
 

 

Åbent bestyrelsesmøde Alternativet Gladsaxe, mandag d. 11. februar 2019, kl 19.00-21.00  

 

1. Det grønne råd og træpolitik v. Jens. 

Orientering om punkter, der er på det næste møde i det grønne råd d. 20.2.: træpolitik, rostadion og 

anvendelse af 1 million til fremme af grønne tiltag. KS har et forslag om at anvende midlerne til at ansætte 

en ekstra grøn guide. 

 

2. Information om kampagnetilslutning på alle-os, fælles politisk dag vedr støj, internationalt projekt 

mm v. Malene 

Alle opfordres til at registrere sig på kampagnetilslutning på Alle-os 

 

Ved deltagelse i kampagne har der været opmærksomhed på fordelingen af deltagernes køn. Alternativet 

kræver ikke at der er ligelig kønsfordeling ved debatter – der skal fortsat opfordres til ligelig kønsfordeling, 

men kandidater må gerne deltage i debatter der ikke opfylder dette, hvis det ikke er muligt at få begge køns 

deltagelse. 

 

Arr. for at gøre opmærksom på støj fra de store veje i kommunen lørdag d. 23.2. arr. af Mads Fuglede fra V. 

Sikandar og Kim deltager. Sikandar laver udkast til læserbrev om støj mm til den følgende uge. 

Å´s ideer til bekæmpelse af støj: 

Støjen fra vejene skal bekæmpes ved at begrænse biltrafikken 

- El-biler skal fremmes  

- Max 60 – 80 km/t på motorveje i byområder fx Gladsaxe 

- Udbygning af offentlig trafik, mere letbane og busser, der kører på el 

- Billigere – måske gratis? – offentlig transport 

- Støjdæmpende asfalt 

- Ingen udbygning af motorvejene 

- Lukning af store gennemgående veje i kommunen for biltrafik 

Demokratiprojekt mellem DK og et grønt netværk i Østafrika – møde d. 20.2. Mariann kigger på det. 



3. Borgerlønsdebataftener, v. Mariann og Malene 

Mariann gav et kort referat fra de første møder om borgerløn, hvor der med udgangspunkt i 

borgerlønsgruppens debatoplæg, har været indlæg fra Radikale, Enhedslisten og Torsten Gejl fra Å. Ved 

sidste møde også et oplæg af Dennis Kristensen (FOA). Næste arrangement om borgerløn.: 27.2. om 

socialpolitikken ift. borgerløn. Linda, Mariann og Malene er foreløbig tilmeldt. Det sidste arrangement er d. 

27.3. og handler om økonomien. 

 

4. Drøftelse; hvordan bliver vi synlige lokalt, er der områder i lokalpolitik, borgertilbud mm, hvor vi 

gerne vil deltage/bidrage? 

Gladsaxe har et image som en grøn kommune. Hvad skal Å arbejde for, således at Å bidrager til yderligere 

grøn omstilling og bliver tydelige til næste kommunalvalg? Sikandar opfordrer til strategimøde, der bør 

afholdes efter folketingsvalget. Kim savner, at verdensmålene for alvor bliver synlige i Gladsaxes politiske 

tiltag. 

 

5. Højgård i foråret, giver det mening midt i valgperioden, skal vi evt invitere til valgdebat? 

Vi prioriterer vores midler til valget og venter med at arrangere møder til valget er udskrevet. 

 

6. Kampagnerne, nyt fra kandidaterne og planlægning 

Sikandar: der er behov for prioritering af midler til valgkampen. 

7. Tema til drøftelse på næste møde, kom med idéer, evt noget der kan styrke os og kandidaterne i 

månederne frem til valget 

Åbent bestyrelsesmøde mandag d. 11.3. kl. 19:00 hos Malene. Tema: kampagneplanlægning   

(kl. 18:30: lukket bestyrelsesmøde, gennemgang af økonomi og planlægning af årsmøde) 

 

8. evt 

Linda har fået tilladelse til at bage pandekager offentligt – de skal indgå i kampagneevent 

Tak for et godt og konstruktivt møde. 


