
                                                                                                                                                                  

Sengeløse Kommunalforening 

Referat fra Vælgermøde på Sengeløse Kro d. 08.11.2017 

Sengeløse Kommunalforening afholdt vælgermøde på kroen onsdag d.8.11 Salen blev fyldt, mere end 110 mødte 
op samt 10 politikere på scenen. Bjarne ”Opera” og Karsten ”Poly” sørgede for at stemningen kom helt i top fra 
starten med fællessang, og Journalist fra TV2Lorry Peter Blæsild var både skarp og morsom som ordstyrer, så alle 

fik en god aften, og mange spørgsmål fra salen blev besvaret.                                      

I min velkomst nævnte jeg bl.a. ”I Danmark er Kommunal- Region samt Folketingsvalg en festdag og det tager vi for 
givet. Men husk lige på voldsomme scener fra Catalonien, hvor folk ved valgsteder blev tæsket af politi og militær. Og 
det er faktisk ikke ret langt herfra, dybt chokerende. Lad os hylde demokratiet her tillands, og de bedsteborgere som 
stiller op og påtager sig ansvaret og et stort arbejde. SGL KOMMUNALFORENING er fra 1921, en tværpolitisk 
borgerforening stiftet af borgere her i byen, der ville holde Sognerådet i daværende Sengeløse Kommune i ørerne, så 
man kunne få lys omkring gadekæret, bedre skole og ordentlige veje og busforbindelse til omverdenen. Emner som er 
evigt aktuelle, lad os høre om ikke noget af det også kommer frem i aften.” 

Og se om ikke debatemnerne blev : Sikker skolevej på cykelstierne, gerne med lys, debat om ny skole i Nærheden og 
nedlæggelse af Selsmoseskolen, debat om Ring B5 og linieføring, debat om busforbindelse linie 116. Efter pausen 
mere generelt om folkeskole kontra privatskole, samt boligbebyggelse i Nærheden og hvordan Ghettodannelse 
undgås eller begrænses. Der kan læses mere fyldestgørende referat med respektive politikeres indlæg på SN.DK 
artikel 699192 af 09.11.2017. Kan også findes på Facebook, Sengeløsegruppen.                                                                   
Alt blev styret dygtigt af Journalist ved TV2Lorry, Peter Blæsild. Det er ikke sidste gang vi får en velforberedt journalist 
til at være ordstyrer, det løftede hele niveauet. 
Politikerne takkede og sagde samstemmende bagefter, at det var det hidtil bedste vælgermøde de havde deltaget i. 
Så vi forventer naturligvis at få alle Sengeløses ønsker opfyldt i den kommende valgperiode (!). 

Og så gjorde det heller ikke noget at Kroen slog sin egen rekord med 88 personer til stegt flæsk. 
Tak til alle fremmødte og tak for billeder til Kjeld Espersen og Katja Hammel. 
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