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— STEM PÅ BRIAN ØLLEGAARD —   

attraktivt for erhvervslivet at 
bosætte sig i egedal med flere 
arbejdspladser for at skabe et 
solidt fundament for vores 
kommende velfærd.

I Egedal har vi den smukkeste
natur som jeg gerne vil bevare, 
og vi har en klimamålsætning i 
2030 men er vi egentlig parate 
til det? 
har vi fjernvarmeværker nok og 
hvad med alternativ 
opvarmning for dem som ikke 
kan kobles på 
fjernvarmenettet? det er nu vi 
skal have arbejdshandskerne 
på

bedre og flere almene boliger 
for alle, ungdomsboliger og 
studieboliger så vores unge ikke 
skal flytte til København i et 
usselt kælderværelse til ublu 
priser, der er stor efterspørgelse 
på almene boliger i Egedal og 
mange vil gerne flytte til vores 
kommune. Derfor må vi skabe 
rammerne for at gøre dette 
muligt

At tiltrække mere erhvervsliv til
Egedal, Egedal er en pendler 
kommune som ikke har de 
store industrigiganter men 
mindre kan vel også gøre det, 
jeg tænker vi kan gøre det mere 



— STEM PÅ BRIAN ØLLEGAARD —

BO BRØNDUM PEDERSEN

SINNE ELIASEN BRIAN ØLLEGAARD HENRIETTE THIRUP-BIELEFELDT

IB SØRENSEN

HENRIK SASS

LASSE NØRRESKOV

HENRIK WOLFHAGEN

LINE ANDRUP MORTEN LYAGER

sammen om Egedal

jeg står for 
fællesskab og samværd
tillid og ægte velfærd
ansvar for mennesker og miljø.

sammen med det knivskarpe kandidathold og 
borgmesterkandidat Vicky Holst Rasmussen er vi godt 
garderet , vi er bredt repræsenteret i de fleste byer og 
har hver vores målsætninger så vi er godt dækket ind.
En stemme på liste A er en stemme på en sikker og tryg 
økonomisk politik



Denne tryksag er klima-
kompenseret i henhold til
ClimateCalc.
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tid til forandring på 
borgmesterkontoret
jeg støtter op omkring vores 
borgmesterkandidat 
Vicky Holst Rasmussen

jeg støtter op omkring vores kandidat til 
region hovedstaden
Louise Bro

Brian Øllegaard 60 år
bor i stenløse sammen med min hustru pia
har boet i kommunen siden jeg var 5 år af flere omgange og skal 
aldrig mere flytte fra denne skønne kommune.
Jeg er uddannet bygningsmaler siden 1980 og har arbejdet inden 
for faget lige siden.
jeg har haft og har mange tillidsposter i fagbevægelse, 
boligselskab og på min arbejdsplads

hvem er jeg


