
Kandidatgrundlag – Kommunalkandidat KV17 
 
Jeg ønsker at stille op i følgende kommune: 
Faxe  X Stevns 
Personlige oplysninger: 
Navn: Tanja Schjellerup 
Adresse: Teglværksvej 23, 4690 Haslev 
Mobil: 31 31 74 33 
Mail: tanja.schjellerup@alternativet.dk 
Fødselsdag: 19. sep. 1977 

 
Hvor meget tid kan du investere i at være kandidat? 
1-5 timer om ugen     5-10 timer om ugen        mere end 10 timer om ugen 
Det vil svinge – mellem 5 og 15 timer om ugen.  

 
Hvordan er din politiske erfaring? 
Ny i politik 
1-5 år  X 
mere end 5 år 

 
Hvordan er din politiske tilgang? 
Real-politisk       visionær         værdi-baseret 
Når jeg skal vælge mellem en af disse vil jeg svare, at jeg foretrækker en værdibaseret visionær realpolitisk 
tilgang til politik. Jeg anser, at de tre tilgange giver en ekstra styrke, når de bruges sammen frem for at 
adskille dem i kasser 

 
Skriv lidt om dig selv som person, og hvorfor du vil stille op som kandidat for Alternativet. 
Besvar følgende spørgsmål, gerne forholdsvis kort og præcis. 
 
1. Hvad er de vigtigste politiske visioner for Alternativet i byrådet? Formulér dem gerne også 
med konkrete eksempler på politik. 

 De 3 bundlinier; den grønne, den sociale, den økonomiske skal være i fokus 

 Grøn Kommune  
o Være foregangskommune i forhold til plastik.  

 Evt. et forbud af salg af plastikposer  
 Sætte fokus på at kommunen ikke bruger balloner til festivitas – særligt, at de ikke 

slippes til vejrs udendørs.  
 Socialt stærk 

o At sætte fokus på individer og familier, bør være højt prioriteret på kommunens liste. Bliver 
det enkelte individ mødt med anerkendelse frem for mistro, så vokser tilliden overfor 
kommunen og samarbejdet mellem borgere og kommunen vil gavne fællesskabet.  

o Retssikkerheden er vigtig. Det er mere tendensen end undtagelsen – også i Faxe – at 
medborgere er nødt til at klage sin ret, frem for at få sin ret – når medborgeren altså har 
ret. Jeg ønsker, at være med til at styrke af love der rammer individer og familier forvaltes 
på ypperste empatiske og saglig vis i Faxe kommune.  

 Økonomisk sund 
o Arbejde på muligheder for at blandt andet 4. sektorvirksomheder kan vokse frem i 

kommunen.  

2. Hvad er dine personlige mærkesager ift. kommunalpolitik? 
 Familier, børns og enkeltindividers retssikkerhed samt forvaltningen af de socialt baserede love 

 Vidensdeling og uddannelse – Børn, unge og voksne – Sammen udvikler vi fremtiden 

 Jorden - Naturen – Uden den er vi prisgivet  

 



3. Hvad tænker du at ’ny politisk kultur’ betyder ift. hvordan du agerer som 
kandidat? 
Jeg ser ny politisk kultur som et direkte modspil til ”det politiske hamsterhjul”, hvor mudderkast og 
valgkampe er højere på dagsordenen end det der virkelig tæller – nemlig reel fremdrift og politisk udvikling, 
der har seriøse svar til de kriser vores samfund og resten af verden står over for.  
 
Ny politisk kultur er konstruktiv kritik uden mudderkast. Det er modet til at debattere om samt stille 
spørgsmål til uenigheder med vores politiske modstandere på en måde der fremmer fokus på fakta i stedet 
for at blive personligt mudderkasten. Faglig og saglig debat både i tale og på skrift. Det er modet til at lytte, 
men samtidig er det i den grad og endnu mere modet til at være uenig og åbent turde argumentere for, 
hvordan Alternativets politiske visioner kan nås.  
 
Ny politisk kultur er fokus på fremtiden på en empatisk, sympatisk og tillidsfuld måde. Samtidig med at det 
her – det er fucking serious business. Seriøst. Ja – bande, det må vi selvfølgelig godt i ny politisk kultur. Det 
er nogle gange med til at understrege alvoren. 
 

4. Hvordan kunne du tænke dig at samarbejde med frivillige, medlemmer både som kandidat 
og/eller som folkevalgt? 
At komme mere ud og møde alle de gode kræfter i Alternativet i forskellige arenaer er noget jeg glæder mig 
til. For mig vil det være fedt med samarbejde på tværs af lokalkredsene – også sammen med 
kandidatgruppen, hvor vi spiller hinanden stærke og energiske via diverse arrangementer; POLA’er, 
debataftener, arrangementer for nysgerrige individer på Å. Derudover vil jeg gøre mit til at sætte politiske 
initiativer i gang i samarbejde med de aktive frivillige i vores skønne grønne kreds.  
Jeg tænker også samarbejde på de sociale medier, hvor jeg i forvejen er aktiv nu. 

 
5. Hvordan fungerer samarbejdet mellem dig, andre kandidater, KV17 arbejdsgrupperne og 
bestyrelsen bedst? 
Jeg tror på et stærkt team af gode mennesker. Og jeg tror på, at vi har mod til at løfte hinanden op, 
samtidig med at vi løfter os selv op. Jeg tror på individuelle teamspillere – teamspillede individer kan man 
også kalde det. Sammen er vi stærkere. Kender vi hinandens kompetencer, så kan vi med fordel spille bold 
sammen i stedet for imod hinanden. Ved at spille på vores kompetencer kan vi skabe et stærkt team, som 
løfter niveauet op ved at sætte kompetencerne frem på scenen, frem for udelukkende (som de fleste andre 
partier gør) at køre på én person (som den eneste ene partiet ønsker at vise frem og dermed sende signalet 
om, at det kun er den person, der er relevant at få valgt ind).  
 
På den måde får vi vist Å’s kandidaters kompetencer og mangfoldighed bredt og rammer dermed ud til en 
bredere vælgerskare.  
 
Sammen kan teamet vise vores fælles styrke. Vores fælles intelligens – vores fælles handlekraft. Sammen 
ved vi mere. Sammen kan vi spille de stærke kompetencer i spil, når behovet for det opstår. Det er det, der 
gør os til Alternativet. At vi har modet til at bruge både individuelle og fælles kompetencer frem for 
udelukkende at have fokus på enkeltpersoner. At vi har styrken til at stå sammen. At vi bygger på 
hinandens faglighed. Og at vi tror på hinanden. Vi tror på fællesskabet. Vi løfter den enkelte og fællesskabet 
sammen. Og at vi samtidig lader det enkelte individ være som denne er – fordi så har vi hele vejen igennem 
ærlighed og ikke skuespil på tapetet. Det – det er for mig alternativt samarbejde i et team hos verdens 
bedste parti.  

 
6. Hvad ønsker du at lære – og lære at kende – i perioden op til kommunevalget i november 
2017? 
Medborgerne i Faxe kommune vil jeg meget gerne lære bedre at kende. Samt studere det nuværende 
byrådsarbejde, samt lære kommunen og dens arbejdsgange etc. bedre at kende.  
 

7. Har du tidligere udtalt dig på en måde eller været involveret i situationer eller aktiviteter, som 
kunne skabe polemik, hvis det blev kendt? Hvis ja, fortæl om det her, så det er ude i det åbne. 
Kan der ikke laves polemik om (næsten) alt, hvis man vil og polemik er målet? Dermed sagt kan der også 

laves polemik om mig, skulle nogen få lyst til det.  


