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Hvidovre skal være den grønne, økologiske, bæredygtige kommune, men også en 

kommune hvor vi tager os af vores svage, unge som ældre medborgere – og sætter 
den enkelte i fokus. 

 
Vi har brug for friske øjne, og med Alternativet kan de næsten ikke blive friskere –  

Åbenhed og gennemsigtighed, inden for alle området – spørge og dele viden, hjælpe 
på tværs af partier, have modet til at prøve nyt, i stedet for at bekæmpe hinanden. 
Flere ved mere, sammen kan vi nå rigtig langt. 

Jeg vil være med til at skabe en kommune med empati, humor og generøsitet over for 
alle de svage grupper i samfundet, på en måde som kan samle os alle, rig som fattig, 

ung som gammel, Dansk som ny Dansk. 

Den grønne linje er et meget vigtigt område for mig, jeg vil beskæftige mig med 
genbrug, bæredygtighed og omsorg for miljøet – lad os få gang i sol og vind, være 

ydmyg over for den jord vi lever på – hvis vi alle aflevere den bare en smule bedre, 
end da vi kom – er vi nået langt.  

Jeg har være medlem af Alternativet siden oktober 2015, brugt tiden på at hjælpe 
med at oprette lokalafdelingen, være kasserer og nu forperson. 

Nu vil jeg gerne være med til at skabe en ny politisk kultur der bygger på empati, og 

som giver borgerne meget mere indflydelse og gennemsigtighed, derfor vil jeg gerne 
stille mig til rådighed inden for kommunalpolitik, og opstiller til bestyrelsen og byrådet 

for Alternativet/Hvidovre. 

Jeg har arbejdet som systemudvikler, i over 20 år i forskellige virksomheder, er pt. 
ansat i KMD i Ballerup. 

Jeg er 46 år, gift med Madeleine Bagger, ingen børn, men to små hunde, 11 høns og 
ca. 60.000 bier. En del af min fritid går med at være kassere, i vinterboligen - 

Andelsboligforeningen Centrum og formand i sommerboligen, Haveforeningen Dahlia. 


