoleklasser skal ned på 24

Q�Vi har brug for et bedre og bredere samarbejde med borgerne

Q�Vi skal arbejde målrettet for at tiltrække flere dygtige medarbejdere 

til vores skoler, institutioner og plejecentre

Q�Udfaldet af afgørelser, må ikke være baseret på økonomien

I øvrigt mener jeg:



HVEM ER JEG?
Henriette Thirup-Bielefeldt. 
Jeg er 42 år, afdelingsleder hos 
Akademikernes A-kasse, gift på 
13. år med Stefan og mor til 4 
skønne børn i alderen 10-17 år. 
Jeg er opvokset i Veksø, flyttede 
til Smørum, da jeg flyttede 
hjemmefra og er nu bosiddende 
i Ølstykke. 
Vi er er en familie der er meget 
aktiv i fritiden. Min mand er 
deltidsbrandmand på 
brandstationen i Stenløse, 
børnene er flittigere brugere af 
foreningerne i kommunen og 
ældste datteren er aktiv med 
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teater igennem Ung Egedal. 
Jeg er født ind i en 
Socialdemokratisk 
arbejderfamilie og er opvokset 
med bevidstheden om, at selv 
den mindste stemme skal 
høres. Jeg tror på, at alle 
bidrager, med det de kan og det 
skal der være plads til i vores 
samfund. 
Kommunikation, inddragelse, 
gennemsigtighed og tillid er for 
mig noget af det primære for at 
drive en velfungerende 

kommune. 

De stærke borgere skal passe på de svagere borgere. Alle børn har ret til en tryg og skabil opvækst, 
unge skal have en uddannelse og de ældre skal have værdig pleje. Sammen skal vi passe på miljøet.



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 gerne på https://www.facebook.com/henriettethirupbielefeldtsocialdemokrat

Ved spørgsmål, kan du skrive til mig på: Henriette.Thirup-Bielefeldt@egekom.dk

V I L  D U  V I D E  M E R E ?

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   

Børn og unge
Det er bedre for børnene hvis vi forebygger og det er billigere for kommunen. Vores børn fortjener 
en tryg og stabil opvækst, derfor skal vi i Egedal blive bedre til en tidlig indsats. Vi har dygtige 
medarbejdere i vores institutioner og på vores skoler - dem skal vi passe på, ved at sikre et godt 
arbejdsmiljø.

Social og sundhed
I Egedal skal vi have et værdigt liv - hele livet. Borgerne skal så vidt muligt have lige muligheder og 
der må ikke kategoriseres i A, B og C borgere. Jeg vil arbejde for en tidlig, hurtig og effektiv indsats, 
så dem der har brug for hjælp, får hjælp.

Vores lokale samfund
Jeg sætter stor pris på de ressourcer vi har i vores lokale samfund. Det er for mig noget helt specielt 
ved Egedal og det er vigtigt at de lokale samfund ikke overses.

Beskæftigelsesområdet
Vi skal have et større fokus på de tilbud vi har til arbejdssøgende - det skal være tilbud der giver 
mening for den enkelte borger. Vi skal hjælpe vores borgere i varigt arbejde - ikke svingdørsarbejde.

Miljø
Som initiativtager til Egedal Affaldshelte, arbejder jeg for en natur fri for henkastet affald og vi kan 
alle bidrage til bedre miljø og natur. 
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JEG BRÆNDER FOR

Jeg er en af initiativtagerne bag Egedal Affaldshelte. 
Cigaretskodder, hundelorteposer, ispapir og meget mere bliver i 
stigende grad, smidt i naturen. Egedal affaldshelte tager afstand 
og gør op med det henkastede affald. Du kan finde os i bybilledet, 
iført vores gule. Se Læs mere og følg os på Facebook:
 https://www.facebook.com/Egedal-Affaldshelte-101921005425877


