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Karl Magnus Bidstrup valgt som spidskandidat for Alternativet til kommunalvalget

Alternativet i Svendborg præsenterer et stærkt kandidatfelt med fire kvinder og blot én mand. 
Sidstnævnte, Karl Magnus Bidstrup, er til gengæld valgt af medlemmerne som partiets 
spidskandidat til kommunalvalget til november. Karl Magnus stillede også op til folketingsvalget i 
2015 og har været med til at stifte partiforeningen i Svendborg Kommune. Han er uddannet i 
filosofi og historie og arbejder som gymnasielærer i Nyborg. 

Ved siden af spidskandidaten står hele fire kvindelige kandidater: Nina Rosmarin, som også er 
uddannet i filosofi og underviser på AOF, Kamille Blomst Wind, som er uddannet lærer og tidligere 
tillids- og arbejdsmiljørepræsentant i Danmarks Lærerforening, Ditteemilie Daisy Corleoni, som er 
uddannet serviceøkonom såvel som numerolog og håndlæser, og til sidst Laura Hallberg, som 
læser til lærer på Den frie Lærerskole. 

Alternativet er dermed med til at vende billedet af, at kvinder er underrepræsenterede i politik – og 
muligvis også skolelærere og filosoffer ;-) Kandidaterne er formelt sideopstillede, hvilket betyder, at 
mandaterne tilfalder dem med flest personlige stemmer, uafhængigt af placering på 
opstillingslisten.

Kandidaterne ser frem til valget og håber på, at Alternativet kan fremme en ny og mere empatisk 
politisk kultur på rådhuset. Karl Magnus Bidstrup har også tidligere som formand for 
partiforeningen været i dialog med andre partier i byrådet:

“Vi mærker allerede nu, at der bliver taget godt imod et nyt parti i Svendborg, og jeg er sikker på, at 
der er masser af muligheder for brede samarbejder, som kan gøre kommunen både langt grønnere 
og langt mere progressiv på en række områder.”

Men først er der et stort arbejde med at udvikle partiets politik lokalt i Svendborg Kommune, og 
kandidaterne opfordrer alle uanset politisk ståsted til at deltage i Alternativets politiske laboratorier, 
så kandidaterne kan gøres så kloge som muligt. Det er nemlig en del af Alternativets grundlag at 
inddrage alle borgere i politikudviklingen ud fra overbevisningen, at flere ved mere.

Og så venter der naturligvis også en valgkampagne til efteråret, hvilket derved bliver anden gang, 
at spidskandidaten skal ud og hænge sit portræt op i lygtepælene. Imidlertid er det det personlige 
møde med folk rundt om i kommunen, som Karl Magnus ser frem til:

“Allermest glæder jeg mig til at komme ud og møde borgerne i Svendborg og høre, hvad de har af 
drømme, som både kan gøre Svendborg til danmarks grønneste by og gøre alle egne i kommunen 
til levende og smukke steder at bo og arbejde.”


