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UDVIKLING OG BOSÆTNING
I LANDDISTRIKTERNE
FOKUS PÅ BØRN OG UNGES MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

VI SKAL UNDERSTØTTE
LOKALE MILJØER OG INITIATIVER
der er med til at styrke lokalsamfundene, og påvirker mange lokale forhold:
Bosætning -Virkelyst - Sammenhold - Arbejdspladser - Virketrang - Iværksætteri,
samt skole og dagtilbud, handels- og erhvervsliv.
Lokal infrastruktur omkring Møldrup og omegn skal sikre sikker skolevej, men
også give rig mulighed for at færdes på trygge og sikre stier i en sammenhæng der
binder kommunen naturlig sammen. Det er godt for miljøet og godt for den fysiske
og mentale energi. Det kan vi sagtens gøre i fællesskab.
Viborg Kommune skal være en kommune der rummer børn, unge, familier og
ældre. Det gode liv for alle. Vores kommune skal være den bedste kommune for
børnefamilier at leve og bo i, og dermed en attraktiv bosætningskommune, der
tilvælges, fordi her er godt at bo, arbejde og være i. Der skal være en ens tilgang til
dagtilbud, - offentlige vs. privat, valget er den enkeltes ret.

MÆRKESAGER
• Udvikling og bosætning i landdistrikterne
• Støtte op om lokale initiativer og gode forhold for erhvervslivet, uanset hvor vi bor
• Landsbypedeller og ordnede forhold for frivillige & ildsjæle i hele kommunen
• Cykelstier og trafiksikker vej (Aktuelt: mellem Møldrup og Tostrup)
• Landsbyliv med rammer og vilkår der støtter op om godt nærmiljø og servicetilbud
• Fokus på børn og unges muligheder, udfordringer og uddannelse.

HVEM ER JEG?
• 55 år, bosiddende i Møldrup med min mand Søren. Tilsammen har vi 4 børn,
der alle er fløjet fra reden og beriget os med 4 børnebørn.
• Handelslærer/onlinekoordinator på Skive College & sidder
i det lokale uddannelsesudvalg
• Været tovholder for områdefornyelsen i Møldrup
• Er lokal ildsjæl, bl.a. været med til at søge penge hjem til Borgerlaug og projekter
• Sidder i bestyrelsen for Landdistrikternes Fællesråd
• Formand for VibLand, talerør for landdistrikterne i Viborg Kommune
• Medlem af komitéen for ”Årets Landsby i Danmark”

MERE FRIHED - FLERE MULIGHEDER

