STEM PERSONLIGT 16. NOVEMBER
Noget om mig selv
• Jeg er født i 1946 og opvokset på en gård i Ejby - og gik i
skole på Søndervangskolen, Glostrup.
• Uddannet HD i Regnskab (civiløkonom) og ansat i over 22 år i
Mærsk Data og IBM. I dag ansat i en mindre miljøvirksomhed.
• Gift med Hanne – vi har 2 sønner, 2 svigerdøtre og 4
børnebørn.
Politisk interesse
• Jeg har siden 1. januar 1998 været medlem af Kommunalbestyrelsen, hvor jeg p.t. sidder i Økonomiudvalget, Miljø-,
Teknik- og Ejendomsudvalget samt Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget.
• Jeg er bestyrelsesformand i Glostrup Forsyning A/S og
medlem af bestyrelsen i Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S
(fjernvarme).

Bevar
Biblioteket
i Bymidten

Foreningernes mand
Lokalhistorie og slægtsforskning har min store interesse. Jeg
har skrevet et par artikler til Lokalhistorisk Arkivs blad; disse kan
læses på min hjemmeside.
Under Corona-nedlukningen i foråret 2020 begyndte jeg at gøre
noget ved de mange historier og fotos, jeg havde om Ejby og
familien. Det blev til bogen ”Pleiebarn i Egby”, som var færdigtrykt i foråret 2021. Bogen ligger som pdf-fil på Arkiv.dk samt på
min hjemmeside.
Siden 1956 har jeg været aktiv atletikudøver, hvor jeg løb de
længere distancer. Jeg har i flere perioder været formand for
Glostrup IC atletik. Derudover er jeg medlem af en række lokale
foreninger. Foreningslivet i Glostrup har altid betydet meget for mig.
Du kan brevstemme fra 5. oktober til og med 12. november i enhver
kommune i Danmark. Husk blot at medbringe gyldig legitimation.

Jeg foreslår, at du sætter X ved Venstre og skriver Leif Meyer
Olsen på stemmesedlen

LEIF MEYER OLSEN
NR. 2 PÅ VENSTRES LISTE
Brandsbjergvej 86 | Mobil: 22 68 17 77
Leif.olsen@glostrup.dk | www.leifmeyerolsen.dk

DET KOMMER IKKE AF SIG SELV

VALGTEMAER SKAL BLIVE VIRKELIGHED

Venstre har siden 2010 haft borgmesterposten, og ud over en
sikker hånd på Glostrups økonomi har vi i samarbejde med
skiftende flertal blandt andet:

Kulturen
Venstre ønsker Kulturaksen som kraftcenter, bestående af
Biblioteket, Biografen, Medborgerhuset, Byhistorisk Hus samt
kommende Sognegård. Derfor skal Biblioteket forblive i Bymidten
tæt på Rådhuset og Stationen og ikke flyttes til Fritidscenteret,
bare fordi et tidligere flertal har tømt Fritidscenteret delvist og
flyttet indhold til Medborgerhuset. - Og Byhistorisk Hus skal igen
være bemandet, så lokalhistorien kan formidles med publikationer,
skolesamarbejde, foredrag og byvandringer.
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Sikret politisk enighed om et ambitiøst projekt for Bymidten
Bygget multihallerne Søndervanghallen, Ejbyhallen og
Nordvanghallen trods politisk modstand
Sikret bred enighed om Glostrup Skole
Indført max. 22 elever ved hver ny klassedannelse
Bygget ny daginstitution Fuglekær i Dommervangen
Planlagt ny daginstitution på Eriksvej bag Fritidscentret
Etableret Ungdomspark i Hvissinge og Street Activity Area ved
Glostrup Idrætspark
Opnormeret på demensområdet og øget aflastning til
pårørende
Forskønnet midterrabat på Hovedvejen mellem Ringvejskrydset og Byparkvej
Etableret lys langs stier i Solvangsparken
Bygget varmtvandsbassin i Fritidscenteret
Indviet ekstra kunstgræsbane på Stadion i 2021
Lagt ny belægning på løbebanerne på Stadion i 2021
Ansat frivilligkoordinator og lavet årligt arrangement for
kommunens mange frivillige med uddeling af frivillighedspris
Indviet ny genbrugsplads på Paul Bergsøes Vej i 2019
Udvidet fjernvarmedækning til nu 60% af kommunens
varmebehov
Øget vandindvinding til op mod 90% selvforsyning – i perioder
100%
Fremlagt og vedtaget lokal flygtningepolitik
Nedsat personskatten 3 gange til 23,6% - den 5. laveste i
Danmark

Men vi stopper ikke her. Venstre har stadig ønsker, der skal
realiseres de kommende år.
Hele Venstres valgprogram kan ses på www.venstre-glostrup.dk

Økonomi og skat
Venstre vil også fremover effektivisere kommunen og bibeholde
et højt serviceniveau. Glostrup skal fortsat være blandt de 10
kommuner med laveste personskat.
Ny Bymidte, flere borgere og nye boliger
Venstre ønsker en fortsat udbygning af kommunen. Vi vil skabe
mulighed for en ny Bymidte – både området omkring Glostrup
Station og syd for Fritidscenteret. Nye boliger af alle slags herunder boliger til ældre og unge - skal opføres i høj kvalitet
med fokus på borgernes behov for udfoldelse.
Dagtilbud og skole
Venstre vil bygge flere nye daginstitutioner i takt med tilvæksten
af borgere. En ny daginstitution på Eriksvej er i proces, og næste
opgave er daginstitution syd for banen. – Ejbyskolen udvides til at
rumme til og med 6. klasse, og på Nordvang eller Skovvang vil vi
etablere 10 ekstra klasselokaler, så indskrivning af 0. klasser bliver
mere fleksibel.
Erhvervslivet
Vores store og dygtige erhvervsliv skal betjenes af en
erhvervsambassadør, og vi skal have genskabt den årlige
erhvervskonference.
Miljø og klimatilpasning
Knap 40% af Glostrup er grønne arealer – først og fremmest
Vestskoven, Ejby Mose og parker. Sådan skal det fortsat være.
Og bynær biodiversitet skal fremmes. – Vi vil indarbejde
klimatilpasning i de nye planer for Bymidten for at mindske
risikoen for oversvømmelser i fremtiden. Og vi vil fokusere på
reduktion af CO2-udledning gennem endnu mere fjernvarme,
anskaffelse af flere elbiler og øget genbrug: Fra maj 2022 skal vi
sortere i 10 fraktioner.

