
Mit navn er Jørgen Folkvang, og jeg vil gerne stille op for Alternativet til kommunalvalg 2017. Jeg er 63 
år og bor i Egense på 10. år efter at have levet det meste af mit liv i Aalborg centrum. Jeg har en yndlings-
datter og 3 yndlingssønner, der alle klarer sig godt.

Min baggrund er bred med en håndværkeruddannelse, HF, en række lin-
iefag, universitetsstudier samfundsfag og en lang række kurser bag mig. 
Gennem 20 år arbejdede jeg på Aalborg tekniske skole med undervisning, 
ledelse, konsulentarbejde, udviklingsarbejde og internationalt arbejde. Jeg 
har desuden boet og arbejdet i Norge og på Færøerne.

De senere år er det meste af min tid gået med frivillligt foreningsarbejde i 
borgerforening, samråd, landdistriktsråd og i nordiske og europæiske land-
distriktsforeninger. I nogle år har jeg været formand for LAK-Landsbyerne 
i Aalborg Kommune og som sådan haft megen kontakt med kommunalpo-
litik og den kommunale forvaltning, som jeg har et fortrinligt samarbejde 
med, omend vi ikke altid er enige.

Jeg har stor lyst og energi til at komme tættere på maskinrummet og give mig i kast med kommunalpoli-
tik på et mere formelt niveau. Mine hjertesager ligger tæt op ad Alternativet, hvilket også er grunden til, 
at jeg for første gang i mit liv er blevet medlem af et politisk parti. Jeg føler her er plads til kreativitet, nye 
tanker og nye måder at løse nogle af de mange problemer på, som vi står overfor i verden - også på lokalt 
niveau.

Jeg vil gerne arbejde for mere bæredygtighed på alle 3 bundlinier; bl.a. ved at arbejde for 100% økologi i 
kommunale institutioner, mindre trafikal forurening og beskyttelse af natur- og grundvandsressourcer. 

Jeg ønsker en ”hel” kommune - en kommune, der hænger bedre sammen, hvad angår sundhed, fordeling 
af midler, land og by,

- en kommune, hvor vi viser vejen for at behandle de svageste værdigt og ordentligt, hvor vi slipper 
demokratiet løs og inviterer borgerne med ved bordet, når der planlægges nye tiltag rundt i kommunen,

- en kommune, hvor der ikke symptombehandles og gives robusthedskurser til medarbejdere, der går 
ned på grund af umulige arbejdsforhold, hvor ansattes faglighed sættes fri, og hvor vi stoler på dem.
...og meget, meget mere

Jeg tror på, at Alternativet kan gøre en forskel på den politiske kultur i byrådet og bringe mere åbenhed 
og demokrati og samskabelse ind i den kommunale verden på alle planer, og det vil jeg gerne bidrage til.

Jeg har det sidste år været medlem af bestyrelsen, og jeg tager gerne et år mere med 
dette vigtige arbejde.

Folkvang


