
Præsentation af aspirant Marit Sonja Bick 
 

 

Kære Alternativister i Middelfarts lokalforening 

 

Med mine blot atten år (nitten til valget) tænker i nok:  

Hun er ung, hende dér. Det kan jeg også godt forstå.  

Alligevel har jeg i de 18 år, som jeg har levet,  

grublet meget over, hvordan vi kan gøre vores verden mere 

bæredygtig (miljømæssigt, socialt og økonomisk).  

Jeg håber på at møde flere af jer snart! 

 

Lidt generel info:  

Navn: Marit Sonja Bick  

Adresse: Havevænget 11, Middelfart 

Uddannelse: Gymnasial studentereksamen 

Nuværende beskæftigelse: Sabbatår i Middelfart 

 

Erfaringer som har præget min personlighed og verdenssyn: 

- Efter mit første år på Middelfart Gymnasium fik jeg muligheden for at flytte på en international 

kostskole i Norge. I to år var jeg så heldig at bo sammen med unge fra ca. 70 forskellige lande.   

- Frivilligt arbejde med flygtninge: Mens jeg gik i 1.g på Middelfart Gymnasium, var jeg med i 

Dansk Flygtningehjælps Ungdom Kolding. Derudover hjalp jeg unge med anden etnisk baggrund 

(ofte flygtninge) med lektier hver uge på Frivillighuset i Fredericia. 

- På Middelfart Gymnasium startede nogle venner og jeg en miljøgruppe. Vores arbejde førte 

f.eks. til, at gymnasiet valgte at forbedre bygningernes isolering hvilket reducerer gymnasiets 

energiforbrug til varme om vinteren - til gavn for klimaet og gymnasiets økonomi.  

Fra frivilligt arbejde med flygtninge og miljøgruppen lærte jeg, at arbejde for den gode sag gør 

en kæmpe forskel og gør mig glad!  

 

Hvad kan jeg biddrage med til kommunalvalget? 

- Jeg har et bredt netværk af unge i Middelfart fra min tid på Middelfart Gymnasium. Disse unge 

ville være en vigtig målgruppe til min valgkamp.  

- Jeg er ved at starte en lokal gruppe af Alternativets Unge i Middelfart. Hvis jeg bliver kandidat, 

så kan andre unge Alternativister bakke op omkring min valgkamp og sammen kan vi få en 

masse unge til at stemme på Alternativet til kommunalvalget   

- Jeg skal til at lave frivilligt arbejde i Dansk Flygtningehjælp Middelfart. Det giver mig mulighed 

for at spørge flygtninge og integrationseksperter i Middelfart om, hvordan integrationen i 

Middelfart kan forbedres. Deres forslag vil jeg efterfølgende gerne udarbejde med jer til 

Alternativets forslag til kommunalpolitik som kan blive en del af Lines og min valgkamp!  

 



  

Hvorfor stiller jeg op?  

- Mit hjerte banker for Alternativet! Det vigtigste for mig er, at Alternativet bliver repræsenteret 

i byrådet. Med mit kandidatur ville jeg kunne tiltrække flere stemmer. Derfor ville jeg 

simpelthen få dårlig samvittighed, hvis jeg ikke stillede op!   

 

Mærkesager:  

1) Miljømæssig bæredygtighed 

I sommeren 2016 var jeg i praktik på Naturstyrelsen Fyn. Det gav mig viden om landbrugets 

konsekvenser for biodiversitet og grundvand. Økologi er vejen frem hvilket Alternativet heldigvis 

tør stå ved. Middelfart er i forhold til mange andre kommuner ikke så langt fremme med 

økologi. Lad os ændre det! Jeg vil også kæmpe for mere vedvarende energi. Lad os tænke ud af 

boksen: Med længsel læser jeg om Samsøs energirevolution. På Samsø har kommunen og 

befolkningen samarbejdet om at købe vindmøller som til dels ejes af befolkningen. Vindmøller 

er smukkere, når man selv er medejer og tjener penge, når det blæser… Lad os prøve noget 

lignende! Lederen af Samsøs Energiakademi, Søren Hermansen, præsenterede også en anden 

idé til mig: Kommuner som Middelfart Kommune, der har en relativ høj befolkningstæthed, kan 

lave et samarbejde med kommuner i provinsen med målet at bygge flere vindmøller i 

provinskommuner - hvor vindmøllestøj og byggeri generer færre, og vinden ofte blæser mere.  

 

2) Flygtninge 

I næste uger starter jeg med frivilligt arbejde hos Dansk Flygtningehjælp Middelfart. Jeg håber 

på at blive klogere på flygtninges situation og udfordringer i Middelfart. Lad os dele vores viden i 

Alternativets lokalforening Middelfart og finde løsninger der hjælper med at skabe den bedste 

inklusion og integration af flygtninge   

 

3) At gøre Middelfart til en attraktiv by for unge 

Jeg vil gerne kæmpe for, at kommunen sørger for flere lejligheder til unge der er til at betale. Jeg 

ved fra min vennekreds, at det kan være rigtig svært at finde en lejlighed, som en ung kan 

betale. Nogle unge føler sig derfor nødsaget til at flytte til de større byer – selvom de hellere vil 

blive her. Når først de er flyttet, så er sandsynligheden for, at de flytter tilbage ikke så stor. Det 

ville gavne Middelfart at beholde flere unge! Så sikrer vi os, at nok børnefamilier og mennesker i 

arbejdsalderen bor i kommunen i fremtiden hvilket fremmer kommunens økonomi og sociale 

sammenhængskraft.  

 

 

 


