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KURT MOSGAARD I VIBORG BYRÅD

SAMMENHÆNG 
OG SAMFUNDSSIND



Du kan følge mig på facebook.com/kurtmosgaard. Du er også velkommen til at 
kontakte mig per telefon 25 54 64 05 og e-mail k.mosgaard@hotmail.com

Med din stemme vil jeg som medlem af byrådet arbejde for fortsat 
udvikling af Viborg kommune med flere ressourcer til velfærd og grøn omstilling.

Jeg vil lægge vægt på at fremme tilflytning af borgere, virksomheder og
statslige institutioner med gode rammer for erhvervslivet med flere jobs,

flere studiepladser og øget internationalisering.

OM KURT MOSGAARD

MINE MÆRKESAGER

 • Bopæl i Mønsted – gift med Anette og to voksne børn
 • Oberst og tidligere general i hæren, foredragsholder, indehaver af
  ”Mosgaard Fred og Sikkerhed”.
 • Tidligere udsendt for Forsvaret, Udenrigsministeriet og FN med flere
  år på Balkan, New York og Afrika.
 • Aktiv i lokalsamfundet og i mange bestyrelser. FN-forbundet,
  formand for Venstre i Viborg kommune, landsformand for
  Prinsens Livregiments Soldaterforening m.fl.
 • Fritid: Jagt, biavl, skovdrift, kajak og skydning.
 • Jeg brænder for lokalsamfundet og grøn omstilling. Jeg ønsker at
  bidrage til en verden med bedre levevilkår for alle folkeslag.

 • Flere jobs og flere midler til velfærd, skoler og plejehjem gennem gode rammer for virksomheder

 • Tage initiativ til et internationalt center ”Vores Verden” placeret i Viborg Kommune, der skal sætte
  fokus på vores fælles klode og de udfordringer og muligheder, som vi hver især og i fællesskab
  står overfor. Det er også sammenhæng – verdensplan.

 • Aktiv inddragelse af borgere, virksomheder, borgerforeninger, lokalråd og andre interesserede
  i byudvikling og vækst. Positiv støtte til lokale initiativer, som forbedrer trivsel, sundhed og gode
  oplevelser for unge såvel som ældre.

 • Motorvej til Viborg, forbedret hovedvej 26 fra Thisted over Viborg til Aarhus.
  Bedre togforbindelser til Aarhus og København, inkl. trinbræt i Sparkær.

 • Sammenhængende stisystem i kommunen med forbindelse videre til andre større byer i Jylland.

 • Respekt for og støtte til tidligere udsendte i internationale operationer – det skylder vi vore veteraner


