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Kære medlem af Alternativet Kolding,

Sammen skal vi lave ny politisk kultur i Kolding byråd- Her er mit 
udgangspunkt for arbejdet. Glæder mig til at blive klogere af dine 
perspektiver. For flere ved mere!

• Vi skal åbne kommunalpolitikken op for borgerne. Vi skal arbejde på at skabe nye 
modeller for politisk, samfundsmæssig udvikling i kommunen. Skabe nye platforme 
hvor vi sammen kan drømme, diskutere, fremlægge og udvikle vores visioner for 
lokalsamfund, på tværs af politiske skel.

• Jeg vil gøre mit til at vi får et samlet lokalsamfund. Et samfund hvor vi er nysgerrige
på hinanden, og hvor vi byder nye og anderledes initiativer hjerteligt velkommen. Et 
samfund med fællesskaber af enhver slags. Et samfund i Dialog

• Alternativet er et entreprenant parti, som ligger godt i tråd med mit entreprenante 
hjerte.  Dog har jeg ikke til dato kastet mig ud i at skabe egen virksomhed. Vi vil til 
enhver tid støtte op om nye iværksætter tiltag, som kan ballancerer en økonomisk, 
social og en miljømæssig bundlinje. 

• Vi skal støtte op om tiltag, der gør eksisterende virksomheder mere socialt og 
miljømæssigt orienterede.

• Vi skal have tillid til vores institutioner. Et enormt potentiale ligger i at frisætte vores 
kommunale institutioner. Mere mening, mere arbejdsglæde og meget mere 
engagement vil kunne indtage kommunale arbejdspladser, og mennesker vil til alles 
fordel, kunne vise deres fulde potentiale.

• Jeg har ingen erfaring hvad politik angår. Derfor er mit perspektiv i borgerhøjde.

• Alternativets værdier og debatdogmer ligger meget tæt op at den måde, jeg i daglig-
dagen handler og tænker på. Jeg vil en respektfuld og konstruktiv dialog som samler.

• Det er vigtigt at lokalsamfundet tager sin del af ansvaret for det omkringliggende 
samfund. Vi skal tænke i helhed; også på tværs af kommunegrænser.



Det ligger mig meget på sinde at Alternativet er et fælles projekt. Hvis vores projekt skal 
bære frugt, kræver det samarbejde med borgerne i Kolding, medlemmerne af Alternativet, 
bestyrelsen og kandidatfeltet. Jeg tror på fællesskabet. Jeg tror vi kan!

Hvis du mener at Alternativet Kolding vil stå stærkt, med mig som vores lokale politisk 
ambassadør, så læg din stemme ved mig. Jeg vil glædes og have ærefrygt for hver og én!

Jeg er uddannet elektriker i 2004. I 2007 bestod jeg Adgangskursus til Teknika(Gymnasial 
uddannelse) på SDU. De seneste 7 år har jeg været ansat ved Arbejdstilsynet. 
Jeg har været aktiv i Alternativet siden august 2015. Er i dag aktiv i div. udvalg; medlem af 
Alternativ Koldings bestyrelse og Forperson i Sydjyllands Storkreds.

Jeg er 36 år gammel og bor i Sdr. Stenderup, lige øst for Kolding. Her har jeg haft bopæl 
gennem 13 år. Jeg bor med min kæreste og vores 4 sammenbragte børn.

De kærligste hilsener
Morten N. Christensen


