
Opstillingsgrundlag for Henrik Møller 

 

Jeg stiller op til kommunalvalget for Alternativet i Tønder kommune. Jeg sidder allerede i byrådet nu og 

har gjort det siden 1. juni 2017. Samme dag jeg kom i byrådet, som afløser for SF'eren Søren Skov, 

skiftede jeg til Alternativet. Jeg har en lang politisk løbebane bag mig og har været aktiv politiker siden 

2002 i SF og fra 2017 i Alternativet. Jeg har har siddet i byrådet og regionsrådet 2010-13 og begge 

steder være medlem af udvalgene for miljø. I SF har jeg også været medlem af partiets hovedbestyrelse 

og i diverse fagudvalg. Endelig har jeg været formand for partiforening og storkreds. Min erfaring er stor 

og jeg kender det politiske håndværk rigtig godt. 

 

Politisk set arbejder jeg for en grøn og humanistisk politik, derfor er Alternativet det helt rigtige parti for 

mig. Miljø og humanisme er to sider af samme sag. Vi kan ikke have en menneskevenlig verden uden 

også at have et godt miljø og klima. I kommunalpolitikken vil jeg arbejde for grønne løsninger, økologi og 

energibesparende teknologi. Og jeg vil arbejde for værdige forhold for de udsatte grupper, f.eks. 

arbejdsløse, syge, handicappede og ældre. Jeg vil også arbejde for udvikling af kultur, natur, turisme og 

iværksætteri i Tønder kommune. Endelig ønsker jeg en åben politisk kultur i kommunen, som inddrager 

borgerne meget mere. 

 

Om mig selv, kan jeg sige, at jeg bor i Hostrup og er uddannet cand. mag. i historie og dansk. Jeg har 

arbejdet som historiker i ca. 20 år som ansat i projekter og som freelancer. I min fritid fokuserer jeg 

meget på historien og naturen. Jeg er mangeårigt aktivt medlem af Danmarks Naturfredningsforening og 

medlem af Kulturmiljørådet for Sønderjylland. Jeg har i mange år også været aktiv i det arbejdende 

museum, Skærbæk Uldspinderi. Ellers drejer fritiden sig om hjemlig hygge, hus og have, 

læsning/skrivning, rejser og udflugter, samt familie og venner. 

 

Med venlig hilsen 

Henrik Møller 

Alternativet 


