Michael O. Jørgensen.
Far til to voksne piger, bor i Tårnbyparken sammen med Jeanett,
som også har to voksne piger.
Jeg har boet på Amager det meste af mit liv, heraf en stor del i Kastrup og
Tårnby.
Har stor set altid, sådan føles det i hvert fald, haft interesse for dyr, miljø og
natur. Blev som 15-årig formand for Natur og Ungdom på Amager, og siden
kæmpet med en trang til at blande mig og ytre mig om naturen og dens
udfordringer.
Jeg har arbejdet med børn og unge i klubregi, både som fast ansat samt som
naturvejleder og konsulent.
Har arbejdet som leder i flere store zoologiske haver i Skandinavien blandt
andet Københavns Zoo og Skånes Djurpark, samt en stor skare zoologiske
haver og projekter i ind og udland. Har drevet konsulentvirksomhed siden
1986.
Undervist i Danmark, Uganda, Sverige og Bulgarien inden for mine
fagområder.
Udover den faglige tilgang til dyr, natur og miljø arbejder jeg med
projektledelse, rejseledelse, fotografi, forfatterskab, Podcast og TV.
Jeg ønsker at bidrage til boostning af de bløde værdier i Tårnby kommune, og
arbejde for en mere resultat- og kvalitet styret service til borgene, med
borgerens behov i fokus, det gælder hjemmeplejen, ældreområdet,
rehabilitering og genoptræning, og borgere med særlig udfordringer og behov,
herunder enkeltpersoner og familier med akut opstået sygdom og handicap.
Jeg vil arbejde for videre udvikling af den grønne linje og de grønne tilbud i
kommunen herunder fremskyndet integration af affalds sortering, nedlægning
af strøm til lade stationer og andre nødvendige miljø tiltag. Bedre muligheder
og hjælp til at skabe vildere grønne områder i boligområder til gavn for
biodiversiteten i kommunen. Gennem motivation og oplysning skabe øget
interesse og tilgang til grønne oplevelser i Kommunen.
Desuden vil jeg arbejde for boostning af børne- og ungeområdet i forhold til de
børn og unge som ikke falder direkte ind i de etablerede tilbud. Samt øget
indsats mod kriminalitet i vores ellers skønne kommune.
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