
Hellere ramme skiven end skyde sig selv i foden – sagde skytten.  

Jeg går efter at ramme skiven – både som skytte og formand for min skytteforening – og som kandidat til 

byrådet.  

Som mangeårig volleyspiller vil jeg nok også sige at vi skal bruge bolden – det hjælper i hvert fald, når jeg 

skal følge med de unge. 

Mit navn er Arne Lægaard – jeg er 49 år og bor midt i Galten-Skovby med Mette og hendes datter – der lige 

er blevet student – min egen datter på 18 år går i øjeblikket på IB på Grenå Gymnasium. 

Jeg er en af de der frygtelige akademikere – dog med rødder i den vestjyske muld – uddannet 

jordbrugsøkonom (cand.oecon.agro) på Landbohøjskolen. 

Med en karrierelinje som forsker, svineproducent, økonomirådgiver og de seneste 13 år med udvikling og 

support af digitale løsninger til økonomistyring i landbruget hos Seges i Skejby - så er der også en del 

erfaring og praksis ovenpå teorien – og vi har brug for det hele for at matche kommunens administration. 

Vi har for længe været på bagkant af udviklingen her i kommunen 

Med udgangspunkt i Galten-Skovby kan jeg se en by og en kommune, der har udfordringer – med 

børnepasning og snart mangel på plads i skolerne – Det er åbenbart en overraskelse at der følger børn med, 

når der er tilflyttere, og at børnene bliver ældre og snart fylder skolerne op til bristepunktet.   

Der skal arbejdes for en bedre infrastruktur  

– kommunen skal bindes bedre sammen mellem nord og syd  

– Det skal være nemmere at komme til og fra de nye boligområder, når det om morgenen gælder om igen 

at komme på arbejde i Aarhus.   

Efterspørgslen efter boliger har givet en himmelflugt til priserne, så vi skal have åbnet for endnu mere 

boligbyggeri – i alle størrelser  

– og så skal kapaciteten i kommunens børnepasning, skoler og ældrepleje følge med udviklingen.  

Umiddelbart viser min grove beregning at hver ny familie bidrager med minimum 200.000 kr til 

kommunekassen. 100 nye er så 20 millioner – hvert år.  

Derudover mener jeg at vi skal gå forrest i forhold til at reducere kommunens klimabelastning – primært på 

de fælles områder. Vi skal have mere ud af de ressourcer, der bruges, og producere en større del af 

energien lokalt, så vi blandt andet kan bruge den i de elbiler, der i dag mangler plads til opladning af. 


