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Nærhed,
ejerskab
og tillid.
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V I L  D U  VÆ R E  M E D  V I C K Y ?

Følg og del mig gerne mine updates på facebook.com/VickyHolstRasmussen

Bliv medlem - meld dig ind via socialdemokratiet.dk (koster ca. 500 kr./år)

Besøg s-egedal.dk og se mere hvad jeg og de andre kandidater står for

LOUISE BRO
Kandidat til regionsrådet



– STEM PERSONLIGT –

EGEDAL – ET UNIKT FÆLLESSKAB MED  
MANGE BYSAMFUND
En af Egedals særlige styrker er vores mange 
unikke bysamfund. Det skal vi bevare ved at turde 
planlægge som en samlet enhed og samtidig have 
øje for forskellige behov. 

Vi skal skabe ejerskab hos borgerne ved at gøre 
det lettere at være med. Det skal være lettere at  
få indflydelse på beslutninger og lettere at bruge  
vores kommune. Vi skal i det hele taget give 
borgerne en lettere hverdag. 

Den bedste hverdag skabes ved, at alle i kommu-
nen har de mest optimale rammer. Vores institu-
tioner og skoler skal være trygge og fleksible – og 
selvfølgelig have fagligheden i orden. Vi skal gøre 
det nemt for alle at træffe grønne valg. Og når livet 
forandrer sig for borgerne, skal der være plads til 
at de kan blive boende i kommunen. 

EGEDAL FORTJENER ET NÆRVÆRENDE  
LEDERSKAB
Udviklingen af Egedal Kommune skal fortsætte. 
Gennem de seneste mange valgperioder har der 
været fokus på byudvikling. Med mit lederskab vil 
vi, som socialdemokrater, have fokus på udvikling 
af vores velfærd. 

Vi politikere skal turde tage ejerskab og ansvar  
for at skabe mere nærhed og fællesskab i Egedal. 
Vi tror på, at vi alle uanset partifarve arbejder for 
den samme sag - nemlig en kommune, hvor det  
er trygt at være borger. 

I Socialdemokratiet har vi tillid til at hvert eneste 
menneske der tager del i fællesskabet, gør  
det bedste de kan og bidrager med det, de har 
mulighed for. Det er godt nok for os i Social - 
demokratiet.

Vi vil sætte en retning for Egedal, hvor kommun-
ens medarbejdere og politikere rummer det hele 
menneske og arbejder for at skabe Danmarks 
bedste kommune. 

EGEDAL – EN KOMMUNE BYGGET PÅ TILLID
Som borgmester vil jeg sætte kommunens med-
arbejdere mere fri. Jeg tror på at tillid er vejen 
frem og at faglighed ikke skal styres af økonomi, 
men af sunde og meningsfulde principper.  
Eksempelvis ser jeg en folkeskole hvor vores 
lærere er ved at drukne i papir. Det skal vi turde 
gøre op med, så de igen har mulighed for at have 
fokus på at gøre det, de er allerbedst til: Nemlig  
at undervise vores børn.

Vi skal udvikle og tiltrække medarbejdere i 
verdens klasse. Egedal skal være en arbejdsplads, 
hvor den enkelte medarbejder føler ejerskab for at 
skabe en kommune for alle slags mennesker. 

Medarbejderne skal vises den nødvendige tillid 
så de kan give nærhed til de borgere, de møder 
i deres arbejde. Dette gælder i særdeleshed de 
borgere, der igennem et langt liv har bidraget til 
vores fællesskab. Vi skal sikre at de fortsat kan 
have et godt liv. Vi skal huske, at vi har et særligt 
ansvar for at hjælpe dem, der ikke selv kan.

Se mere om, hvad vi står for og møde vores andre 
dygtige kandidater på s-egedal.dk

Vicky Holst Rasmussen
Borgmesterkandidat for socialdemokratiet i Egedal

HENRIETTE THIRUP BIELEFELDT

SINNE MUNCK ELIASEN

IB SØRENSEN

BRIAN ØLLEGÅRD

HENRIK SASS

BO BRØNDUM PEDERSEN

MORTEN LYAGER

LASSE NØRRESKOV

LINE ANDRUP

HENRIK WOLFHAGEN


