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1. Et Egedal med rammer for alle
SF-Egedal vil i Egedal kommune skabe de bedst mulige rammer for et helt liv, uanset
hvor vi står i det. Det handler både om alder, livssituation og køn. I løbet af livet
ændres vore roller og aktiviteter. Vi går i daginstitution, i skole og videre på en
uddannelse. Vi går på arbejde, er aktive i fritiden og nyder naturen. Vi motionerer,
transporterer os og bliver syge. Vi ved, at alle elementer er vigtige for det gode liv.
Egedal Kommune skal være en attraktiv kommune at bo i fyldt med livskvalitet for
alle borgere fra vugge til grav.
For at nå dette mål, er det for SF-Egedal helt centralt:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

at kommunens daginstitutioner, skoler, SFO’er og klubber skal være gennemsyret
af kvalitet, både hvad angår det pædagogiske og undervisningsmæssige indhold,
normeringer og de fysiske rammer
at kommunen understøtter de ældres liv på alle områder
at handicappede får gode rammer for et godt liv og en kvalificeret sagsbehandling
at energi-, miljø- og klimaindsatsen er helt i top og fastholder og udbygger Egedal
Kommunes position som en af landets bedste på det bæredygtige og grønne
område
at der bliver værnet om de mange naturskønne områder
at forebyggelse er den bedste vej mod bedre sundhed; derfor skal sundhed
indtænkes overalt
at kommunen sikrer de bedst tænkelige rammer for et mangfoldigt kultur- og
idrætsliv
at tryghed og sikkerhed i trafikken har høj prioritet, hvilket bl.a. medfører anlæg af
flere cykelstier og en styrkelse af den kollektive trafik
at indsatsen for de unges erhvervs- og uddannelsesmuligheder er i top

Det nærdemokratiske samspil med borgere og brugere er en grundsten i vores
udmøntning af det kommunale selvstyre. Derfor vil vi inddrage brugerne, når
kommunen på forskellige områder skal udvikles og forandres.
SF vil støtte udvikling og forskellighed i de enkelte lokalsamfund. Udgangspunktet
herfor er borgernes ønsker. Borgerne kan - gerne med kommunal støtte - igangsætte
forskellige aktiviteter, for eksempel legepladser, rollespilsområder, steder for kreative
aktiviteter, udfordrende fysiske aktiviteter m.m. Målet er en kommune fuld af
mangfoldige, lokalt forankrede tilbud.
SF's vision er, at Egedal Kommune skal være attraktiv at bosætte sig i. Vi mener, at
Egedal skal virke tiltrækkende på familier, uanset om de ønsker at flytte ud fra
storbyen eller kommer fra det øvrige land.
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2. Dagtilbud
Børn har krav på et godt børneliv. Derfor skal Egedals daginstitutioner tilbyde et
kvalitativt pædagogisk indhold og gode fysiske rammer ude og inde.
For at sikre børns udvikling ønsker SF, at der indføres minimumsnormeringer, hvor
kun det pædagogiske personale, som faktisk er på arbejde, indgår i beregningen, så
barsel og sygemeldte ikke indgår i beregningen.
SF ønsker som maksimum tre børn per voksen i vuggestuen og seks børn per voksen i
børnehaverne. SF ønsker minimumsnormeringen indfaset hurtigst muligt, gerne i
2023. Ud over de store statslige tilskud skal Egedal Kommune selv afsætte penge på
budgettet hertil.
Der skal fra år til år i samarbejde med forældrebestyrelserne besluttes særlige
indsatsområder for det pædagogiske arbejde i det enkelte område/børnehus.
Sundhed er væsentligt for SF, og derfor skal et sundt frokostmåltid og frugtordning
indgå som en obligatorisk del af dagtilbudsydelsen med samme kommunale
finansiering som dagtilbuddet. Maden skal i videst muligt omfang være økologisk.
I den kommende valgperiode vil antallet af 0 - 5-årige ifølge prognoserne stige med
700 - 800 børn. Ved fremtidigt nybyggeri af daginstitutioner skal alle daginstitutioner
bygges som aldersintegrerede, så børn og forældre oplever færrest mulige skift.
SF ønsker af hensyn til overskueligheden for børn, forældre og personale, at
institutionerne ikke er større end 80 børn, hvor vuggestuebørn tæller for 2.
SF vil arbejde for, at der fremover ansættes uddannede pædagoger, så de udgør
mindst 80 procent af det pædagogiske personale. Gode normeringer og høj faglighed
skal gå hånd i hånd, hvis vi for alvor skal øge kvaliteten. For at nå målet skal
kommunen tilbyde merituddannelse til de nuværende medhjælpere.
SF ønsker mulighed for hjemmepasning for sårbare børn.
Der skal være valgmulighed mellem dagpleje og daginstitution for aldersgruppen 0 –
2 år.

3. Folkeskolen
SF vil arbejde for en attraktiv folkeskole for alle.
SF vil arbejde for, at der i folkeskolen bliver en maksimal klassestørrelse på 24 elever
pr. klasse frem for de 28, der er maksimum i dag. I Egedal er der i dag 40% af
klasserne, hvor klassestørrelsen er mere end 24. Og selv om flere elever i klassen
giver mulighed for flere lærere, er den ekstra lærerressource så lille, at den reelt ikke
udgør en forskel for eleverne.
SF ønsker den lavere klassestørrelse for at sikre, at skolerne er inspirerende og
attraktive miljøer. Samtidig giver den lavere klassekvotient bedre muligheder for
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inkluderende undervisningsmiljøer. SF ønsker også flere hold- og deletimer, og vi
ønsker oprettelse af 2-lærerordning - især i indskolingen.
24 i klassen er ikke kun en drøm om at være færre elever om én lærer. Det stiller
også krav til, at der er nok lokaler. Det er naturligvis en nødvendighed, at de
kommende udbygninger af skolen tager højde for, at vi kan sikre en klassekvotient på
maksimalt 24 elever.
Vores skoleelever skal igen tilbydes et betalt lejrskoleophold i løbet af skoletiden.
Vores forslag er 4 overnatninger i 7. klasse, så det sociale liv i klassen får et godt
udgangspunkt i starten af udskolingen. Lejrskoler har stor værdi ikke alene for trivsel,
men også for pædagogik og anderledes didaktik.
Vi ønsker at skabe mulighed for, at de enkelte skoler kan udvikle sig i særlige
retninger således, at vi kan få vidensdelingscentre og profilskoler, som skabes nedefra
af elever, forældre og medarbejdere. Eksempler herpå kan være:
•
•
•
•

den musiske skole, hvor musikundervisning og musikforståelse bruges aktivt i
undervisningen
naturvidenskabsskolen, hvor børnenes nysgerrighed og lyst til at lære vækkes
skolen med særlig fokus på idræt og bevægelse
skolen, der arbejder med multimedier, og hvor de nyeste teknologier kan indgå i
undervisningen

Vi går ind for et reelt frit skolevalg, så børnene kan søge ud fra geografi, men også af
interesse.
Et større samarbejde mellem skolerne i hele Egedal Kommune vil kunne udvikle
kompetencer og give mulighed for at komme på besøg hos hinanden. Dermed kan
man nyde godt af andre skolers specialer.
Ligeledes skal det sikres, at unge kommer i erhvervspraktik - meget gerne i det lokale
forretningsliv.
Covid-19 har vist os, hvor stort et behov vi alle sammen har for, at vores IT-udstyr og
børnenes muligheder for undervisning via IT er i top. Derfor er der brug for at se på
vedligeholdelse af IT-udstyr. Der skal også findes midler til at vedligeholde
smartboards og andre undervisningsmidler. Vi skal have lydhørhed over for de enkelte
klassers fysiske rammer og behov. Hvor det på én skole kan give mening at købe
gardiner, er det på en anden skole smartboards, der har behov for opgradering. Vi vil
sørge for, at indretning omkring og hensigtsmæssig placering af IT-udstyr
understøtter optimalt brug.
SF går ind for den nære skole. Vi vil derfor bakke op om initiativer, der støtter mindre
og mere lokale skoler. På den baggrund stiller vi os kritiske over for at lukke skoler og
således samle eleverne på storskoler.
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4. Ungeliv
SF bakker op om det gode ungdomsliv. Et godt ungeliv styrker ønsket om at flytte
tilbage til kommunen senere i livet.
For SF er det helt afgørende, at vores unge medborgere har mulighed for at føle sig
som en del af et fællesskab. Et fællesskab, hvor de føler sig socialt accepteret – både i
familien, i lokalområdet, i sportsforeningerne og i skolen.
Derfor vil SF arbejde for at få indført et fritidspas, så de mest socialt udsatte børn og
unge kan få hjælp til betaling af kontingent og udstyr.
SF ser det som en stor og vigtig udfordring at sikre, at alle unge får en uddannelse, så
de er godt rustet til voksenlivet.
Det er vigtigt, at de unge har mulighed for at deltage i sociale arrangementer, da det
skaber sammenhæng i lokalsamfundet. Vi bakker op om de glimrende tilbud, der i dag
udbydes i Ung Egedal. Men vi finder det også vigtigt, at der er plads til de unge, der
ikke ønsker at deltage i de organiserede kulturtilbud. De skal have støtte og
opbakning til deres egne kreative projekter.
SF vil arbejde aktivt for, at unge mellem 18 og 25 år har mulighed for at få gratis
psykologhjælp uden lægehenvisning. Derfor vil vi gerne invitere organisationen
“Headspace” til Egedal, hvor børn og unge ved behov gratis kan få mentale støtte, de
har brug for.
Valgretten til kommunalvalg foreslås nedsat til 16 år. Vi oplever 16-årige som tilpas
modne til, at de har forståelse for demokratiet, og at de er i stand til at træffe
beslutninger om kommunale forhold. Vi skal styrke lokaldemokratiet ved at lade de
unge være en aktiv del af det. Demokratiske læreprocesser som undervisningen om
demokrati i folkeskolen, SkoleValget, Politiker-for-en-dag og Ungdomsparlamentet
skaber et solidt grundlag, så de unge netop er rustet til at indgå i valghandlinger.
Derudover mener vi også, at hver folkeskoleklasse skal have mulighed for at komme
op på rådhuset og lære, hvad der sker på den kommunalpolitiske scene.

5. Ældrepolitik
Andelen af ældre, plejekrævende borgere stiger meget i den kommende
byrådsperiode.
Flere rammes af demens, fordi antallet af ældre øges. Det er vigtigt med en tidlig
indsats over for demente med formidling af viden, støtte til den demente og de
pårørende i form af hjemmepleje, dagcenter og aflastning, mens borgeren er
hjemmeboende.
Den nyeste faglige viden om plejeboligmiljøer for demente skal indarbejdes i
nybyggeriet, så dagligdagen lettes mest muligt for den ældre. Plejeboliger skal
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etableres som leve-/bo-miljøer, hvor beboerne involveres mest muligt i de daglige
gøremål. Byggeriet skal opdeles i mindre enheder, så det bliver overskueligt og trygt
at bo i.
Plejeboligbyggeri skal ikke etableres efter kriterier om effektiv drift (med færre
personaler), men ud fra værdier som nærhed, overskuelighed og tryghed.
Personalet skal i videst muligt omfang tilknyttes samme borgere i plejeboligerne arbejde i faste teams - så borgeren møder de samme ansigter i dagligdagen.
SF vil satse på, at hverdagsrehabilitering så vidt muligt inddrages i egenomsorgen og
de daglige gøremål i eget hjem, suppleret med træning. Der skal i videst muligt
omfang tilknyttes et team af medarbejdere omkring de ældre.
Velfærdsteknologi skal være med til at hjælpe de ældre, så de kan klare sig længst
muligt uden hjælp fra personale.
SF vil sætte fokus på opsporingen af aldersrelaterede sygdomme og sætte ind med
oplysning, vejledning, forebyggelse og træning.
Nybyggede boliger til ældre skal altid placeres, så der er dækning af kollektiv trafik og
indkøbsmuligheder.
Egedal Kommune er begunstiget med mange frivillige foreninger, som ønsker at gøre
noget for de ældre medborgere. De frivilliges indsats som besøgsvenner, med motion
og bevægelse, med sociale caféer, kulturelle arrangementer, ture m.m. inden for
ældreområdet skal støttes. Aktiviteterne medvirker til en højnelse af livskvaliteten,
forebygger ensomhed, vedligeholder krop og sjæl samt etablerer og fastholder den
ældres netværk. Der skal ydes generelle tilskud til foreningerne, så de har mulighed
for at planlægge og udføre deres frivillige aktiviteter.
Frivilligt arbejde må aldrig erstatte den kommunale forpligtelse over for borgerne.

6. Borgere med handicap
SF vil skabe de bedste rammer for det hele liv i Egedal for borgere med handicap og
deres pårørende og arbejde for, at der tænkes mindre i diagnoser og mere i borgernes
ressourcer. Det skal således være den enkelte borgers ressourcer, der er afgørende
for den hjælp og støtte, der ydes. De ansatte skal se udviklingsmulighederne sammen
med den handicappede og give borgeren medansvar for eget liv.
Retssikkerhed:
For SF er det centralt, at der sker en styrkelse af den handicappede borgers
retssikkerhed i mødet med den kommunale administration. SF vil arbejde for, at
retssikkerheden styrkes ved, at den kommunale administration lægger vægt på tillid,
borgerinddragelse og samarbejde med borgeren i sagsbehandlingen. Den
handicappede borger skal ikke opleve utallige sagsbehandlerskift, men én
sagsbehandler – én indgang til kommunen.
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Tilgængelighed:
Handicappede borgere skal så vidt muligt have mulighed for at leve et selvstændigt og
aktivt liv i Egedal Kommune. SF vil arbejde for, at Egedal Kommune bliver en
tilgængelig kommune, der er indrettet for alle. Derfor skal kommunen tænke i
universelt design fra start ved nybyggeri og anlægsprojekter – det er godt for alle og
nødvendigt for nogle.
SF vil derudover arbejde for, at der tænkes tilgængelighed ved adgang til kommunens
mange naturområder, til kommunens kultur- og idrætsfaciliteter og ved adgang til
deltagelse i kommunens borgerdialog
Bo- og aktivitetstilbud:
Hvor borgeren ikke selv er i stand til at klare hverdagens udfordringer pga. nedsat
fysisk eller psykisk funktionsniveau, skal kommunen tilbyde individuel støtte samt
mulighed for dagtilbud, beskæftigelse og botilbud.
Egedal Kommune skal medvirke til etablering af botilbudslignende botilbud til borgere
med nedsat funktionsevne, som på den ene side ikke kan begå sig på det ”normale”
arbejdsmarked pga. funktionsnedsættelsen, men på den anden side er for
velfungerende til botilbud på en institution. Boligerne skal etableres som almene
boliger, og der skal ydes den fornødne pædagogiske støtte i tilknytning til dem.
Kommunen skal etablere et tilstrækkeligt antal midlertidige botilbud efter
Serviceloven, som personer med behov herfor kan benytte, indtil de kan sluses ud i
egen bolig. Endvidere skal kommunen medvirke til etablering af et tilstrækkeligt antal
boliger for socialt udsatte, såkaldt ”skæve boliger”.
SF vil arbejde for, at beboere med funktionsnedsættelse får botilbud, som specielt
tilgodeser deres specifikke behov, og så man ikke uhensigtsmæssigt blander borgere
med forskellige behov.
SF vil arbejde for, at flytning af borgere i botilbud kun sker for at tilgodese beboernes
behov og ikke som led i centralisering med besparelser som formål.
Børn og unge med handicap:
SF vil arbejde for, at det er barnets og den unges samlede livs- og familiesituation,
der bliver omdrejningspunkt for vurdering af støtten og hjælpen – og ikke placeringen
af barnet/den unge i én bestemt kategori.
SF ønsker forbedring af de kommunale børnepsykologiske ressourcer, så børn med
psykiske vanskeligheder kan blive undersøgt straks efter, at mistanke om psykiske
vanskeligheder opstår. Hurtig vurdering er afgørende for visitering til børnepsykiatrisk
udredning. Der skal være ressourcer til at arbejde for at skabe positive relationer
mellem børn og pædagoger/lærere, både i daginstitutioner og i skolerne, og ved
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mindre alvorlige vanskeligheder skal børnepsykologerne have ressourcer til hurtigt at
iværksætte tilstrækkelig samtalebehandling.
Psykisk sårbare:
SF ønsker det socialpsykiatriske tilbud forbedret med en koordinerende funktion,
særligt i forbindelse med overgang fra regionsregi (psykiatrisk hospital eller
distriktspsykiatrisk center) til det kommunale regi:
•

•

•

ved fremskudt visitation, hvor den kommunale fagperson, hurtigst mulig efter at
en borger bliver indlagt, har kontakt med patient og hospital; den kommunale
repræsentant skal sikre, at der under indlæggelsen arbejdes på at realisere de
aftalte handlingsplaner, og at kommunen efter udskrivelsen kan tilbyde den hjælp
og støtte, patienten har behov for - det være sig social støtte, kontakt til
jobcenter, bolig, optræning eller patientskole. Ved misbrugsproblematik kan
kontakt til den kommunale misbrugsbehandling etableres
ved en mentorordning eller gennem en sagsbehandler med denne specialfunktion;
denne koordinerende funktion skal også kunne hjælpe den sindslidende borger
med økonomiske problemer
ved etablering til unge af en indgang til det kommunale system med én eller få
rådgivere, der hjælper på vej i systemet, i stedet for at det er den unge og evt.
pårørende, der selv skal finde vej i den kommunale verden

SF vil arbejde for, at der bliver særlig opmærksomhed på at støtte psykisk sårbare
borgere, der også har somatiske problemer, fx med tilbud om rygestop,
hjerterehabilitering eller diabetesskole.
SF ønsker, at der tilbydes efteruddannelse til personalet, som leverer serviceydelser til
sindslidende, samt til kommunale sagsbehandlere og til personalet i Borgerservice.
Pårørende:
I Egedal Kommune er 5-10 % af borgerne registreret med en sindslidelse, og der er
anslået 3 gange så mange pårørende til disse. SF ønsker, at denne store gruppe
pårørende får hjælp til at håndtere de store udfordringer, pårørende til sindslidende
har. Man ved, at der øget sygelighed, både fysisk og psykisk blandt pårørende, mange
bliver således medramte. Derfor er det vigtigt, at de tilbydes særlig støtte bl.a. ved at
de, når det er muligt, inddrages i behandlingen af de psykisk syge, at der er
opmærksomhed på struktureret behovsafklaring, at de får tilbudt at deltage i grupper
af pårørende, der kan støtte hinanden, at de tilbydes psykologhjælp og støtte af
pårørende-mentor og med hjælp til sygedagpenge, hvis de må sygemelde sig for at
passe på den psykisk syge.
Endvidere skal pårørende have mulighed for aflastning, som er aftalt på forhånd, så
hvis en pårørende pludselig får forfald, ligger der en aftale om, hvad der skal ske.
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Brugerinddragelse:
SF vil arbejde for, at borgere med handicap, pårørende og de lokale handicap- og
interesseorganisationer inddrages aktivt i planlægning af kommunale tilbud og
faciliteter for handicappede borgere.
Endvidere vil SF arbejde for, at Egedal Kommunes handicappolitik bliver revideret naturligvis i en proces med aktiv brugerinddragelse.

7. Sundhed
De kommunale tilbud til borgere med kroniske sygdomme skal løbende udvikles, så
borgerne så vidt muligt bliver i stand til at mestre egen sygdom. Borgerne har
hovedansvaret for egen sundhed, men kommunen er ansvarlig for, at der er fagligt
opdaterede tilbud om genoptræning, forebyggelse, sundhedsfremme, rehabilitering og
misbrugsbehandling.
Forebyggelse og sundhed skal tænkes ind i al planlægning og kommunal aktivitet, så
det sunde valg bliver en naturlig del af livet i Egedal Kommune. SF vil arbejde for, at
mulighed for fysisk aktivitet og motion forbedres, bl.a. ved at der forskellige steder i
det offentlige rum opsættes fitnessredskaber, og at forholdene for cyklister forbedres i
Egedal Kommune.
Overvægt blandt børn øger risikoen for mistrivsel i barneårene og for udvikling af
livsstilssygdomme i voksenlivet. Mange børn tilbringer hovedparten af deres vågne liv
i institutioner, skoler og fritidsfaciliteter. Her har kommunen mulighed for at få
indflydelse på børnenes livsstil, og SF ønsker derfor, at motion indgår hver dag i
børnenes institutioner og skoler, og at der er tilbud om sund og økologisk mad i
dagtilbuddene til børn. Dette gælder også den kost, der tilbydes på de kommunale
idrætsanlæg, botilbud og på ældreområdet.
SF vil arbejde for, at Egedal Kommune indarbejder Sund-by-netværkets ”15 skridt til
forebyggelse af alkoholproblemer – den gode kommunale model. Anbefalinger,
strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats” for at hindre,
at børn og unge får et usundt forhold til alkoholindtag og for at forebygge
alkoholmisbrug senere.
Sundhedsplejerskerne og småbørnspædagoger har gennem deres arbejde mulighed
for tidlig opsporing af sårbare børn. For at optimere dette, skal de have mulighed for
løbende uddannelse og adgang til tværfaglig sparring. Endvidere skal praktiserende
læger have mulighed for at henvise børn og unge med tegn på mistrivsel direkte til
PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) for at sikre tidlig opsporing og sikre, at
børnene får den rette hjælp.
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Der skal være tilstrækkelige ressourcer både blandt sagsbehandlerne og i PPR til at
følge op på de sårbare børn for så tidligt som muligt at aktivere familiernes ressourcer
og motivation for forandring.
Ved dét sundhedsplejerskebesøg i graviditeten, som nu er et tilbud, skal de vordende
forældre begge tilbydes en struktureret undersøgelse for tegn på depression.
De frivillige i foreningerne udfører en stor indsats i det forebyggende arbejde. De
sikrer fx tilbud om idræt og motion i lokalområdet. En sidegevinst hertil er, at
borgerne skaber netværk og får øget trivsel. Derfor vil SF fastholde og udvikle
samarbejdet med de frivillige, så flest muligt deltager i tilbuddene.

8. Natur, biodiversitet, miljø, klima og energi
SF går ind for cirkulær økonomi – beskrevet som doghnut-økonomi – hvor
menneskenes forbrug er afpasset efter Jordens ressourcer, således at der kun
produceres det, som er nok til at opretholde det gode liv. På denne måde kan vi få et
menneskeligt rigere samfund med mindre stress og dermed bedre mulighed for at
kunne nyde kunst, kultur og natur.
SF vil sætte fokus på at øge bevidstheden om de store naturværdier, vi har i Egedal
Kommune, med henblik på at påvirke holdninger og adfærd, så vi øger biodiversiteten
og etablerer en rigere natur.
SF vil arbejde for at forbedre miljøtilstanden i Egedal Kommune ved at arbejde
målrettet for, at miljøvenlige virksomheder og erhverv fremmes, bl.a. med en
indkøbspolitik i kommunen, som særligt tilgodeser kommunens bæredygtige
producenter. SF har allerede i foregående valgperiode fået gennemført pesticidforbud i
vandindvindingsområder (BNBO), og vi ønsker at fastholde og udvide
pesticidforbuddet. I samme periode har SF stået i spidsen for en aftale om
modernisering af genbrugsstationen ved Toppevad med ambitionen om, at borgerne
får lettere tilgang til genbrug og recirkulation. Vi vil ligeledes øge borgernes mulighed
for bedre affaldssortering.
DK2020 er et projekt, der med støtte fra bl.a. Realdania støtter kommuners
udfærdigelse af klimaplaner, der lever op til målsætningerne i Paris-aftalen. 65
kommuner er nu tilsluttet dette projekt, og SF ønsker, at Egedal Kommune i efteråret
2021 tilslutter sig projektet med henblik på at udarbejde en bindende klimaplan, der
lever op til Folketingets målsætning om reduktion af CO2-udledningen i 2030 med
70% i forhold til udledningen i 1990 og sikrer klimaneutralitet i 2050. Reduktionen
skal beregnes for hele kommunens geografiske område, fx fra transport, byudvikling,
energiforbrug i alle bygninger og landbruget. Projektet indebærer udarbejdelse af
årlige klimaregnskaber, og SF ønsker, at kommunen hvert fjerde år evaluerer effekten
af klimaindsatsen med henblik på fremdrift og behov for ændringer som følge af
ændrede forudsætninger, rammebetingelser, nye teknologier og lignende.
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SF er principielt imod udbygning af motorvejsnettet, da det øger bilismen og dermed
CO2-udledningen og nedsætter benyttelse af den kollektive trafik og cyklisme. Dette
har både klimamæssige og sundhedsmæssige konsekvenser. SF-Egedal er specifikt
imod en forlængelse af Frederikssundsmotorvejen (etape 3), fordi den efter planen
med en 6 m høj og 500 m lang bro kommer til at gå tværs gennem den fredede og
naturrige Værebro Ådal med risiko for påvirkning af mange, truede og rødlistede dyreog plantearter. Samtidig vil den forårsage betydelig støjbelastning af de boligområder,
den passerer.
Kampen for et bedre klima skal være en folkesag. Børn og unges viden skal styrkes
gennem undervisning i natur, miljø og klima, gerne med eksterne undervisere. Det
kunne være kommunens naturvejledere eller Naturstyrelsens projekt ”Grønt FlagGrøn Skole”, som kan bidrage til mere viden i skolerne.
Konkret vil SF i Egedal Kommune arbejde for:
Natur og biodiversitet
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

at landbrug i kommunen er klimamæssigt bæredygtige ved at støtte jordejerne i
omlægning til bæredygtigt jordbrug
at kommunen skal arbejde for, at 20 % af kommunens areal bliver skov, hvoraf
halvdelen skal være urørt skov af hensyn til biodiversiteten; lavbundsjorde bør
tages ud af produktion og enten plejes som enge, overdrev eller tilplantes med
træer afhængigt af, hvad jorden egner sig til
at kommunens jorder forpagtes ud til økologisk brug
at 15 m på hver side af vandløb ikke må dyrkes
at der skal være sammenhæng i hele kommunen mellem udyrkede arealer,
eventuelt ved faunapassager og bevarelse af levende hegn
at der her og nu gøres en exceptionel indsats for rødlistede dyre- og plantearter
at vi intensiverer naturbeskyttelse med henblik på øget biodiversitet
at udsynet over de åbne landskaber bevares og at flere planlægges
at adgangen til naturen bliver lettere, f.eks. ved flere stier
at der kommer mulighed for flere aktiviteter i naturen - f.eks. naturlegepladser,
ridestier, mountainbike-ruter, fugletårne, naturskoler, shelters og flere
naturvejledere
at der bliver mere bynær natur og mere natur i selve byerne ved plantning af allétræer langs brede gader
plantning af vejtræer langs større veje for at understrege vejenes linjeføring og for
at give læ til de lette trafikanter
at såvel antal som størrelse af reklameskilte begrænses
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Miljø
•
•
•
•
•
•
•

at vi sikrer beskyttelsen af vores grundvand
at Stenløse Å bibeholdes som et åbent vandløb gennem byen
en bedre udnyttelse af ressourcerne og fremme af genanvendelse/recirkulation
at fremme og udbygge kildesortering af affald med særligt fokus på plastaffald
at der genetableres en kommunal genbrugsbutik med personale fra f.eks.
beskæftigelsestilbud
fremme nedsivningsanlæg (med tilbagebetaling af tilslutningsafgift), også af
hensyn til sikring mod monsterregn
separat kloakering
Klima

•
•

•
•
•

at fremme projekter, der forebygger skadevirkningerne fra stormflod og skybrud
at gøre det mere attraktivt at benytte den kollektive trafik, bl.a. med anlæggelse
af nødvendigt antal P-pladser, forberedelser til opsætning af el-ladestandere og
etablere tilstrækkelig og sikker cykelparkering ved togstationerne
at alle busser på kommunale buslinjer og at alle kommunens biler er emissionsfrie
øget indsats mod madspild og klimabelastende fødevarer via information og
kommunal indkøbspolitik
øget indsats for grønne pendlervaner, bl.a. med bedre muligheder for samkørsel
Energi

•

•

•
•

•

•

at der etableres mulighed for, at alle borgere og virksomheder kan få besøg af en
klimakonsulent mhp. energirenovering og etablering af bedst egnet
opvarmningskilde af ejendommene
at naturgas og andre fossile brændstoffer til opvarmning udfases. Biogas kan i det
omfang, det er muligt infrastrukturmæssigt, eventuelt erstatte naturgassen, hvis
biogassen er produceret af klimaneutralt affald fra industri eller husholdninger,
husdyrgødning eller organisk affald
afvikling af brug af biomasse til opvarmning, både privat og i fjernvarmesektoren,
og at træpille-fyr ikke anbefales i kommunens energiplan
at fremme udbygningen af fjernvarmenet og kollektiv energiforsyning i alle
kommunens større bysamfund samt at sikre en grøn fjernvarmeproduktion, fx med
store varmepumper, el, sol og vind
etablering af jordvarmeanlæg, geotermi, varmepumper, støtte til dannelse af
brinelaug (varmepumpe med fælles jordslange) eller ’energilaug’ med andre
bæredygtige energiløsninger i mindre bysamfund som en mulig løsning på
boligopvarmning de steder, hvor fjernvarme ikke kan benyttes
at kommunen fremmer opsætning af vindmøller under stadigt hensyn til naturen
og nærmiljøet, herunder støj fra vindmøller
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•

at fremme anvendelse af solceller hos borgerne samt etablering af offentlige
solcelleanlæg, som bør monteres på eksisterende tage og ikke på marker. Dog kan
man i en overgangsperiode opsætte solpaneler tæt på fx fjernvarmeværker for
hurtig omstilling til grøn drift

9. Sammenhængende trafik
SF ønsker at opprioritere den kollektive trafik på Frederikssundsbanen samt afhjælpe
flaskehalsproblemerne på den eksisterende Frederikssundsvej. Dette må ske via
henvendelser til DSB, Vejdirektoratet og Folketinget:
•
•
•
•

S-togsdrift med 5 minutters interval
billigere kollektiv transport
fuld længde på alle S-tog i myldretiderne
intelligent trafikstyring på Frederikssundsvej (rutevejledning, hastighedsstyring,
grønne bølger)

SF vil i Egedal Kommune arbejde for en forbedring af især de bløde trafikanters
forhold ved blandt andet følgende tiltag:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anlæggelse af cykelstier fra Knardrup til Kildedal, fra Ledøje mod Risby og fra
Veksø til Hove, færdiggørelse af stien fra Ganløse til Furesø Kommunes grænse
samt bedre vedligeholdelse af de eksisterende cykelstier
at supercykelstierne i kommunen skal opfylde kravene for supercykelstier, dvs.
ingen fodgængere på stien, korrekt bredde, få stop, frit udsyn, god belægning og
belysning
bænke og borde langs cykel- og naturstier
bedre destinationsskiltning på cykelstierne
2-minus-1 veje i landzone med 60 km/t, hvor det ikke er muligt eller ønskeligt at
lave cykelstier
Tranekærvej i Udlejre indtil byskiltet udvides, så 2 biler kan passere hinanden, og
der indføres 2-minus-1 vej
fartdæmpende foranstaltninger i byområderne f.eks. med byporte ved alle
byzonetavler og 40 km/t på alle veje i boligkvarterer
bedre parkeringsmuligheder for cykler ved S-togsstationerne
samlet plan for forbedring af busdriften i Egedal Kommune
fremme af handicapvenlig tilgængelighed, f.eks. elevatorer / ramper ved alle
stationer samt lydsignal ved lyskryds
fremme udarbejdelsen af en samlet plan for de bløde trafikanter (natur- og
cykelstier)
flere anlægsmidler til trafiksikkerhed
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SF foreslår forbedringer for alle trafikanters forhold ved:

•
•
•
•
•

forlængelse af Dam Agre i Stenløse til Stenlillevej; Stenlillevej lukkes ved
Frederikssundsvej
at etablere rundkørsel/lyssignal i det farlige kryds A6 - Maglemosen i Ølstykke
Nord (i samarbejde med Vejdirektoratet)
at etablere rundkørsel eller lyssignal ved A6 – Skatskærvej/Krogholmvej
ved anlæggelse af flere parkeringspladser ved S-togsstationerne
udarbejdelse af en samlet plan for emissionsfrie busser

Harmonisering af veje og stier i kommunen:
•

•

•

SF ønsker, at alle ikke-statslige, overordnede veje bør være kommunale. I dag er
der stor forskel på, om fx boligstamveje er private eller kommunale; vi vil
medvirke til, at samme typer veje får ens status
SF prioriterer generelt nyanlæggelse af trafikstier mellem bysamfundene i
kommunen højere end imødekommelse af ønsker om belysning på de eksisterende
(skole)stier i det åbne land. Disse bør i stedet sikres med reflekterende kantstriber
eller kantpæle; frem for fast belysning kan eventuelt nyere og billigere
teknologiske løsninger overvejes (solceller, trykknap, sluk-ur mv.)
SF ønsker at skabe mere sammenhæng mellem de forskellige bysamfund i
kommunen, både med cykel- og busruter

Ligesom SF er imod forlængelse af Frederikssundsmotorvejen, er vi imod en ny
højklasset vej (Ring 5 / M5) fra Helsingør til Kildedal. Den vil først og fremmest gavne
den gennemkørende trafik mellem Sverige og Tyskland og belaste naturen i
Mølleådalen og Værebro Ådal. Et regionalt alternativ, der også kan aflaste ring 4,
kunne være en begrænset udbygning af den eksisterende hovedvej rute 6.

10. Udenlandske medborgere
I SF skelner vi ikke mellem mennesker på baggrund af deres tro eller hudfarve. Men
vi stiller krav til alle om at deltage aktivt i samfundet og bidrage til en demokratisk og
fredelig udvikling af Danmark.
De sidste 5 år er der kommet færre og færre flygtninge og familiesammenførte til
kommunen. SF opfatter flygtninge og deres familiesammenførte familier som
medborgere med særlige behov for hjælp til at blive integreret.
Foruden flygtninge får indvandrere fra andre lande opholdstilladelse på grund af
arbejde og studier.
Alle har et medansvar for at få integrationen til at lykkes – både dem, der kommer
hertil, og dem, der har boet her altid. Vi skal vise respekt for hinanden. Det er vigtigt
15

at integrationsindsatsen foregår lokalt og på alle niveauer i samfundet. Integrationen
er en fælles opgave.
Kommunen skal fortsat indgå i dialog med de lokale virksomheder og institutioner om
at understøtte og bidrage til integrationen. Ligeledes skal kommunens egne
institutioner fortsat understøtte og bidrage til integrationen ved at ansætte flygtninge
og tilbyde praktikforløb.
De nye flygtninge og deres familier er underlagt en række bestemmelser i
integrationsloven. Blandt andet modtager de en overgangsydelse, som er en del
lavere end kontanthjælpen. SF vil arbejde for, at børnene og de unge ikke kommer
socialt i klemme på grund af forældrenes pressede, økonomiske situation.
Børn af flygtninge er i en særlig sårbar situation med hensyn til indlæring i skolen. SF
vil sikre et godt skole-hjem-samarbejde og lektiehjælp for disse børn.
SF byder alle udenlandske medborgere i Egedal kommune velkommen.

11. Kulturlivet
Et attraktivt, spændende og mangfoldigt kulturliv er en vigtig del af grundlaget for, at
Egedal Kommune kan tiltrække borgere og virksomheder. Et rigt kulturliv er en del af
et godt hverdagsliv. Kulturlivet skaber medborgerskab i kommunen; det beriger det
enkelte menneske, men også mennesker imellem.
Kulturen skal være tilgængelig for alle aldersgrupper, uanset etnicitet og social
baggrund, og både det organiserede og det selvskabte kulturliv skal gives mulighed
for den bedste udfoldelse. Derfor skal kommunen prioritere kulturen højt gennem
anlæggelse og vedligeholdelse af egnede lokaler og udendørsarealer.
SF ser gerne Stenløse Kulturhus som et brugerstyret, åbent, dynamisk, levende og
kreativt kultursted, hvor der vil være mulighed for, at såvel foreninger, grupper af
borgere som enkeltpersoner kan udfolde sig kreativt på tværs af aldersgrupper.
Erfaringerne hidtil viser dog også, at der må være en vis styring af den mangfoldige
brug af huset, blandt andet gennem fast ansat personale.
Vi bakker op om de eksisterende lokaletilbud til foreningslivet, her ikke mindst
Græstedgård i Udlejre, der fungerer som kulturelt samlingssted for hele Ølstykke
området. Tilsvarende kunne Liselunds hovedbygning i Ganløse og en del af den
tidligere Toftehøjskole i Ølstykke Stationsby indrettes til kulturelle mødesteder.
Bevillingerne til Musik- og Kulturskolen må øges, så den lange venteliste nedbringes.
Alle skal have mulighed for at deltage til en rimelig betaling.
SF ønsker at fremme et moderne og tidssvarende biblioteksvæsen både i de
nuværende 4 ”kulturhuse”; men gerne også i de mindre lokalsamfund, for eksempel i
tilknytning til skolerne.

16

Ungdomsskolen Ung Egedals projektværksted kunne være rammen og vejledningen
for unges og andre borgeres iværksætteridéer (et borgernes kultur- og
iværksættersted).
Spejder- og idrætsorganisationerne i Egedal bidrager med gode tilbud for børn og
unge, social integration for mange samt bidrager aktivt til en bedre folkesundhed.
Derfor har de en vigtig placering for borgerne og skal understøttes aktivt fra
kommunen - herunder med holdninger til hvilke mad- og drikkevarer, der sælges i
idrætscentrene.
SF vil opprioritere kunstnerisk udsmykning og motionsarealer i boligområder. Dette
kan både øge de aktive bevægelsesmuligheder, men også bidrage til forskønnelse af
byområderne. I alt nybyggeri skal der afsættes 2 % af byggesummen til kunstnerisk
udsmykning.
Egedal kommune skal væk fra sidstepladsen i Nordsjælland for bevillinger til kulturelle
aktiviteter – i 2021 ligger vi 43% under den kommune, som bruger næstmindst pr.
indbygger.

12. Boligplanlægning og byudvikling
Egedal Kommune er primært en kommune, som man bor i, og som en stor del af
befolkningen pendler fra. Derfor er det helt centralt, at nye boligområder placeres tæt
på S-togsnettet. Det sikrer, at der bliver et reelt valg mellem anvendelse af bil eller
kollektiv trafik til arbejde. Det skal også overvejes, om områder udlagt til erhverv skal
ændres til boligområder.
Boligområder skal som udgangspunkt bestå af flere ejerformer og boligtyper tilpasset
forskellige livssituationer og økonomisk formåen. Det omfatter eksempelvis
boligfællesskaber, ungdoms- og seniorboliger, almindelige familieboliger samt billige
boliger til socialt udsatte. Der skal også være både leje-, andels- og ejerboliger. Det
sikrer både en bredere befolkningssammensætning, men også muligheden for at bo i
Egedal Kommune uanset alder. Derfor skal kommunen igen give støtte til alment
byggeri via den såkaldte grundkapital.
Boligplanlægning og byudvikling spiller en central rolle i udvikling og udbygning af
offentlige institutioner. Det være sig daginstitutioner, skoler mv. Det er derfor
centralt, at kommunen har indflydelse på bolig- og byudviklingen. Kommunen skal
derfor lave strategiske jordindkøb de steder, hvor der planlægges byudvikling.
I forlængelse af dette bør kommunen byggemodne selv og ikke bare sælge grunde til
købers byggemodning og byudvikling. Byggemodner kommunen selv, kan det bedre
styres i hvilken takt byudviklingen - og dermed tilflytningen - sker. På den måde
sikres det, at udbygningstakten af nødvendige, offentlige institutioner kan følge med.
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Nye boliger skal være plus-energibyggeri. Boligområderne skal være indbydende og
arkitektonisk varierede og indeholde opholds- og udfoldelsesarealer, således at der
kommer et aktivt liv i et afvekslende og spændende boligmiljø.
Kommunens sommerhusområder skal som udgangspunkt bevares som rekreative
områder for byboere, fritidsbrugere og pensionister.
Vi vil fortsat arbejde for en udbygning af de stationsnære byområder ved Egedal og
Veksø stationer. Vi vil desuden – på længere sigt – arbejde for at skabe et nyt
stationsnært lokalsamfund – Kildedal Nord – hvor der tidligere skulle have været en
ferieby. Kildedal Nord ser SF udvikle sig med mangeartet byggeri og boligformer, der
indpasser sig i landskabet.
SF vil fremme udbygningen af et grønt fjernvarmenet til boligopvarmning i alle større
bysamfund, hvor det er økonomisk forsvarligt.

13. Erhverv og beskæftigelse
Jobcenteret:
Et af de væsentligste elementer i en aktiv beskæftigelsespolitik er et velfungerende
jobcenter. Jobcenteret skal formidle job til alle jobsøgende, men det er især vigtigt, at
der bliver sørget for hurtig og smidig behandling af de unge, så disse ikke kommer til
at opleve længere perioder med ledighed. Et mål for Egedal Kommune er at sikre, at
alle unge kommer i gang med en uddannelse eller er i job.
I første række skal jobcenteret have et dynamisk aktiveringscenter, hvor ledige straks
kan henvises til jobtræning/aktivering. Herfra skal jobcenteret via gode kontakter til
private og offentlige arbejdspladser kunne sikre de ledige muligheder for
jobtræning/jobprøvning. Der skal også være mulighed for voksenlærlingepladser.
Kommune og virksomheder:
Nye virksomheders aktiviteter skal som udgangspunkt være indenfor miljøvenlig grøn
industri, administration, service, handel og håndværk.
Der skal stilles krav til virksomheder, der udfører opgaver for kommunen om at sikre
uddannelsespladser for unge, ligesom de ansatte skal være omfattet af dansk
overenskomst. Kædeansvar skal være gældende. Egedal Kommune skal også selv
bidrage til elev- og praktikpladser.
På samme måde skal kommunen støtte op om statslige initiativer, som bekæmper
arbejdsløshed og langtidsledighed.
Et rummeligt arbejdsmarked er et væsentligt element for at sikre mulighed for et godt
liv. Kommunen skal sikre et tilstrækkeligt antal arbejdspladser til flex- og skånejobs.
Samtidig skal kommunen i samarbejde med det lokale erhvervsliv arbejde for, at
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dette tager sin del af det fælles samfundsmæssige ansvar for at sikre alle et
meningsfyldt arbejdsliv.

14. Økonomi og administration
SF ser det som en nødvendighed med øgede indtægter i form af skattestigninger. De
øgede indtægter vil vi bruge på mere velfærd og på at skabe balance i kommunens
økonomi.
Det er også vigtigt konstant at forenkle og afbureaukratisere. Samtidig vil vi søge at
udvide og udvikle servicen til borgerne. Det vil vi gøre gennem:
•

omprioriteringer

•

skabe smidige sagsgange og - hvor det er muligt - lette administrative byrder,
så ressourcerne kan anvendes til service frem for kontrol

•

understøtte udviklingen af selvbetjeningsløsninger - dog på en måde, der sikrer
fortsat mulighed for at få personlig betjening

•

skattestigninger, som, i det omfang det er muligt indenfor de rammer, der er
udstukket af regeringen og KL, også kan være et bidrag til forbedringen af
servicen. I prioriteret rækkefølge er det: maksimal dækningsafgift,
ejendomsskat og personskat

De kommunale ejendomme er vores alles fælles værdi, og derfor skal vi sikre en
økonomisk rationel vedligeholdelse.
Indfrielsen af SOLT-projektet giver nye finansieringsmuligheder, som vi i SF bl.a. vil
anvende til etablering af billige almene boliger.
Kommunen skal yde borgerne en god, fair og ligeværdig service.

15. Kommunalt ansatte / personalepolitik
Politikerne i Egedal Kommune er ansvarlige for at udstikke tydelige retningslinjer for
kommunens udvikling og også efterfølgende tage ansvaret herfor.
Egedal Kommune skal være en god og udviklende arbejdsplads for alle ansatte med
uddelegering af ansvar, og der skal løbende tilbydes videre- og efteruddannelse for
medarbejderne. Det skal være muligt i forskellige perioder i ens arbejdsliv enten at
udvide eller reducere sin arbejdstid.
SF ønsker et fleksibelt arbejdsmarked, hvor der er fokus på medarbejdernes trivsel og
ikke kun på effektivitet/stordrift. Et godt arbejdsmiljø vil også betyde mindre
sygefravær og service for borgerne.
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Egedal Kommunes arbejdspladser skal kendetegnes ved et godt arbejdsmiljø, som er
præget af tillid til og respekt for medarbejderne, i tillid til, at de ansatte gør deres
bedste ud fra de givne arbejdsforhold. Den øverste ledelse (politikere og direktion)
skal udøve en tydelig og tillidsskabende ledelse præget af åbenhed. Der skal være
mere selvledelse, mindre kontrol og mindre bureaukrati, for derfor i videst mulige
omfang undgå tendenser til forråelse i personalegrupperne.
Det vigtigt at understrege, at de ansatte har deres fulde ytringsfrihed, hvilket SF vil
sikre. For at sikre den enkelte medarbejder fuldkommen sikkerhed/tryghed i
forbindelse med klage eller anmeldelse af mulig ulovlighed, skal kommunen altid have
en for medarbejderne fuldkommen anonym og sikker whistleblowerordning.
Egedal har som kommune et ansvar for, at der uddannes ny arbejdskraft – derfor er
det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med elevpladser.

16. Demokrati
SF er i sit navn et folkeparti. For SF betyder det, at vi har en udpræget demokratisk
tilgang til politik. Samtidig er vi i SF decentralistiske, så det er de lokale
partiforeninger, der træffer afgørelser om lokale emner.
For SF i Egedal ligger det os meget på sinde at inddrage borgerne, når det drejer sig
om lokalpolitiske emner. Vi vil arbejde for, at de forskellige områder, byer og
lokalsamfund indgår i den demokratiske proces – det er en grundsten i vores
udmøntning af det kommunale selvstyre.
Kommunen bør afsætte økonomiske midler til brug for lokalsamfundene til lokale
tiltag.
Dette vil vi gøre med respekt for demokratiet.
Der skrives rigtigt meget i disse tider om, at der lokalpolitisk ikke er respekt for
demokratiet. Vi skal respektere flertallets beslutninger, skrives der.
I SF i Egedal er vi på den baggrund bekymret for demokratiforståelsen både nationalt
og lokalt her i Egedal.
Det at kræve enighed om trufne beslutninger er disrespekt for demokratiet flertalsdiktatur.
Både i Folketinget, i byråd og andre demokratisk valgte organer er det nærmest en
pligt for et mindretal at stille spørgsmålstegn ved de vedtagne beslutninger, der ikke
er taget i enighed.
Demokratiet giver os alle som grundpræmis ret til at have vores egne holdninger og
meninger - også om vedtagne beslutninger.
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I SF mener vi, at vi har en demokratisk ret til at arbejde for, at beslutninger skal
kunne laves om/ændres i det omfang, det er muligt. Det vil vi gøre, hvad enten vi er
en del af et flertal eller en del af en opposition.
Vi kan selvfølgelig ikke afbygge Storebæltsbroen, afkrige Irak-krigen eller genoplive
de aflivede mink. Men vi kan godt arbejde for at blive klogere, så vi ikke træffer de for os – forkerte beslutninger igen, eller fortsætter ad samme (forkerte) vej.
At acceptere, at det er flertallet, der bestemmer - det er respekt for demokratiet. Men
det er ikke altid, at flertallet har ret. Derfor: at arbejde for, at flertallet ændrer sin
beslutning indenfor de demokratiske spilleregler - det er respekt, også for
demokratiet.

17. Hvem er vi?
SF er et rødt og grønt parti. Det betyder, at vi ideologisk bygger på socialismen og
ønsker et grønt samfund, hvor der i alle sammenhænge tages hensyn til miljø,
bæredygtighed, klima og natur.
Socialistiske løsninger er for os et bærende princip, der sikrer et solidarisk samfund,
hvor fællesskabet med social ansvarlighed skaber de bedste rammer for, at alle har
størst mulig tryghed, frihed og udfoldelsesmuligheder.
I respekt for fremtidens generationer ønsker vi at værne om miljø, klima og natur
gennem størst mulig bæredygtighed og genbrug. Disse tanker skal gennemsyre alle
politiske beslutninger.
SF har et meget veludviklet medlemsdemokrati, der sikrer overensstemmelse mellem
vor daglige politik i byrådet og holdningerne i den lokale partiforening. Alle
medlemmer har mulighed for at deltage i demokratiet og vores politikudvikling.
SF arbejder som et parti, hvor vi samler kræfterne om at fremme de sager, vi
kæmper for. Et godt eksempel er daginstitutionsnormeringer, hvor vi har presset på
lokalt, samtidig med at folketingsgruppen har sikret resultater. SF er aktiv både lokalt,
regionalt, på landsplan og i EU – hvor vi alle arbejder for en rød og grøn dagsorden.
SF er altid forrest i kampen for åbenhed, demokrati og borgerinddragelse. For os
betyder demokrati også, at så mange beslutninger som muligt tages så tæt på dem
det vedrører som muligt.
SF arbejder for sammenhængende løsninger for hele kommunen.
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18. Kandidater til kommunalvalget 2021
Jens Skov, Smørum
Jonathan Kristensen, Ølstykke
Karen Juul, Smørum
Pernille Kristensen, Ølstykke
Jacob Andrup, Ølstykke
Randi Jørgensen, Veksø
Henrik Severin Hansen, Smørum
Ida Madsen, Veksø
Peter Hansen, Ganløse
Lea Jensen, Ølstykke
Kamilla Lindgren, Ganløse
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