
 

Kære Alternativister med tilknytning  
til lokalforeningen i Halsnæs. 

mandag den 5. november 2018 

Vi ved, at I findes ude i den nære virkelighed – tak for det!   
Men det ville være forkert at lægge skjul på , at vi vældigt gerne vil møde nogle flere af jer – sådan 
”face to face”, som man siger på dansk. 

Alle ved, at vi nærmer os et folketingsvalg – til alt held! Ingen uden for regeringen ved med 
sikkerhed, hvornår det kommer. Men man kan vist roligt sige, at det under alle omstændigheder er 
noget nær lige om hjørnet. 
Det er omkring et år siden, at Alternativet på landsplan klarede sig over forventning ved 
kommunalvalget. Måske ikke i Halsnæs, hvor vi ikke fik stemmer nok til at fastholde den ene plads 
i byrådet, som partiet havde overtaget fra venstre sent i den forrige valgperiode. - Men vi deltog 
aktivt i valgkampen og måtte sande, at det er en tung opgave at løfte, hvis den aktive gruppe er ret 
så lille.  - Men kandidaterne fra liste Å sendte grønne budskaber fra kommunens lygtepæle,  og  
Alternativet kom til orde på de mange valgmøder. 

Nu skal vi så gerne slå et slag for at få flest mulige her i Halsnæs til at finde det både fornuftigt og 
nødvendigt at sætte X  ved liste Å , når folketingsvalget kommer.  
Nordsjællands storkreds, som vi er en del af, har hele seks kandidater på stemmesedlen, og vi håber 
meget at kunne nå at præsentere dem ”live”  her i Halsnæs , inden valget kommer. 
De seks kandidater er:  
Christian Poll, (Birkerød)- Theresa Scavenius, (København V) Julie Herdal Molbech, 
(Espergærde) Allon Hein Sørensen (Farum), Bina Aylen Seff (Snekkersten), Susan Kjeldgaard 
(Gilleleje) 

Vi er i dag 64 medlemmer her i Halsnæs Kommune. Når vi taler om politiske medlemskaber 
generelt, så er det flot. Det giver en god legitimitet for Alternativets arbejde her i kommunen. Også 
dem der vælger, via et såkaldt passivt medlemskab, at støtte partiet, skal have en stor tak for det.  
Man kan jo sagtens være medlem af Alternativet uden at træde frem på en aktiv plads. Netop 
medlemsskabet er en meget vigtig markering.  

I bestyrelsen savner vi dog indimellem nogle flere til at tage del i snakken om vores politik her i 
kommunen. Jo flere vi er til at tale om det “Halsnæske” kommunalpolitiske billede, des bedre er 



muligheden for at vi udvikler det mandat vi har brug for, for at gøre en væsentlig forskel. Vi kunne 
derfor håbe på at nogle - indimellem - kunne få lyst til at deltage i vores møder, som fremover alle 
finder sted i Aktivitetshuset, Paraplyen, Jernbanegade 2 A, Frederiksværk, den fjerde torsdag i hver 
måned fra kl. 18:30 - 21:00 (december undtaget).  
Vi afslutter altid bestyrelsesmødet med en lille politisk debat om et eller flere aktuelle emner. 

Når valget kommer, får vi formentlig minimum 3 ugers tid til bla.a at hænge plakater op. Her vil vi 
rigtig gerne kunne oprette et “plakat-ophængnings-team”, som kunne være med til at løfte denne 
praktiske udfordring sammen med os andre. 

Den nuværende bestyrelses gennemsnitsalder er… “betydelig”.  
Vi har derfor, kort og godt, brug for optimistisk forstærkning – og meget gerne også fra jer, som 
stadig hører til blandt de unge eller yngre .  
Men… uanset alder, så lad os høre fra jer …. 

Vi kan altid kontaktes på vores mailadresse, som er: halsnaes@alternativet.dk 

De bedste hilsner 
Bestyrelse 
Alternativet Halsnæs


