
Mit navn er Morten Møller. 

Min alder er 32 år. 

Jeg bor i Skjørring (Galten) og er far til Natalie på 1,5 år, som til daglig går i Galten Børnehave og Vuggestue. 

I min dagligdag driver jeg Entreprenør & anlægsgartner virksomheden Galten Overgaard Aps,  

som jeg har startet op for 11 år siden, umiddelbart efter min læretid som anlægsstruktør  

hos Aage Wegener i Skanderborg. 

Ved siden af anlægsbranchen passer jeg sammen med min far, familiens deltidslandbrug i Galten, hvor der 

bliver dyrket planteavl i form af kornafgrøder og hø til videresalg.  

I min fritid, bruger jeg på bla. på at dyrke badminton og fodbold i Galten Fs skønne faciliteter.  
 

Jeg stiller op grundet den store interesse for lokalpolitik. Jeg vil arbejde med at få den nordlige del af 

kommunen mere med, således ikke alt foregår i Skanderborg og omegn, men også at der er mere liv, og 

mere synlighed for at vi også har små landsbyer i kommunen der har brug for de samme ting, som en større 

by i kommunen. Jeg vil arbejde på, at få kommunens infrastruktur til at "gå længere på literen" og se på, 

hvor er der overflødig administration i Skanderborg kommune, og hvor kan vi bruge resurserne bedre i 

stedet, så der er gives mere plads til borgeren, frem for papirnusseri.  

Jeg vil arbejde på at få bedre forhold for daginstitutioner, da børnetallene stiger støt, bl.a. på grund af de 

mange nye tilflyttere fra byerne, og har sammen med en gruppe forældre, været med til at lægge pres på 

kommunens nuværende byrådsmedlemmer, for at få løst problemerne med de manglende pladser i 

nærområdet. 

Min interesse for lokalpolitik, har ligget hos mig, siden min mor selv var i byrådet i det gamle Galten 

Kommune, så det ligger i generne, at arbejde for mine medmennesker, og de gode forhold, både social, 

praktisk og økonomisk. 
 
Med mig på Venstre’s hold i det kommende byråd, så får det kommende byråd en person fra den nordlige 

del af kommunen, der har et stort hjerte for hele Galten/Skovby området, der vil være med til at kæmpe 

borgernes og virksomhedernes sag.  

Man får en person der sammen med et forhåbentlig godt blandet hold rent aldersmæssigt og som ikke bare 

vil sidde der for at være der, men for at gøre noget for vores kommune!  

Man får en person ind, som trods sin alder, har prøvet en masse og har en stor erfaring med sig fra 

dagligdagen, og man får en person ind der kommer fra håndværker og landsbrugs branchen, og har været 

en af dem der også har haft problemer med børnepasnings ordningen i kommunen, men vil slås for at få 

hurtigere gang i løsningerne, men på en ordentlig måde!  

 
FÅ KOMMUNENS MINDRE BYER "MED PÅ TOGET" 

Jeg vil arbejde med at få den særligt den nordlige del af kommunen mere med, men selvfølgelig også andre 

små byer, således ikke alt foregår i Skanderborg og omegn, men også at der er mere liv, og mere synlighed 

for at vi også har små landsbyer i kommunen der har brug for de samme ting, som en større by i 

kommunen. 

 

 



ADMINISTRATIONEN I KOMMUNEN 

De langvarige og til tider hovedløse lange ventetider på en byggetilladelse, skal føres hurtigere igennem, 

det meget papir og administration skal sænkes, til fordel for både kommune og borger samt virksomheder i 

kommunen. Ud over byggetilladelser, sidder en del administrative mennesker som bruger for lang tid på.... 

ja hvad bruger de egentlig tiden på? 

GODE VIRKSOMHEDSFORHOLD 

Skanderborg kommune ligger i en fremragende position i forhold til landets infrastruktur, og det kan uden 

tvivl udnyttes bedre, til at få nye virksomheder til at flytte til kommunen, men også få de etablerede 

virksomheder som ønsker f.eks. udvidelse af fabrikker, til at få en hurtig god administration, og hurtig 

gennemgang af byggetilladelser. 

I Galten og omegnen har vi fantastiske erhvervsområder til at få nye virksomheder til byen, dette er en stor 

fordel fra transport til og fra byen rent erhvervsmæssigt, og nye virksomheder skal ikke bare ligge i 

Skanderborg, men også flyttes mere bredt ud i kommunen. 

vi skal kunne konkurrerer bedre med Favrskov, Silkeborg, Aarhus og Horsens kommune, om disse 

virksomheder. 

 

 

Børnenes og forældrenes dagligdag 

 

Mange politikere og kandidater har store tanker om at føre valgkamp på dette emne om børnepasnings- 

ordningen, men ikke mange af dem har prøvet at stå i samme situation som nogle forældre i kommunen 

har prøvet, med at blive tilbudt en plads i en plejeordning, et helt andet sted i kommunen end hvor man 

bor, selv har jeg stået i situationen og blev tilbudt en plads i Hørning, og det har fået mig til at grave ekstra 

dybt i tingene, og har sammen med en masse lokale forældre lagt pres på kommunens ”system”, det har 

fået visse mennesker til at vågne op, og få sat gang i en løsning, og tak til jer forældre der ville fortælle 

historier og situationer fra jeres hverdag, det har været en kæmpe hjælp!  

Vi er dog ikke færdige, byerne udvikler sig stadig, dagpleje/vuggestue pladser er der stadig mangel på, 

selvom kommunen er ved at sætte pavilloner op rundt omkring, næste skidt i et barns liv er børnehave og 

nærnæst skole m.m. dette er kommunen endnu ikke gearet til, men vi skal være forberedte til at alle disse 

børn vokser op! 

 

 

 



Veje og sikkerhed for os alle! 

 

Nogle veje i Galten/Skovby området er i så ringe stand eller decideret livsfarlige, at man nødig vil have sine 

børn eller bedsteforældre til at cykle eller gå i sidste områder, her er f.eks Hørslevvej i Skovby, en ren fælde 

for det lille barn der skal cykle på den relativ smalle vej, med vejchikaner som presser den bløde trafikant 

ind imod kantstenen, ved den utålmodige billigst, der er tvunget til i nogle situationer, at blive bag den 

bløde trafikant på nærmest hele strækningen.  

På en vej som Søringen i Galten, er vejen i så ringe stand, og har været det i så mange år at nu må det være 

nok, vejen minder mere om et vaskebræt at køre på, end en vej til biler, cykler osv. Og nu bliver der endnu 

mere trafik på vejen efter udstykningen af ”Horsegården” – lad os få set på sådanne situationer i hele 

kommunen, så der ikke sker ulykker med dem vi holder af!  

 

Den nordlige del af kommunen!  

 

Mange mennesker i hele den nordlige del af kommunen fortæller at de føler, at alt foregår i Skanderborg, 

alt fra svømmehaller, bytovs forbedringer, trafikforbedringer og søbad til alt for mange penge osv.  

Jeg vil som kandidat med bopæl i nord, lytte og arbejde hårdt for at ændre den følelse for de borgere, inkl. 

Undertegnede selv, jeg er som kandidat i Venstre, kandidat for hele kommunen, men hjertet banker særligt 

for det gamle Galten Kommune, her skal vi være mere med når goderne fordeles, og det vil jeg sammen 

med forhåbentlig andre kommenende byrådsmedlemmer fra Galten/Skovby området fra både Venstre men 

også fra de andre partier, forsøge at lave et samarbejde om at få dette til at lykkes, vi vil være mere med i 

den nordlige del!  

 


