”opråb og kalder...”

Sikre Veksø indflydelse til

X

Kommunalvalget
Tirsdag den 19. november 2013

ved din Veksø kandidat

Ole B. Hovøre

Hvordan er det egentlig gået i

Jeg er tidligere, blandt meget, gået til valg på:

•
•
•
•

Styrk vores små lokalsamfund
Bevar vores små skoler i Veksø og Slagslunde.
Afpasset udvikling til vores lokalsamfund, Rema 1000 eller Netto til Veksø.
Borgerindflydelse via By- og Borgerlaug og Borgermøder.

Det er faktisk gået meget godt – syner bedre for Veksø, end tidligere – vi har fået
hele 2 dagligvarebutikker, ”skampletten” Skibstedgård er nu næsten på plads med
kommende 18 familieboliger – vi har fortsat Veksø Skole og den skal vi bevare,
men der skal kæmpes, for det er ikke nødvendigvis en selvfølge for alle.

og i

Glemt er forrige valgperiode, hvor meget gik ”skævt”. I nuværende periode, har vi
efter en voldsom økonomisk genopretningsplan, der gjorde ondt, fået styr på økonomien. Det er sket i bred enighed, i et godt samarbejde og med et godt arbejdsklima i Kommunalbestyrelsen og vidner kun om en god fremtid for vores kommune.

og i fremtiden - ideerne er mange
•

Idrætsfaciliteter skal fortsat udvikles, udendørs motionsøer er et godt tiltag.

•

Skolestien mellem Veksø og Stenløse, her er der plads til lys.

•

Lokale midler, ex. til pleje af grønne arealer og ukrudtsbekæmpelse.

•

Servicebus, der kører internt i kommunen og binder vores byer sammen.

•

Ny Svømmehal, ja hvorfor ikke, er der ikke mere fremtid i 1 ny stor med
aktiviteter for børn og relaxafdeling for voksne, mod nuværende 1 mindre
svømmehal og 2 små svømmebade.

VIGTIGT !
personlige stemmer
•

Veksø er centralt placeret i Egedal.

•

Det skal vi også være politisk i Veksø .

•

Det kræver lokale Veksø kandidater, der tør ”råbe op”.

•

Jeg vil gerne tilbyde mig i Veksø.

•

Det er faktisk IKKE helt ligegyldigt for lokaldemokratiet om din
politiker er lokal eller ej.

•

Det er altid UNDER 10 stemmer, der afgør om ”din politiker” væl-

ges fra et ”tilfældigt” sted i din kommune eller lokalt, hvor du bor.
•

Muligheden for indflydelse i DIT lokalområde sker nu engang
bedst via en LOKAL beboer og politiker.

•

Som lokal kandidat har jeg brug for lokal opbakning og meget
gerne DIT X

•

Jeg har faktisk øvet mig i et kommunalt helhedssyn for Egedal og
et hjerte lokalt for Veksø.

•
•
•
•

Der er altid plads til din mening.
Jeg lytter gerne.
Jeg bringer gerne dine ideer videre.
Du kan kontakte mig via bagsiden.

lidt om mig selv
52 år, boet i Brøndsted, Veksø gennem godt 25 år. Bor sammen med Birgitte og til
sammen har vi 4 børn, der alle er opvokset i Veksø. Til daglig er jeg Politiassistent,
nu på 30. år og før det nåede jeg en bankuddannelse og en militæruddannelse.

Har altid interesseret mig for samfundsdebat og været aktiv i foreningslivet, særligt lokalt , formand for vores grundejerforening i alle årene, gennem
mange år og fortsat i Veksø Borgerlaug, tidligere i skolebestyrelsen for Veksø
Skole og valgt til Kommunalbestyrelsen i 2005 fra Egedals ”fødsel”.
Fritiden er sparsom, men hedder familie, venner, hus, have og lidt løberi - det politiske og
foreningsarbejdet er nærmest uendeligt, men frivilligt og meget spændende.

Du er altid velkommen til at kontakte mig:

Ole B. Hovøre
Brøndsted 217
3670 Veksø
2064-8688

kontakt@OlefraEgedal.dk
www.OlefraEgedal.dk

