
BO BRØNDUM
PEDERSEN

KANDIDAT I EGEDAL KOMMUNE

I front på 
klima og 
miljøområdet. 
Vi kan gøre 
det bedre, til 
gavn for os 
alle!



— STEM PERSONLIGT PÅ BO BRØNDUM PEDERSEN —   

Jeg er Socialdemokrat fordi:
• Jeg er opvokset i en familie hvor vi tror 

på "Yde efter evne og nyde efter behov" - 
hvor os der har evnerne, har en 
forpligtelse til at passe på de svage.

• Et samfund skal måles på hvilke 
muligheder der gives de svage, de stærke 
skal nok klare sig.

• Ordentlige arbejdsforhold skaber 
stabilitet i samfundet - nej tak til 
løndumping.

Hvem er jeg:
• 44 år - bor i Ganløse sammen med min datter Lærke på 13 år.

• Civilingeniør, har egen rådgivende virksomhed Bovak ApS med 5 ansatte - 
vi arbejder med klimatilpasning, vand og kloak.

• Spejderleder, Fagansvarlig i "Bevar Stenløse Å", Bestyrelsesmedlem i 
"Ganløse Foreningshus", aktiv i div. foreninger.

• Repræsentantskabsmedlem i Realdania - og medlem af Det Nationale 
Netværk for Klimatilpasning.

Faglighed i Klimatilpasning /  Miljø
Jeg vil arbejde aktivt på klima/miljø området, 
spille kommunens administration god :-)

• Jeg har lavet flere store klimaprojekter, bl.a. 
vundet "Årets Friluftskommune" og været 
indstillet til Nordisk Råds Klimapris...

• Jeg er rådgivende ingeniør indenfor 
klimatilpasning og vand.

• Jeg underviser kommunale planlæggere på 
Teknologisk Institut i god planlægning.
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Vedholdenhed og værdier
Jeg kæmper for hvad jeg tror på!
Jeg har været udsendt til både Kosovo og 
Afghanistan. Det gav et sundt perspektiv på livet.
Vi har et velfærdssamfund, det skal vi styrke - 
samtidig med at vi sikre det enkelte menneskes 
frihed.

Natur og Familie
Naturen er det sted hvor jeg trives bedst med 
familien. Vi skal passe på både familien og  
naturen. 
Min datter og jeg færdes ofte ude, både på 
vandreture, cykelture, til vands og på fjeldet i 
Norge. Her er vi ved Varde Å - undervejs på tværs af 
Jylland. Åerne er en livsnerve i den danske natur - 
dem skal vi beskytte, også i Egedal.

Frivillighed
En kerneværdi for mig er frivillighed. 
Her holder jeg pause på 100 km. vandretur 
med spejderne i sommerferien...
Vi skal gøre det let og attraktivt at være 
frivillig - Egedal Kommune skal arbejde for at 
blive den kommune i Danmark som er kendt 
for de bedste vilkår for frivillige og foreninger



Denne tryksag er klima-
kompenseret i henhold til
ClimateCalc.

Kompensation er købt hos:
Gold Standard

www.climatecalc.eu
Cert. no. CC-000005/DK

Klima og Miljø har brug for en indsats NU!
Der er brug for et byrådsmedlem som har faglig viden om området, som kan 
udfordre det bestående! Jeg er specialist i Kilmatilpasning, medlem af Det 
Nationale Netværk for Klimatilpasning, samt har både vilje og evne til at få os 
i mål
Frivillige og Foreninger har brug for hjælåp
Frivillige og Foreninger er det kit der holder vores samfund sammen - men vi 
kan gøre det meget bedre i Egedal kommune. Jeg har stor erfaring som frivillig 
leder... Vi skal arbejde hårdt på at blive kendt som den bedste kommune i 
Danmark at være frivillige i!
Bedre planlægning og samskabelse med borgerne
Jeg har stor erfaring med planlægning og samskabelse - erfaring som kan 
komme til god nytte i Egedal Kommune...

STEM PERSONLIGT 
FORDI:
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Du kan fange mig her: 

• https://www.bosocialdemokrat.dk/
• https://www.facebook.com/Bovak/
• Telefon 30122893
• Email bo@bovak.dk

Stil endelig spørgsmål :-)

Hvis du vil hjælpe, så sig til - hjælp er meget værdsat


