
Hvad vil Alternativet Køge?

I vores øjne er der brug for en ny og klar 
vision for Køge kommune.

- en vision der sætter bæredygtighed i centrum for 
borgerne og for politikerne på tværs af forvaltninger, 
udvalg og råd. 

Vi tror på at det for borgerne vil skabe højere 
livskvalitet, udvikling og liv i lokalsamfundene, 
mulighed for at købe flere lokalt producerede sunde 
fødevarer, samt betyde en reduktion i stress og livss-
tilssygdomme. 

Nøgleord fra Køge Å

Miljømæssig bæredygtighed

Uddannelse og livslang nysgerrighed

Økomisk bæredygtighed

Kunst og kultur

Iværksætteri og social opfindsomhed

Social bæredygtighed

MICKAL 
P. N. ANDERSEN

TLF.: 2461 5357
E-MAIL: DANSHIDO@MAIL.TELE.DK

Jeg er 58 år, er uddannet pædagog og har igennem snart 
mange år været formand for Boligforeningen Ellemarken.

 Jeg opfatter det offentlige forbrug som en investering i vo-
res fælles fremtid og det er derfor meget vigtigt for mig, at 
vi investerer mere i børn, unge og ældre

Mennesker, der er glade og føler sig set, hørt og forstået, 
som en del af fællesskabet, giver meget mere til det!

Mærkesager inkluderer bl.a.:

Mere fokus på gennemsigtighed i det politisk arbejde og 
inddragelse af borgerne

En kortere skoledag for eleverne i folkeskolen

En mangfoldig boligpolitik med blandede kvarterer og 
flere psykiatri, handicap, ungdoms & ældre almene boliger

PER 
KJØLLER JENSEN

TLF.: 2091 9051
E-MAIL: TEPAS.PER@HOTMAIL.COM

Jeg er 53 år og far til en dejlig dreng på 12 år med autisme. 
Han brænder og kæmper for miljøforhold, og har specielt 
fokus på affaldsområdet. 

Jeg er bosiddende i Borup og følger interesseret med i 
planer for byerne i oplandet til Køge.  Jeg er selvstændig 
edb-programmør, med et lille  rådgivende miljøfirma ved 
siden af.

Mærkesager inkluderer bl.a.:

Gode sikre veje og cykelstier, ordentlige offentlige 
busser & tog forbindelser

Oprettelse af et GRØNT erhvervscenter

Bedre handikappolitik med kommunal borgerrådgiver

Bæredygtig affaldspolitik med bedre genanvendelse

Miljøforhold


