
NIELSEN

MICHAEL LUNDSTED

Vi skal 
have  gang 
i udviklin-
gen af 
Skive 
Kommune



Q��Vi skal have fart på udviklingen af Skive Kommune

Q��Mere tid til det enkelte barn.

Q��Nye og bedre boligformer til vores ældre.

Q��Styrkelse af lokalområderne. 

VELFÆRD ER MIN 
HJERTESAG
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start på livet. Det er vigtigt, at alle 

børn føler sig som en del af et 

fællesskab.

For at det kan lykkes skal norme-

ringerne styrkes i børneinstitu-

tionerne, og der skal være  flere 

tolærertimer i folkeskolerne. 

Det er vigtigt, der er mere tid til 

det enkelte barn. 

Hvordan vil du bo, når du 

bliver gammel?
Vi skal finde løsninger, hvor vores 

ældre har mulighed for at være 

med i et fællesskab. Det kunne 

være seniorbofællesskaber med 

egen bolig, understøttet af den 

kommunale ældrepleje, så de 

ældre kan få pleje og omsorg.

Styrkelse af lokalområderne
Skive kommune skal være attraktiv 

at bosætte sig i både som ung og 

ældre - både i by og på landet. Det 

er vigtigt, der er attraktive bygge-

grunde og borgernære offentlige 

institutioner i lokalområderne. Det 

er også vigtigt, med gode fritids- og 

idrætstilbud lokalt, hvor man kan 

være en del af et fællesskab.

Vi skal bevare og styrke de 

lokaleskoler og børnepasninger. De 

er helt centrale for udvikling af lokal-

områderne og de lokale fælles-

skaber.

Alle skal være en del af et 

fællesskab - det gode børneliv!
Vores børn fortjener den bedste 



MINE 
VÆRDIER

Det er vigtigt for mig, at beslut-

ninger træffes med ordenlighed 

som udgangspunkt, og borger-

ne trivsel sættes i centrum.

Fællesskab er vigtigt. Der skal

være rige muligheder for at alle

borgere kan være en del af et

fællesskab.

Jeg synes, der gennem de senere

år har været en tilbøjelighed

til, at de økonomiske hensyn

vejer tungere end menneskelige 

Alle børn har ret til en god og tryg opvækst, hvor de er en del af et fællesskab.
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hensyn. Det vil jeg gerne

udfordre.

Jeg er opdraget til, at vi skal

sætte mennesket først, og jeg

mener, det godt kan gøres på

en måde, hvor økonomien er i

balance.

Jeg er resultatorienteret, og skal

vi lykkes med at udvikle Skive

Kommune til det bedre, skal vi

samarbejde i Skive Byråd for at

skabe de bedste resultater.



V I L  D U  V I D E  M E R E ?

S O C I A L D E M O K R AT I E T   ·   C H R I S T I A N S B O R G   ·   1 2 4 0  K Ø B E N H AV N  K   ·   T E L E F O N  7 2  3 0 0  8 0 0   

Følg mig og del gerne mine updates på facebook.com/mlnielsen14

@Du kan skrive til mig på: mni@thisted.dk eller ringe til mig på 21 38 83 62.

Du kan læse mere om mig om min politik på: michaellundstednielsen.dk eller scan QR koden

LIDT OM MIG.
MICHAEL LUNDSTED NIELSEN

Jeg bor lidt uden for Hem på et hobbylandbrug. Jeg bor sammen med 
min kone, Jeanette, og vores to snart voksne børn, Johannes og Anna-
Mathilde. Til dagligt arbejder jeg som viceskoleleder på en skole i 
Thisted og som konsulent i Folkeskoleafdelingen i Thisted Kommune. Jeg 
er født og opvokset i Rødding, og har gået på gymnasium og lærer-
uddannelsen i Skive. Jeg har tidligere dyrket en del sport og været aktiv i 
foreningslivet, bl.a. som formand for Skive Atletik- og Motionsklub.

Hvorfor skal du stemme på mig?
Du skal stemme på mig, hvis du ønsker en politiker, der vil sætte borgerne i 
centrum for beslutninger, der fremmer en attraktiv og udviklingsorienteret 
kommune. Jeg vil sætte fokus på borgernes trivsel og styrke fællesskaber i 
Skive Kommune. Det er vigtigt for mig, at alle borgere har rige muligheder 
for at deltage i fællesskaber.

Vi skal have mere gang i udviklingen af Skive Kommune


