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 PRÆSENTATION: ERLING GROTH  

Hvem er jeg  Er gift med Jette Wos. Vi har sammen tre skønne voksne børn Sidsel, Marie og Andreas.      

Jeg er født i 1950 og opvokset i Hvidovre. Det antiautoritære ungdomsoprør (HIPS) kickstartedes min 

holdningsmæssige dannelse og mit tværpolitiske miljøarbejde. Bl.a. med en masse rock n roll ved de store 

Rebæk Sø Festivaler, som HIPS var initiativtager til i 1970’erne. Jeg har altså Hvidovres DNA i blodet.  

Lokale græsrodsbevægelser, grønne miljøbevægelser og NGO’er klare forudsætninger for min tilgang til 

Alternativet i dag. 

Særlige mærkesager  * Bæredygtig byudvikling for menneskelig trivsel * Bevare og udvikle Den 

grønne Kile i Avedøre * Videreføre kvarterløftet - for en socialt bæredygtig Stationsby* Revitaliseing 

af Hvidovre Havn *Flere billige boliger * Kulturel brobygning på tværs af lokalsamfund i en 

mangfoldig kommune   * Lokalt ejerskab til innovative grønne løsninger med udgangspunkt i FN’s 

klimamål. * 

Hvad laver jeg til daglig  Det der fylder mest lige nu er mit engagement i borgergruppen Idéforum 

HVIDOVRE 2025. Her har jeg, som projektleder, været med til at udforme borgernes helhedsplan ’Tårnet, 

vandet og Kulturtorvet’ - forslag til en mere levende og bæredygtig bymidte. Vedholdenhed fra græsrødderne 

har sikret et solidt aftryk på den færdige bymidteplan, som blev vedtaget i byrådet i februar 2017. 

Mærkesagen ’bymidter’ er i øvrigt et indsatsområde jeg arbejder med på tværs af forstadskommunerne i 

Altenativet/Københavns Omegn. 

Erhvervsmæssig baggrund  Jeg er stærkt optaget af borgerdrevet demokrati – nedefra og op. Det 

bypolitiske område er min spidskompetence. Som byplanlægger (fra RUC) har jeg i flere år arbejdet med 

byudvikling, særligt i forstæderne rundt om København: Beboerrådgiver i Avedøre Stationsby (5år), 

gennemførelse af socialt bæredygtig helhedsplan i Vejleåparken i Ishøj (8 år), omfattende brug af de 

elektroniske og trykte medier i borgerdeltagelsen (20 år).  

Iværksætteri  Som iværksætter har jeg drevet selvstændig virksomhed FORSTADSKONSULENTERNE Aps 

med 14 dedikerede rådgivere i Filmbyen i Avedørelejren (6 år). Er nu tilknyttet Statens Byggeforsknings 

Institut, SBI på Aalborg Universitet i Københavns Sydhavn. 

Mangfoldighed er en nøgleværdi for mig. Jeg repræsenterede kommunens kultur- og miljøforeninger i 

Folkeoplysningsudvalget i 5 år. Det skete som talsmand for den lokale paraplyorganisation 

MANGFOLDIGHEDEN. Modtog Hvidovre Kommunes Kulturpris i 2002. I dag fungerer jeg desuden som 

formand for kulturforeningen Risbjerggårds Venner.  


