
.

 NØHR 

 MICHAEL 

 KLEJTRUP 

UDRETTET DE SIDSTE 4 ÅR,
SOM BYRÅDSMEDLEM:

4.500.000 kr.    Udvidelse af Møldrup Hallen
1.000.000 kr.     Nyt klubhus i Bjerregrav
750.000 kr.        Nyt tag og tilskuerfaciliteter til Klejtrup Hallen
500.000 kr.       Opførelse af Klejtrup Friluftsbad
375.000 kr.        Udskiftning af gulv i Skals Idrætscenter 
300.000 kr.       Opførelse af padeltennisbaner i Ulbjerg og Klejtrup
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STEM LOKALT – STEM PERSONLIGT
NR. 17 PÅ OPSTILLINGSLISTEN

Lokalområderne og foreningslivet
Jeg vil arbejde for:
• At skabe bedre balance mellem Viborg by og lokalområderne
• At styrke lokalområderne
• At øge fokus på frivilligheden
• At det skal være nemmere at være frivillig i Viborg Kommune

Børn og Ældre
Jeg vil arbejde for:
• At skabe fremtidens skole med læring og dannelse i højsæde
• At skabe Danmarks bedste åbne skole med højt et fagligt niveau
• At Velfærdsaftalen sikrer mindre bureaukrati 
• At Velfærdsaftalen sikrer mere tid til borgerne på ældreområdet

Klima og Miljø
Jeg vil arbejde for:
• At vi når kommunens energimål for 2025
• At kommunale bygninger bliver mere klimavenlige
• At vi øger biodiversiteten

•  Jeg genopstiller fordi:
•  Jeg har været byrådsmedlem i 8 år
•  Jeg har opbygget stor viden og erfaring gennem de 8 år
•  Jeg vil bruge denne viden og erfaring i næste valgperiode

•  Kort om mig:
•  Jeg er 44 år, bor i Klejtrup, gift, har to piger på 9 og 13 år
•  Jeg arbejder som Logistics Manager ved Arla Foods Århus
•  Jeg dyrker løb, MTB-cykling, dart, fodbold, venner og familie

•  Jeg har indtil videre lavet frivilligt foreningsarbejde i over 25 år

E-mail: mino@viborg.dk
www.facebook.com/michael.birch.nohr
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