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41 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Der er behov for progressive lokale løsninger på de udfordringer, der dominerer hele 
verden, herunder København. Fra klima- og ressourcekrise, manglende tillid til hinanden 
over stigende økonomisk ulighed i samfundet til ensomhed og tab af livsmening og 
kulturel identitet. 

I mit grønne København skal Rådhuset forme fremtidens bæredygtige by i samarbejde 
med borgerne. Ikke fordi det er hipt, men fordi det er strengt nødvendigt at løse klima-, 
empati-, og systemkrisen, vi står overfor, og samtidig højne livskvaliteten for byens 
borgere. 

Jeg er motiveret af hele mit grønne hjerte for et endnu mere bæredygtigt København der
samtidig skaber rammerne for det gode liv. Med hinanden og for hinanden.

Forestil dig en by fyldt med alle slags mennesker, med cykler, el-biler og el-busser. En by,
hvis hustage bugner af krydderurter og grøntsager, og hvis borgere kan nyde ren luft og 
levende og spændende byrum med træer, blomster, parker og vand. En by drevet af 
vedvarende energi, hvor miljørigtige tiltag rækker helt ind i husholdningen. Udviklet og 
besluttet af borgerne.

Det lyder måske som en grøn utopi. Men vi skylder verden og os selv at omdanne 
København til »fremtidens bæredygtige by«. En vision der går godt i spænd med, at 
Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050, og Københavns Kommune 
allerede i 2025. København skal være den bedste by for verden, og den skal rumme det 
bedste fra alle verdener. 

Derfor er de 5 politiske fokusområder, jeg vil arbejde for følgende:

1. EN GRØN BY FOR GODE LIV
Det er en bunden opgave at håndtere klimakrisen. Det giver os heldigvis en mulighed for 
at skabe en grøn og bæredygtig by, som kan danne rammen for det gode liv. Vedvarende 
energi, optimal ressourceudnyttelse og miljøvenlige transportformer skal gøre 
København til en foregangsby for bæredygtighed. København skal desuden ånde af liv 
med et alsidigt, grønt byliv og muliggøre sunde liv med et bred udbud af aktiviteter og 
kultur- og idrætstilbud. København skal summe af liv mellem husene og invitere 
verdenen inden for.
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Mine konkrete forslag er:
1.) Københavns Kommune skal holde regnskab med de tre bundlinjer: Den økonomiske, 
den sociale og den grønne. På den måde kan vi sikre en bæredygtig by..
2.) Vi skal gå videre end 100 % økologi i Københavns Kommune ved at udvikle en lokal 
råvare-strategi at sikre mere bæredygtighed, iværksætteri og sundhed.
3.) Vi skal opbygge en strategi for vild og mangfoldig natur samt øget biodiversitet i 
København. Vi skal bevare Amager Fælled og i stedet bygge billigere på den den gamle 
losseplads. Derudover skal København føre en ambitiøs træpolitik fx med *ere byskove.
4.) København er en cykelby. Cykler skal fortsat og i endnu højere grad være det 
bærende transportmiddel. Det giver mindre forurening, mere sundhed og større lighed. 
Derfor skal vi have bredere cykelstier og *ere supercykelstier. Vi skal have en bilfri Indre 
By, *ere bilfri dage og udfasning af gamle, forurenende biler.
5.) Rådhuset skal implementere en reel tillidsreform, afbureaukratisere og højne 
arbejdsglæden for ansatte og borgere. 

2. EN BY FOR ALLE
Jeg vil bidrage til et København, hvor alle mennesker er værdifulde og hvor der er tillid 
til at alle har lyst til at bidrage til fællesskabet. Alle skal have mulighed for at deltage i 
arbejdsfællesskaber, uanset om det er som fuldtids- eller deltidsansat, i praktik eller som
frivillig. Jeg ønsker et København, hvor der er plads til forskellighed og mulighed for 
udfoldelse for alle borgere. Vi bliver nødt til at reorganisere København, så vi kan 
knække ulighedskurven og øge ligeværdet og tilliden befolkningsgrupper imellem og 
borgere og ‘systemet’ imellem. Tillid frem for kontrol, er afgørende for mig.
København er godt i gang med at knække socialt - med boligsituationen som en 
hovedårsag. Det er hverken retfærdigt eller godt for byens liv, når studerende og 
almindelige familier ikke kan 3nde boliger, der er til at betale. Gentri3ceringen er et 
globalt problem, men især i København har vi udfordring, som vi skal løse med konkrete 
indsatser. 
Mine konkrete forslag er:
1.) Tillid frem for kontrol i det kommunale system - fx på jobcentret og internt i 
kommunen.
2.) Politisk pres for at bekæmpe smuthuller i lovgivningen, der favoriserer forældrekøb, 
muliggør kunstige lejestigninger og boliger uden bopælspligt.
3.) Strengere krav til Airbnb-udlejning.
4.) Flere billige almene boliger og politisk pres på planloven, så man sikrer, at der altid 
bygges boliger, der er til at betale.
5.) Nytænkning af boligformer - eks. bofællesskaber og ombyggede containere som 
studieboliger. Vi skal blande boliger (og omdanne eks. plejehjem), så unge, ældre og 
børnefamilier kan nyde godt af hinanden.

3. EN FAMILIEVENLIG OG LEGENDE BY
København skal være familiens by, der både tilgodeser ligestilling, arbejdsliv, familieliv 
og barnets grundlæggende interesser som nærvær og omsorg. København skal have en 
progressiv, visionær familiepolitik, der adresserer trivsels- og stressproblemer, og som 
imødekommer et fremtidigt arbejdsmarked, hvor det er muligt for både mødre og fædre 
at kombinere små børn og arbejde, og hvor omsorgsopgaven bliver tillagt en 
samfundsmæssig værdi.

Børn har lange dage i underbemandede daginstitutioner, og små institutioner og 
deltidspladser nedlægges til stor utilfredstillede for pædagoger mm. København skal 
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forbedre rammerne for det moderne børne- og familieliv. Velfungerende familieliv er 
både afgørende for vores velbe3ndende men også for et velfungerende arbejdsliv. Man 
skal ikke nødvendigvis *ytte på landet for at 3nde sundhed, balance og nærvær. 

Tilgængelige, nære, kærlige og stabile familierelationer omkring barnet i de første 
leveår, er fundamentet for personens selvværd, selvtillid, sociale færdigheder, sociale 
forståelse og evnen til at håndtere negative oplevelser, frustrationer og vrede.

Mine konkrete forslag er:
1.) Forældre skal have mulighed for *eksibel arbejdstid, mens man har børn under 15 år i
Københavns Kommune. I både den o,entlige sektor såvel som den private. 
2.) Folkeskolerne i København skal styrke elevernes og lærernes ro, koncentration og 
empati gennem fx nærværstræning, meditation, yoga, kropstræning og havearbejde.
3.) Vi skal skabe mødepladser for ungdomskultur og fællesskaber på tværs af 
generationer og baggrunde gennem fx folkekøkkener, ungdomshuse, idræts- og 
kulturtilbud. Vi skal have natur og legepladser rundt om hvert gadehjørne og alle 3-årige
skal have en gynge inden for 15 minutters gåafstand.
4.) Gratis psykologhjælp til unge voksne under 30 år
5.) Stop for nedskæringerne på børne- og ungeområdet. I stedet fokus på tidlig indsats og
en ordentlige normeringer.

4. EN EKSPERIMENTERENDE OG ENTREPRENANT BY
København skal være hovedstad for nytænkning, innovation og for at træde helt nye veje
i forsøget på at skabe de bedste rammer for gode liv. Vi skal bl.a. nytænke demokratiet 
og politik på rådhuset, udvikle samskabelsen mellem borger og kommune, facilitere 
deleøkonomi og invitere til reel tillidsreform. København skal være hovedstad for 
eksperimenter og nytænkning af bæredygtige forretningsmodeller, partnerskaber, 
virksomhedsformer og sociale netværk.

Lad os derudover anerkende de små, grønne pionerer, der hver dag udfordrer det 
eksisterende, og lad os give dem en reel chance for at vinde ordrer. Hvorfor er de 
etablerede virksomheder det o,entliges foretrukne partnere? Lad os give håb for de 
mindre, nystartede iværksættere. Lad os vise, at der er plads til nytænkning.

Mine konkrete forslag er:
1.) Ubetinget basisindkomst/borgerløn på forsøgsbasis til en udvalgt gruppe af borgere.
2.) Legalisering af hash og salg via apoteker i samarbejde med staten.
3.) Forsøg med borgerdrevet budgettering og prioritering af kommunens økonomi. 
4.) Alternative sundhedshuse som er helhedsorienterede og forebyggende.
5.) Målrettet iværksætterydelse og oprettelse af mikrolegater til sociale iværksættere.
6.) Et internationalt iværksætterprogram med plads til 250 iværksættere fordelt på to 
internationale iværksætterhuse med tilhørende legater, startkapital, lokaler osv.

5. EN SPRUDLENDE BY MED KUNST, KULTUR OG KREATIVITET
Det er vigtigt for mig at fremhæve kulturens og kunstens rolle i at give vores liv mere 
mening end materielt forbrug og økonomisk rigdom. Derfor vil jeg styrke byens 
kulturelle og kunstnerisk åre, som skal være med til at skabe både nerve, dynamik og 
friheds-fornemmelse i hverdagen.
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Mine konkrete forslag er:
1.) At værne om- og etablere nye kunstneriske rum og åndehuller. Hvis kunsten og 
kulturen skal blomstre i København, så skal vi sikre, at den har fristeder hvor den kan 
være, og hvor den kan eksperimentere, lege, begå fejl og skabe, som eksempelvis det nu 
lukkede kreative iværksætterfællesskab PB43 på Prags Boulevard.
2.) At styrke Københavns musik-, kultur- og talentskoler så alle børn og unge kan få 
mulighed for at dyrke, pleje og udvikle deres kreative talenter og kompetencer, som kan 
bruges resten af livet.
3.) At tænke kunst og kultur i centrum af politikudviklingen, således at vi møder det 
anderledes, og det kreative overalt hvor vi be3nder os; i gaden, i skolen, på 
arbejdspladsen. 
4.) At skabe bedre rammer for musik-, kunst- og litteratur arrangementer og festivaler 
som kan tiltrække gæster fra hele verden, som fx Berlin lykkedes med.
5.) Kunst, kultur og natur på recept jf. forslagene i vores partiprogram"

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Værdierne - fx gennemsigtighed. En af tingene, der 3k mig til at gå ind i politik, var 
tillidskrisen: Mistilliden til politikere og det politiske system, symboliseret af bl.a. 
o,entlighedsloven. Gennemsigtighed er ikke bare afgørende for tilliden til det politiske 
system. Jeg tror også, at det er en forudsætning for, at vi sammen kan 3nde de bedste 
løsninger på de udfordringer, vi står over for. Jeg ved bestemt ikke alt. Til gengæld vil jeg
åbne mine døre og vinduer og invitere københavnerne indenfor og samskabe, beslutte 
og lede for fællesskabets bedste - og jeg vil indrømme og lære af mine fejl.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
I 2009 fulgte jeg spændt med i COP15 forhandlingerne. Jeg åbnede mit hjem i Valby for 
aktivister fra Europa og fulgte intenst med fra sofaen. Vi havde store forventninger til 
COP15 og blev slemt sku,ede over det manglende resultat og ansvaret, vores regering 
bar i den proces.

Da Lars Løkke Rasmussen udtalte de berømte ord: “Sorry I made this banging”, *ød min 
politiske indignation over. Det var dråben. COP15’s manglende succes og det manglende 
politiske lederskab gav mig et politisk wake-up-call til at gøre noget for hele verden. 
Desværre går det stadig trægt med at tage klimakrisen seriøst hos de *este politikere og 
partier. Men fællesskabet i Alternativet gør at jeg igen tror på, at vi kan give en 
bæredygtig verden videre til vores børn og børnebørn.

Alternativet er Danmarks grønne håb. Nu er tiden til, at Alternativet skal vælges ind på 
Københavns Rådhus, hvor vi skal tage ansvar for en reel ny politisk kultur og udvikle den 
bæredygtighed, der gør København til en skøn by at leve i. Vi skal tage udvikle i stedet 
for at afvikle, som vi fx ser lige nu med byggeri på Amager Fælled, stigende ulighed, 
boligmangel og luftforurening. Det vil jeg gerne bidrage til, og det er derfor jeg stiller op.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Jeg er motiveret af at 3nde svar på spørgsmålet:

“Hvad kan vi sammen, som vi ikke kan hver for sig?”

Derfor vil jeg bl.a. arbejde for:
At lytte mere end jeg taler. Jeg anerkender, at der er meget, jeg ikke ved, og jeg er ikke 
bange for at lytte til de københavnske borgere, som er eksperter på deres hverdag. Jeg 
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mener, at vi kandidater skal være politiske værter/facilitatorer frem for personer, der 
udelukkende fremstår som nogle, der har svaret på alt. Får jeg muligheden for at 
repræsentere Alternativet i Borgerrepræsentationen, vil jeg afholde faste møder med 
borgerne, når jeg/vi skal påvirke deres fremtid. Fra Rådhuset skal vi samskabe med så 
mange mennesker som muligt før, efter og under valget, så alle føler, at København 
udvikler sig i fællesskab med københavnerne - og ikke uden om københavnerne.

En meget højere grad af gennemsigtighed i arbejdet og de beslutninger, der bliver tru,et
på Rådhuset, bl.a. gennem live-streamning af gruppemøderne på Rådhuset. Den nye 
politiske kultur er også, at forvaltningerne skal være markant mere lydhør og erkende 
fejl, når de sker.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Min drivkraft hviler på en indignation over at det manglende politiske ansvar for 
klimakrisen. Jorden kalder, og vi skal lytte til den.

Mit håb spirer når københavnerne tager hinanden i hånden og danner ring om byens 
største åndehul - Amager Fælled. Og når lokalpolitikerne ignorerer protesten og 
fortsætter med den fejlslagne kurs mod mere asfalt, stål og glas, så vækker det min 
kampgejst for at skabe et grønnere og mere lyttende København.

Min inspiration kommer fra det smittende politiske engagement, som jeg oplever i 
bydelsforeningerne i København med deres ånd af “vi kan gøre det umulige sammen”. Og
når jeg ser aktivister udvikle grøn og social innovation som fx ‘Den Alternative Madklub’, 
Kunstbogen: Love is in the air, Sustainable Festival, Søndags-saloner, Ungenetværket, 
kvindernes internationale kampdag, Æ Bindstow osv. Dét inspirerer mig - ja, så bliver jeg 
sgu glad indeni. Flere ved mere og *ere kan sgu mere sammen.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg har været del af Alternativet fra begyndelsen, selvstændig erhvervsdrivende i mere 
end 10 år og så er jeg familiefar.

1.) Alternativet
Gennem mit frivillige og aktive arbejde i bl.a. Alternativet gennem tre år har jeg prøvet 
lidt af hvert. Jeg har været med til grundlægge partiet, siddet i Hovedbestyrelsen i to 
perioder som kasserer, siddet en periode i Storkreds Københavns bestyrelse, været 
medlem af Politisk Forum, og så har jeg været med til at stifte seks lokale 
bydelsforeninger rundt omkring i København - fra Valby til Nørrebro.

Jeg har været spidskandidat til Folketinget i to år og har været i en intens valgkamp og 
har prøvet lidt af hvert i denne sammenhæng. Jeg 3k tredje*est personlige stemmer 
efter U,e og Josephine - knap 2900 personlige stemmer.

2.) Selvstændig i København
Jeg er selvstændig erhvervsdrivende på tiende år og har solid erfaring med ledelse, 
økonomi, projektstyring og udvikling af mennesker og organisationer.

Jeg har arbejdet som iværksætter, mentor, ledelseskonsulent, underviser og coach i ca. 
15 år. Jeg har arbejdet for C20 virksomheder som Novo Nordisk i hele Europa, og på 
tværs af erhvervslivet og i den o,entlige sektor, herunder kommuner fra hele landet. 
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Desuden har jeg specialiseret mig i træningen af læger og sygeplejerske i den vanskelige
samtale med patienter og pårørende.

Jeg vil gerne bringe min nysgerrighed, humor og kreativitet ind som kandidat. 
Politisk vanetænkning og handling skal udfordres, og i stedet skal vi forsøge at lytte 
dybere ind i fremtiden, og ikke kun basere beslutninger på fortidens erfaringer og viden.

3.) Familiefar til tre drenge
Min erfaring og læring som familiefar til tre drenge på 2, 6 og 8 år giver mig bl.a. en god 
indsigt i institutioner, folkeskole, børneliv osv.

Jeg har et omfangsrigt netværk og lokalkendskab i København - både i den rigtige 
verden såvel som den digitale via facebook mm. Jeg kender til de udfordringer, der er 
ved at være familie i København, og jeg ved hvordan en grønnere by kan være med til at 
skabe gode liv.

Min erfaring som sejler har lært mig lidt af hvert om navigation, samarbejde, stress, 
naturen osv.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Kriserne, vi står over for, berører os alle, og min platform består derfor af alle slags 
københavnere. Men særlig støtte har jeg oplevet fra den grønne bevægelse bestående af
folkeskolelæreren, iværksætteren, kontormedarbejderen, musikeren, økologen, 
sygeplejersken, designeren, den studerende, kunstneren osv.

Med fokus på klima, familieliv, iværksætteri og lighed og kunst, så tror jeg min 
vælgergruppe vil være en bred skare af mennesker.

Største lyst: 
Min største lyst er min families bære-, og væredygtighed. Jeg elsker at se mine børn lege 
på græs i Valbyparken og bade med dem fra badebroen i lystbådehavnen på 
Refshaleøen. Professionelt er min største lyst er at værne om og udbrede de mange 
grønne-, og blå vandhuller, der danner rammerne for det gode liv i København. 

Styrke:
Jeg har arbejdet med og for at skabe en ny politisk platform fra begyndelsen i 
Alternativet historie. 
Jeg samarbejder dagligt med Alternativets græsrødder og bevægelse, hvilket giver mig 
3ngeren på pulsen og nye tanker. København har brug for nye tanker.
Jeg tænker visionært og kan eksekvere på et højt niveau.
Jeg er ikke traditionelt politisk skolet.

Største frygt:
At klimakrisen udvikler sig til en permanent katastrofe, der gør, at mine børn får ringere 
muligheder i livet, end jeg selv har haft. 

Svaghed:
Jeg brænder for Alternativets politik, formål og ambitioner, men det kan knibe med at 
3nde den rette balance mellem familie, frivilligt engagement og arbejde. 
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Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg har været vidt omkring siden min barndom i Sønderborg over studieliv og jobs i 
Aarhus til ophold i England, Norge, Østrig, Frankrig og USA. Hjem er der, hvor man slår 
rødder, og mine rødder har hastigt forgrenet sig ud i alle dele af København, men med 
bopæl i Valby. Det er her min familie og jeg lever vores liv, hvor mine børn (tre drenge) 
er opvokset, og her min vennekreds er koncentreret. 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg kommer fra et hjem med en hjemmegående mor, en far der arbejdede (uddannet 
smed) sig op i erhvervslivet og med tre søskende.

Jeg har bl.a. været ansat på Iværksætterskolen Kaospiloterne i fem år som underviser, 
procesleder og teamcoach, hvilket har udviklet min kreativitet, ledelseserfaringer og 
evne til at indgå i stærke fællesskaber og håndtere kon*ikter.

Jeg er uddannet fra Handelshøjskolen i Organisation og Ledelse (HD) og har en 5-årig 
meditation-uddannelse bag mig fra Vækstcenteret i Nørre Snede. Desuden er jeg 
certi3ceret ledelses- og teamcoach fra USA (4 år) og har længerevarende kurser i positiv 
psykologi, kon*iktløsning mm. Jeg har desuden undervist i over 15 år.

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Ved siden af Alternativet er jeg selvstændig og ejer af virksomheden What is pink? 
(www.whatispink.dk), som tilbyder ledelsestræning, uddannelse og ledelsesudvikling.

Andet:
Jeg elsker at sejle i min sejlbåd - især med min familie. Der er noget ved at sætte kursen 
på det åbne hav og lade vinden gøre arbejdet. 
Jeg samler på champagne fra særlige årgange.
Jeg mediterer hver dag og har gjort det i 10 år - det skaber ro i kroppen og nærvær.
Jeg nyder at pusle i vores skolehave i Valby med mine drenge, fordi det giver mig 
jordforbindelse og nærvær.
Jeg kan godt lige fodbold. Derfor er jeg også frivillig træner i Fremad Valby. Jeg har selv 
spillet semi-professionelt som ung og nyder fortsat at se en god kamp. Jeg har både 
været ansat i en engelsk og en dansk fodboldklub. 
Jeg er lyst3sker og har 3sket, siden jeg var syv år gammel.

www.nikogrunfeld.dk

Podcasten “Lykkeministeriet”. En podcast med fokus på liv, lykke og livskvalitet og 
dermed et opgør med BNP. 

Min personlige blog på avisen.dk .fx: http://www.avisen.dk/alternativet-pro3l-til-sf-
naestformand-du-glemmer-m_406485.aspx
 
Tv-optrædener på landsdækkende TV, herunder TV2 og DR.
Bl.a.http://nyheder.tv2.dk/valg2015/2015-06-07-alternativet-i-krydsild-vi-har-ingen-krav-
vi-kommer-med-oensker
 
Kronikker i Information, Politiken samt diverse læserbreve. fx
https://www.information.dk/debat/2015/04/mindre-medicin-mere-vaerdighed
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