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Jeg har altid interesseret mig for politik og også tidligere været medlem af et andet parti, dog uden 

helt at føle at det var det rigtige. Da Alternativet blev skabt - fandt jeg et parti med de værdier og 

den visionære inddragende tilgang jeg længtes efter. Det var partiet, hvor tingene resonerede og 

med fokus på en balance mellem de miljø-, sociale og økonomiske bundlinjer. Derfor meldte jeg mig 

ind og har været med fra starten til at skaffe stillere samt opstille til FV15 og KV17.  

Alternativet er på mange måder perfekt uperfekt og med mange udfordringer såvel politisk som 

organisatorisk, men det er også et vigtigt politisk projekt. Et fælles projekt der skal udfoldes 

yderligere. Reelt har vi har på mange områder, været med til at sætte dagsordenen og påvirke dansk 

politik på ikke mindst klimaområdet.   

Jeg har en baggrund som ingeniør med mange års international erhvervserfaring indenfor vand, 

miljø og den maritime sektor. Derfor er det især grøn omstilling og klimaændringerne, der har min 

primære interesse. Men der er også to andre helt centrale dimensioner, den sociale og den 

økonomiske. Ideerne til at løse disse ligger i Alternativet og det er disse der skal udfoldes. 

Med afsæt i dette vil jeg rigtig gerne bidrage til at udvikle en Hovedbestyrelse præget af dialog og 

med en dagligdag hvor værdierne udmøntes. En dagligdag, hvor der tages hånd om tingene på en 

transparent måde, herunder også at anerkende de fejl vi begår og finde de rigtige løsninger. Som et 

ungt parti/bevægelse har vi skulle lære at gå. Vi kan gå, men nu skal vi gå meget længere.  

Hvis du vil støtte mit kandidatur, så vil min indsats i Hovedbestyrelsen tage udgangspunkt i grunden 

til at jeg meldte mig ind i Alternativet, og årsagen til at jeg fortsat vil arbejde for dette fælles projekt, 

der er kendetegnet ved en mangfoldighed og en tro på, at vi kan skabe en bedre og grønnere 

fremtid sammen.   
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