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MORTEN LYAGER
Kommunalvalget den 16. november 2021 er for mig mere end bare et 
valg. Det handler om udviklingen og fremtiden for det sted som jeg 
holder så meget af. 

Det er her jeg har valgt at slå mig ned, fordi Ølstykke ligger godt i 
forhold til arbejdet. Det er her jeg har valgt at stifte familie, fordi der 
er gode skoleveje og masser af legekammerater til mine børn. Det er 
her jeg har mødt en masse dejlige venner. Det er her jeg har brugt 
mange timer på frivilligt arbejde: på spejderengen, i børnehaven og i 
fritidsklubben. Det er kort sagt her jeg vil gøre en forskel; hvor jeg vil 
nyde livet og blive gammel. Derfor stiller jeg op til kommunalvalget.

DØR-TIL-DØR I ØLSTYKKE



MERE FOKUS PÅ BØRN OG UNGES TRIVSEL
Et stigende antal børn og unge rammes af ensomhed, spiseforstyrrelse og selvskade. 
Vi skal have mere fokus på hvorfor det sker. Den forbyggende indsats skal styrkes og 
vi skal sikre bedre hjælp til de familier der rammes.

FRITIDSLIV FOR ALLE
Alle skal have mulighed for et aktivt og socialt fritidsliv - uanset alder. Vi skal styrke 
foreningslivet. Kulturhuse og biblioteker skal bevares. Den frivillige energi skal have 
bedre vilkår, så vi får flere fælles aktiviteter i vores lokalsamfund.

VÆRDIG SAGSBEHANDLING
Vi hører mange historier om uheldige sagsbehandlinger og frustrerede borgere som 
ikke føler sig hjulpet. Som handicappet genkender jeg problemet; kommunikation og 
sagsbehandling skal styrkes så alle føler sig ordentligt og fair behandlet.

ØKONOMI I BALANCE
Det er altafgørende, at økonomien styres med fast hånd, så vi kan fokusere på 
fremtidens udvikling og investeringer. En sund økonomi er en forudsætning for at vi 
kan yde god og tryg service for vores borgere.

LIDT OM MIG
• 47 år
• Bor i Ølstykke
• Far til 3 børn
• Flyttet til Egedal i 2006
• Uddannelse: 
   - Elektronikmekaniker
   - IT-Supporter
• Job: IT-Konsulent
• Frivillig siden 1988
• Opvokset på Fyn
• Kendetegn:
   - Ansvarlig
   - Nytænkende
   - Struktureret
   - Arbejdsom
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Denne tryksag er klima-
kompenseret i henhold til
ClimateCalc.

Kompensation er købt hos:
Gold Standard

www.climatecalc.eu
Cert. no. CC-000005/DK

   — STEM PERSONLIGT,STEM MORTEN LYAGER —  

LÆS MERE OM MIG HER
www.lyager.me

FØLG MIG PÅ FACCEBOOK
www.facebook.com/stem.paa.lyager

MELD DIG IND
Du kan melde dig ind hos Socialdemokratiet via socialdemokratiet.dk. Det 
koster ca. 500 kr. årligt at være medlem. Tak for din støtte.

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   

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller lign.
Mail: ml@dui.dk - Tlf.: 29 48 12 16

--- STEM PERSONLIGT, STEM MORTEN LYAGER ---


