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44 år
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Bæredygtig byudvikling. Kommunen har en kæmpe købekraft og den kraft skal bruges 
politisk til at fremme de dele af erhvervslivet der kan levere grønne og bæredygtige 
løsninger. Kommunen er ikke bare en af de største arbejdsgivere, de ejer og drifter også 
institutioner, parker, kontorer, forsyningsanlæg  og meget mere. Der er så meget at 
vinde, på alle bundlinjer ved at drifte, bygge og renovere grønnere og mere langsigtet. 
Kommunen skal gøre det lettere for virksomheder at bidrage til en bæredygtig omstilling
både ved hjælp af incitamenter og krav (a,ald, transport, energiforbrug, mangfoldighed 
etc.)g
g
Ligestilling og mangfoldighed. Jeg har været engageret i ligestillings arbejde igennem 
mange år og vil arbejde for at omsætte Alternativets visioner til konkret politik på tværs 
af politiske områder. Ligestilling og mangfoldighed kommer ikke af sig selv, for (næsten) 
ingen har lyst til at opgive deres privilegier. g
g
Energi og transport og resurser. København vokser hurtigere i antal af medborgere end i 
areal, det lægger pres på infrastrukturen og miljøet. Forsyninger af el, vand, gas, 
håndtering af vores a,ald. Det er kommunale kerneområder hvor bæredygtighed står 
helt centralt.g
g
Gøre det let at gøre det rigtige. Jeg er meget inspireret af den engelske regerings BIT 
(behavioural Insights team). BIT eksperimenterer med adfærdsdesign og nudging. Der er 
et stort uudnyttet (også økonomisk) potentiale i at gøre det lettere for borgerne at gøre 
det rigtige f.eks.; A,aldssortering, valg af transport, indbetaling af SKAT, digital 
selvbetjening, fuldføre uddannelser etc.) Jeg vil arbejde for at Københavns kommune gør
brug af erfaringer fra andre steder og selv bidrager med eksperimenter på tværs af 
politikområder.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
De tre bundlinjer er den røde tråd for mig. Fordi det både på den korte og den lange 
bane er det der bedst kan ’betale sig’, - også økonomisk. g
Samspillet mellem manifest og værdier - den retning og det engagement det skaber. Den
energi som sættes fri, så det bliver muligt for *ere at gøre mere. Den tillid til 
medlemmerne (mennesker) er i mine øjne helt unik og super attraktiv.g
Viljen og modet til at eksperimentere. At der er plads til at begå og ikke mindst lære af 
vores fejl.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Fordi jeg tror på Alternativets projekt. På, at det er nødvendigt at tænke ud af rammen 
og stå på mål for de langsigtede visioner. Jeg har lyst til at løfte min del for fællesskabet 
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og være med til at gøre en forskel. Og selvfølgelig også fordi jeg er overbevist om, at jeg 
kan gøre det godt.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Jeg er en dygtig netværker og relations skaber - også på tværs af organisationer og 
holdninger. g
Jeg er optaget af bruger- og borgerinddragelse og jeg vil gerne eksperimentere med 
hvordan vi kan gøre det lettere for folk at involvere sig. At skulle gå til møder og ’melde 
sig til’ er ofte en barriere. De barrierer vil jeg gerne være med til at mindske. Jeg vil gerne
op3nde en ’mikroinvolvering’ der muliggør de manges mange små skridt.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Jeg tror på ’Frihed for Loke såvel som for Thor’ fordi alle har krav på at blive set 
fordomsfrit. Uretfærdighed, kortsigtede løsninger og populisme gør mig arrig.g
Jeg bliver inspireret i samtalen med folk, på ka,ebaren, i kantinen, på legepladsen.. jeg 
elsker når mennesker trodser alt fornuft og springer ud på dybt vand fordi de brander for
en ide.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg har erfaring med bæredygtigheds tiltag og forandring i praksis (både i handling og 
indkøb), samarbejde mellem o,entligt og privat, indkøb og udbud i o,entlig regi samt 
adfærdsdesign (gøre det lettere for folk at gøre det rigtige)g
Jeg er generalist i ordets bedste betydning. I over 20 år har jeg som projekt- og 
procesleder, drevet og udviklet projekter fra idé til implementering.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Det har jeg ikke tænkt over før, men mit bud er: Sydhavn/Vesterbro, kvinder, feminister 
og måske også den progressive del af kirkerne.

Største lyst: 
Handling. At få det til at lykkes sammen med andre.

Styrke:
Jeg er god til at debattere, engagere og motivere.  g
Jeg har en naturlig evne til at udvise og skabe begejstring.

Største frygt:
At blive ædt op af trolls og lagt for had i debatten om ligestilling og mangfoldighed. Men
det er for vigtige områder til at jeg kan lade dem ligge, og så må jeg tro på at I har min 
ryg.gIkke at have tid nok – herunder tid til mine børn.

Svaghed:
Jeg er ikke god til skjulte dagsordner og hader ’to kill my darlings’.

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Født i København og opvokset i Holte med afstikker til Aarhus, USA og Venezuela. Men 
det er i København jeg føler mig hjemme. Vesterbro er min landsby.
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Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Master i strategi og ledelse fra ITU, BA i 3lm-og medievidenskab, Kaospilot og 
Tegnsprogstolk derudover også Proceskonsulent. g
Har haft eget 3rma, været leder af en 3lmproduceruddannelse i Aarhus samt et bibliotek 
og en biograf (bibliografen).

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Senior projektleder i DR Ejendomme og Service. Ansvarlig for: Catering, Intern service, 
parkering, kontorartikler med mere. Tovholder for forsøg med big data og initiativtager 
til en række CSR projekter herunder lånecykler, el-bils ladestande, reduktion af 
engangsemballage, øget økologi procent, mere miljøvenlig håndtering af bioa,ald, 
samarbejde med Bybi om logovare med mere.

Andet:
For mig går politik på to ben. Dels de ambitiøse visioner der viser retningen og dels det 
muliges kunst hvor man med ga,ertape og råbåndsknob, efter allerbedste evne, søger at
lave løsninger der bringer os i den rigtige retning. Jeg vil hellere sidde med ved bordet 
end uden for døren.
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