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Kandidat-aspiranter til kommunalbestyrelsen på 

Frederiksberg 

 

 

� Ali Maktabi 

� Annali Cecilia Nilsson

� Chili Margrete Turell

� Jan Friis 

� Maria Brun Eichhorn

� Mette Bram 

� Søren Have 

 

 

For at kunne stille op til kommunalvalget p
november 2017 skal hver 
finde opbakning fra mindst 50

 

 

aspiranter til kommunalbestyrelsen på 

Annali Cecilia Nilsson 

Chili Margrete Turell 

Maria Brun Eichhorn 

kunne stille op til kommunalvalget på Frederiksberg den 21. 
skal hver kandidat-aspirant på mødte den 30. januar 2017, 

finde opbakning fra mindst 50% af de fremmødte medlemmer. 

aspiranter til kommunalbestyrelsen på 

å Frederiksberg den 21. 
e den 30. januar 2017, 
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Kontaktinformation 
Navn 
Adresse 
Telefon 
Email 
Billede 
Alder 

Politiske interesser 

Hvilke 3-5 kommunalpolitiske 
områder vil du arbejde for? Og 
hvorfor lige netop disse? 

Nævn den ting i 

 

 

Ali Maktabi 
Vagtelvej 67, st. mf. 2000 Frederiksberg
2011 6286 
Maktabiali2@gmail.com 
Kommer senere 
64 

5 kommunalpolitiske 
områder vil du arbejde for? Og 

Socialpolitik: En forstærket indsats for at 
forebygge og løse de sociale problemer i vores 
Kommune. Arbejdsløse, langtidssyge og øvrige, 
der ikke kan bestride et normalt fuldtidsjob, skal 
hjælpes hurtigt og målrettet. Alle borgere skal 
behandles lige. 
 
Sundheds-og Omsorg: At skaffe mere tid til 
ældrepleje og kvalitetsfuld omsorg. De ældre 
borgere skal hjælpes med respekt og værdighed 
og ældreegnede boliger. 
 
Integration: Respekten for de danske værdier 
og integrationen af etniske minoriteter skal gå 
hånd i hånd. At sikre også unge med anden 
etnisk baggrund at får mulighed for kommunal 
ansættelse, så de ansattes sammensætning 
kommer til at afspejle de borgere på 
Frederiksberg. 

Uddannelse: Skoler og ungdomsuddannelser 

den stærke vækst i elevtallet kræver målrettet 

indsats samt at gøre vejene omkring skolerne 

mere sikre for eleverne. Jeg ønsker, at vores børn 

og unge gennem deres skole og 

uddannelsesforløb tilegner sig både dybe faglige 

kvalifikationer og brede personlige kompetencer.

Miljø- og bæredygtighed: Alternativet og jeg vil 

mf. 2000 Frederiksberg 

En forstærket indsats for at 
forebygge og løse de sociale problemer i vores 
Kommune. Arbejdsløse, langtidssyge og øvrige, 
der ikke kan bestride et normalt fuldtidsjob, skal 
hjælpes hurtigt og målrettet. Alle borgere skal 

At skaffe mere tid til 
ældrepleje og kvalitetsfuld omsorg. De ældre 
borgere skal hjælpes med respekt og værdighed 

Respekten for de danske værdier 
og integrationen af etniske minoriteter skal gå 

også unge med anden 
etnisk baggrund at får mulighed for kommunal 
ansættelse, så de ansattes sammensætning 

Skoler og ungdomsuddannelser – 

den stærke vækst i elevtallet kræver målrettet 

samt at gøre vejene omkring skolerne 

Jeg ønsker, at vores børn 

uddannelsesforløb tilegner sig både dybe faglige 

kvalifikationer og brede personlige kompetencer. 

Alternativet og jeg vil 
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partiprogrammet, inkl. 
værdier, dogmer og manifest, 
der betyder mest for dig? Og 
skriv lidt om, hvorfor. 

Nævn de to af FN's 17 mål for 
bæredygtig udvikling, som 
betyder mest for dig, og 
forklar kort hvorfor. 

Hvor finder du din politiske 
inspiration og motivation? 

Dig som kandidat 

Hvorfor stiller du op som 
KV17-kandidat for 

 

værdier, dogmer og manifest, 
arbejde hårdt og vedholdende for at udfase det 
nuværende forbrug af fossile brændstoffer
stedet at benytte vedvarende energikilder. 
Drivhuseffekten skal reduceres og jordbundens 
frugtbarhed øges – Vi skal tænke på vores børn 
og kommende generationer 
 
Social: Alternativet og jeg ønsker et samfund, 
hvor alle kan bidrage til fællesskabet. 
Alternativet og jeg, vil have et samfund, hvor der 
er plads til forskellighed og mulighed for 
udfoldelse for alle borgere. Vi bliver nødt til at 
reorganisere samfundet, så vi kan knække 
ulighedskurven og øge ligeværdig og tilliden 
befolkningsgrupper imellem. 
 

Nævn de to af FN's 17 mål for Bæredygtige fødevarer til alle: 805 millioner 
mennesker, sulter i nogle dele af verden, mens 
enorme mængder mad går til spilde, og vi 
belaster klima og miljø i andre dele af verden. Vi
skal være med til at hjælpe andre som har brug 
for hjælp. 
 
Styrk lighed imellem lande og inden for 
landegrænserne: Ulighed skaber dårligere 
samfund med dårligere økonomi og 
sammenhængskraft. Det forringer de 
demokratiske spilleregler og gør det sværere fo
mennesker, der lever i fattigdom, at skabe en 
bedre fremtid. Ingen mål for bæredygtig 
udvikling er nået, hvis ikke alle kvinder, mænd, 
børn, oprindelige folk og udsatte grupper er 
med. Vi skal tænk på de fattige nationalt og 
internationalt. 
 
Jeg har været medlem af Frederiksberg 
Kommunalbestyrelsen i 12 år, derfor ved jeg meget 
om politik specielt på Frederiksberg. Udover det 
følger jeg med hvad der forgår i samfundet via 
midierne dermed finder jeg ud af hvad borgernes 
behov også når jeg møder dem forskellige steder på 
Frederiksberg. 

Jeg ønsker at genopstiller igen til 
kommunalbestyrelsen, fordi jeg brænder for at gøre 

udfase det 
nuværende forbrug af fossile brændstoffer ved i 

energikilder. 
Drivhuseffekten skal reduceres og jordbundens 

Vi skal tænke på vores børn 

Alternativet og jeg ønsker et samfund, 

fund, hvor der 
er plads til forskellighed og mulighed for 
udfoldelse for alle borgere. Vi bliver nødt til at 
reorganisere samfundet, så vi kan knække 
ulighedskurven og øge ligeværdig og tilliden 

805 millioner 
mennesker, sulter i nogle dele af verden, mens 
enorme mængder mad går til spilde, og vi 
belaster klima og miljø i andre dele af verden. Vi 
skal være med til at hjælpe andre som har brug 

Styrk lighed imellem lande og inden for 
Ulighed skaber dårligere 

demokratiske spilleregler og gør det sværere for 
mennesker, der lever i fattigdom, at skabe en 
bedre fremtid. Ingen mål for bæredygtig 
udvikling er nået, hvis ikke alle kvinder, mænd, 
børn, oprindelige folk og udsatte grupper er 
med. Vi skal tænk på de fattige nationalt og 

Kommunalbestyrelsen i 12 år, derfor ved jeg meget 
om politik specielt på Frederiksberg. Udover det 
følger jeg med hvad der forgår i samfundet via 

ud af hvad borgernes 
behov også når jeg møder dem forskellige steder på 

kommunalbestyrelsen, fordi jeg brænder for at gøre 
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Alternativet? 

Hvordan kan og vil du bedst 
bidrage til at skabe en ny 
politisk kultur? I Alternativet, 
i valgkampen og / eller i 
kommunalbestyrelsen? 
Hvilke erfaringer vil du især 
gerne bidrage med i rollen 
som kandidat for Alternativet?
Hvordan kunne du tænke dig 
at samarbejde med frivillige, 
medlemmer både som 
kandidat og/eller som 
folkevalgt? 

Dig som menneske 

Hvad beskæftiger du dig med, 
ud over Alternativet? 
Hvad er din tilknytning til 
Frederiksberg? 
Links, der fortæller noget om 
dig og særligt dit politiske liv? 
(artikler, blogs, mv.) 
Hvilke erfaringer vil du gerne 
fremhæve? 

 

 

et stykke politisk arbejde, da jeg mener, at der stadig 
er masser af forsømte områder at tage fat på både 
som medlem af Alternativet og borgere på 
Frederiksberg. 

I Alternativet, 

Som medlem af Alternativet, agter jeg at skabe en ny 
politik kultur på Frederiksberg. Jeg mener, at nye 
idéer og tanker kan gøre livet lettere og bedre for 
borgerne. Jeg vil samarbejde med alle, for at opnå 
gode resultater. 

som kandidat for Alternativet? 

Jeg vil bidrag med mine 12 års erfaringer og dermed 
forhandler som kommunalpolitiker med et godt og 
solidt kendskab til systemet. 

Hvordan kunne du tænke dig Hvis jeg bliver valgt til kommunalbestyrelsen på 
Frederiksberg, ønsker jeg at inddrage medlemmernes 
erfaringer hos Alternativet med at vi mødes en gang 
hver 14 dage eller en gang om måneden, for at tale 
om de sager/emner jeg arbejder med på rådhuset.

Hvad beskæftiger du dig med, Er ansat i snart 30 år hos Dansk Flygtningehjælp

Har boet på Frederiksberg i mange år 

Links, der fortæller noget om 
dig og særligt dit politiske liv? 

Nuværende hjemmeside er ikke pt. opdateret 
kommer senere. 

Hvilke erfaringer vil du gerne Jeg har erfaringer med Kommunalpolitik på 
Frederiksberg siden 2001, og har været formand for 
Integrationsrådet. I Dansk Flygtningehjælp har jeg 
arbejdet med asylsager og har erfaringer med 
Udlændingeloven, og er pt. HK- tillidsmand. Jeg har 
også arbejdet som Observatør for 
Udenrigsministeriet i Hebron/Palæstina og er 
frivillige som Natteravne på Frederiksberg.

ykke politisk arbejde, da jeg mener, at der stadig 
er masser af forsømte områder at tage fat på både 
som medlem af Alternativet og borgere på 

Som medlem af Alternativet, agter jeg at skabe en ny 
politik kultur på Frederiksberg. Jeg mener, at nye 
idéer og tanker kan gøre livet lettere og bedre for 
borgerne. Jeg vil samarbejde med alle, for at opnå 

Jeg vil bidrag med mine 12 års erfaringer og dermed 
forhandler som kommunalpolitiker med et godt og 

Hvis jeg bliver valgt til kommunalbestyrelsen på 
Frederiksberg, ønsker jeg at inddrage medlemmernes 
erfaringer hos Alternativet med at vi mødes en gang 

ng om måneden, for at tale 
om de sager/emner jeg arbejder med på rådhuset. 

Er ansat i snart 30 år hos Dansk Flygtningehjælp 

Nuværende hjemmeside er ikke pt. opdateret – 

Jeg har erfaringer med Kommunalpolitik på 
iksberg siden 2001, og har været formand for 

Integrationsrådet. I Dansk Flygtningehjælp har jeg 
arbejdet med asylsager og har erfaringer med 

tillidsmand. Jeg har 

alæstina og er 
frivillige som Natteravne på Frederiksberg. 
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 Kontaktinformation 
Navn 
Adresse 
Telefon 
Email 
Billede 

Alder 

Politiske interesser 

Hvilke 3-5 
kommunalpolitiske 
områder vil du arbejde for? 
Og hvorfor lige netop 
disse? 

Nævn den ting i 
partiprogrammet, inkl. 

 

 
Annali Cecilia Nilsson Wingård 
Bogøvej 8, 1. tv. , 2000 Frederiksberg 
28748110 
annalicecilia@gmail.com 

34 år 

At gøre Frederiksberg til Danmarks måske mest 
nytænkende og innovative kommune, med forskellige 
pilotprojekter som borgerløn, 30 timers arbejdsuge, 
delejobs og andre ukonventionelle tiltag, der udfordrer 
små lappeløsninger, vanetænkning og status quo. Jeg 
brænder for en seriøs og ambitiøs grøn omstilling samt 
social bæredygtighed. Jeg vil udfordre klapjagten på de 
arbejdsløse, og gøre mit for at tilgodese de syg
etniske minoriteter, og børn og unge. Vi skal give så 
mange som muligt mulighed for at deltage i 
arbejdsstyrken, da jeg mener, at langt de fleste rigtig 
gerne vil arbejde og ser det som noget grundlæggende 
og identitetsskabende i tilværelsen.  Dog ses 
udbrændthed og stress på den anden ende af skalaen, 
derfor burde vi kunne indrette os lidt smartere ved at 
dele arbejdet feks. Der skal være større mulighed for 
fleksibilitet og alternative måder at arbejde på og at 
blive en del af arbejdsmarkedet på friere præmisser, 
uden samtidig at øge bureaukratiet. Og at skifte New 
Public Management ud med større tillid til arbejdende 
mennesker. Derudover vil jeg have fokus på miljømæssig 
bæredygtighed, endnu bedre vilkår for cyklister og fokus 
på offentlig transport fremfor privatbilisme. Genbrug 
fremfor forbrug. Fremfor alt vil jeg have fokus på 
bæredygtighed fremfor vækst. 
”ALTERNATIVET ER ET POSITIVT MODSPIL. En lyst til at 
komme med reelle og seriøse svar på den miljø

 

At gøre Frederiksberg til Danmarks måske mest 
nytænkende og innovative kommune, med forskellige 
pilotprojekter som borgerløn, 30 timers arbejdsuge, 

andre ukonventionelle tiltag, der udfordrer 
små lappeløsninger, vanetænkning og status quo. Jeg 
brænder for en seriøs og ambitiøs grøn omstilling samt 
social bæredygtighed. Jeg vil udfordre klapjagten på de 
arbejdsløse, og gøre mit for at tilgodese de syge/svage, 
etniske minoriteter, og børn og unge. Vi skal give så 

arbejdsstyrken, da jeg mener, at langt de fleste rigtig 
gerne vil arbejde og ser det som noget grundlæggende 

udbrændthed og stress på den anden ende af skalaen, 
derfor burde vi kunne indrette os lidt smartere ved at 
dele arbejdet feks. Der skal være større mulighed for 
fleksibilitet og alternative måder at arbejde på og at 

friere præmisser, 
uden samtidig at øge bureaukratiet. Og at skifte New 
Public Management ud med større tillid til arbejdende 
mennesker. Derudover vil jeg have fokus på miljømæssig 
bæredygtighed, endnu bedre vilkår for cyklister og fokus 

ort fremfor privatbilisme. Genbrug 
fremfor forbrug. Fremfor alt vil jeg have fokus på 

En lyst til at 
svar på den miljø- og 
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værdier, dogmer og 
manifest, der betyder mest 
for dig? Og skriv lidt om, 
hvorfor. 

Nævn de to af FN's 17 mål 
for bæredygtig udvikling, 
som betyder mest for dig, 
og forklar kort hvorfor. 

Hvor finder du din 
politiske inspiration og 
motivation? 

 

ressourcekrise, kloden står midt i.” At give plads til 
nye/alternative måder at skabe løsninger på, tænke 
stort og ikke at lade sig begrænse af vanetænkning og at 
gøre nye måder at agere på håndgribeligt. ”YDMYGHED

Overfor opgaven, overfor dem, vi står på skuldrene af og 
overfor dem, der kommer efter os.”  Især som politiker er 
det vigtigt at være ydmyg overfor opgaven, sine vælgere 
og ALT det der er større end en selv. ”HUMOR

humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode 
idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden 
skaberkraft intet resultat.”  Humor er den bedste måde at 
forstå, bygge broer mellem mennesker og holdninger, 
lære hinanden at kende og til at overkomme svære 
opgaver og modgang. 
Alle 17 mål er ekstremt vigtige og hænger uløseligt 
sammen, men hvis jeg især skulle pege på to mål, som de 
andre mål afhænger af: Mindre ulighed (10) og 
Partnerskaber (17) Verdens ultimative største 
udfordring er klimaforandringer der truer mennesker 
og dyrs eksistensgrundlag og med at gøre uoprettelig 
skade på vores planet. Det bliver slet ikke taget alvorligt 
nok. Stigende ulighed er et andet snigende problem der 
fordeler penge og magt hos en mindre og mindre del af 
befolkningen, dette underminerer demokratiet. 
Debatten har været for meget præget af  at vi sparker 
nedad og giver etniske minoriteter og arbejdsløse 
skylden for samfundets økonomiske problemer, i stedet 
for at udfordre magthavernes nedskæringsiver og de 
rigeste i samfundet der er med til at drive denne 
magtbalance væk fra flertallet. Stigende ulighed er 
samtidig med til at underminere demokratiet, nærer 
højreekstremisme, ødelægger sammenhængskraften og 
muligheden for at få brede løsninger i stand, der skal 
forhindre klimaforandringer. Derfor synes jeg 
samtænkning, samskabelse og samarbejde mellem 
civilsamfund, det private og det offentlige er utrolig 
vigtigt for at komme videre og at skabe holdbare 
løsninger.   
Min specialevejleder på RUC, professor Jesper Jespersen 
har været min største inspiration og har formet mit 
verdensbillede og hvordan det økonomiske system og 
samfundet hænger sammen. Jeg stiller mig kritisk 
overfor den neoliberale dagsorden og den alt for store 
rolle kortsigtet økonomisk bundlinjetænkning har fået i 
vores samfund. Desuden har mit engagement i 
Omstilling Nu med forskellige foredragsholdere indenfor 
klima/natur og bæredygtighed givet mig stor inspiration 
til min forståelse af hvordan en grøn omstilling kan se 
ud. Derudover finder jeg inspiration i min daglige 

At give plads til 
nye/alternative måder at skabe løsninger på, tænke 
stort og ikke at lade sig begrænse af vanetænkning og at 

YDMYGHED 
Overfor opgaven, overfor dem, vi står på skuldrene af og 

Især som politiker er 
det vigtigt at være ydmyg overfor opgaven, sine vælgere 

OR Uden 
humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode 
idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden 

Humor er den bedste måde at 
forstå, bygge broer mellem mennesker og holdninger, 

overkomme svære 

Alle 17 mål er ekstremt vigtige og hænger uløseligt 
sammen, men hvis jeg især skulle pege på to mål, som de 

ål afhænger af: Mindre ulighed (10) og 
Partnerskaber (17) Verdens ultimative største 
udfordring er klimaforandringer der truer mennesker 
og dyrs eksistensgrundlag og med at gøre uoprettelig 
skade på vores planet. Det bliver slet ikke taget alvorligt 

tigende ulighed er et andet snigende problem der 
fordeler penge og magt hos en mindre og mindre del af 
befolkningen, dette underminerer demokratiet. 
Debatten har været for meget præget af  at vi sparker 
nedad og giver etniske minoriteter og arbejdsløse 

lden for samfundets økonomiske problemer, i stedet 
for at udfordre magthavernes nedskæringsiver og de 
rigeste i samfundet der er med til at drive denne 
magtbalance væk fra flertallet. Stigende ulighed er 
samtidig med til at underminere demokratiet, nærer 

øjreekstremisme, ødelægger sammenhængskraften og 
muligheden for at få brede løsninger i stand, der skal 
forhindre klimaforandringer. Derfor synes jeg 
samtænkning, samskabelse og samarbejde mellem 
civilsamfund, det private og det offentlige er utrolig 

gt for at komme videre og at skabe holdbare 

Min specialevejleder på RUC, professor Jesper Jespersen 
har været min største inspiration og har formet mit 

omiske system og 
samfundet hænger sammen. Jeg stiller mig kritisk 
overfor den neoliberale dagsorden og den alt for store 
rolle kortsigtet økonomisk bundlinjetænkning har fået i 
vores samfund. Desuden har mit engagement i 

ragsholdere indenfor 
klima/natur og bæredygtighed givet mig stor inspiration 
til min forståelse af hvordan en grøn omstilling kan se 
ud. Derudover finder jeg inspiration i min daglige 
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Dig som kandidat 

Hvorfor stiller du op som 
KV17-kandidat for 
Alternativet? 

Hvordan kan og vil du 
bedst bidrage til at skabe 
en ny politisk kultur? I 
Alternativet, i valgkampen 
og / eller i 
kommunalbestyrelsen? 

Hvilke erfaringer vil du 
især gerne bidrage med i 
rollen som kandidat for 
Alternativet? 

Hvordan kunne du tænke 

 

nyhedslæsning, deltagelse i forskellige foredrag og 
workshops samt artikler skrevet af fagpersoner og 
dygtige journalister, heriblandt Naomi Klein’s 
Changes Everything. Jeg får størstedelen af min daglige 
nyheder fra Information og til dels Politiken. 
Motivationen til at gå ind i politik er, at jeg er forfærdet 
over velfærdsstatens stadige afmontering uden, at der 
for alvor bliver modreageret. Vi skal gøre op med den 
neoliberale dagsorden og ”nødvendighedens politik”
også på Frederiksberg! Jeg mener, at jeg kan og at vi alle 
kan og skal være aktive i at udfordre den etabl
selvforståelse. 

Frederiksberg har i for lang tid været styret af en 
konservativ borgmester, som opretholder status quo, 
med mit kandidatur håber jeg at kunne udfordre 
magtstrukturerne i kommunen. Jeg synes Frederiksberg 
Kommune i den grad har brug for at blive rystet op i 
politisk og at få nogle nye dagsordner for at blive mere 
progressiv, grøn og social.  Vi trænger i dén grad til 
forandring. 
Jeg vil gøre mit bedste for at være ærlig, at sige hvad jeg 
mener og handle i overensstemmelse. Jeg vil i mit 
sprogbrug og i min måde at argumentere på spille på 
egen banehalvdel og ikke angribe. Indrømme og lære af 
mine fejl, turde lave fejl og være åben omkring dem, men 
også at vise handlekraft. Desuden vil jeg gøre hvad jeg 
kan for at være lydhør overfor medlemmerne/vælgere 
og bruge deres erfaringer og indsigter. 
Jeg har været i Alternativet Frederiksbergs bestyrelsen 
siden den stiftende generalforsamling. 
Derudover har jeg, udover min uddannelse i EU
og udviklingsstudier fra RUC, en master fra Universitetet 
i Maastricht i Public Policy. Det har gjort mig god til 
problemløsning, til at tænke kritisk og analytisk, se 
større sammenhænge, at sætte politik ind i større 
sammenhænge og til at vinkle forskellige 
problemstillinger. Desuden har jeg arbejdet i 
centraladministrationen, på en ambassade og i Europa
Parlamentet som har klædt mig på til at arbejde med 
politik og politikudvikling i praksis. Jeg interesserer mig 
for kommunikation- mundtligt og skriftligt og
brændende ønske om at blive en stærkere 
kommunikator, især i mundtlig formidling og i 
argumentationsteknik (på den alternative måde, hvor 
jeg argumenterer for mit eget synspunkt, uden at 
angribe andres synspunkter, selvfølgelig) 
Flere ved mere, og jo mere jeg kan inddrage medlemmer 

nyhedslæsning, deltagelse i forskellige foredrag og 
ler skrevet af fagpersoner og 

dygtige journalister, heriblandt Naomi Klein’s This 
. Jeg får størstedelen af min daglige 

Motivationen til at gå ind i politik er, at jeg er forfærdet 
rdsstatens stadige afmontering uden, at der 

for alvor bliver modreageret. Vi skal gøre op med den 
neoliberale dagsorden og ”nødvendighedens politik”- 
også på Frederiksberg! Jeg mener, at jeg kan og at vi alle 
kan og skal være aktive i at udfordre den etablerede 

Frederiksberg har i for lang tid været styret af en 
konservativ borgmester, som opretholder status quo, 
med mit kandidatur håber jeg at kunne udfordre 

rukturerne i kommunen. Jeg synes Frederiksberg 
Kommune i den grad har brug for at blive rystet op i 
politisk og at få nogle nye dagsordner for at blive mere 
progressiv, grøn og social.  Vi trænger i dén grad til 

Jeg vil gøre mit bedste for at være ærlig, at sige hvad jeg 
mener og handle i overensstemmelse. Jeg vil i mit 

spille på 
egen banehalvdel og ikke angribe. Indrømme og lære af 
mine fejl, turde lave fejl og være åben omkring dem, men 
også at vise handlekraft. Desuden vil jeg gøre hvad jeg 
kan for at være lydhør overfor medlemmerne/vælgere 

Jeg har været i Alternativet Frederiksbergs bestyrelsen 

Derudover har jeg, udover min uddannelse i EU-studier 
udviklingsstudier fra RUC, en master fra Universitetet 

i Maastricht i Public Policy. Det har gjort mig god til 
problemløsning, til at tænke kritisk og analytisk, se 
større sammenhænge, at sætte politik ind i større 

centraladministrationen, på en ambassade og i Europa-
Parlamentet som har klædt mig på til at arbejde med 
politik og politikudvikling i praksis. Jeg interesserer mig 

mundtligt og skriftligt og har et 

kommunikator, især i mundtlig formidling og i 
argumentationsteknik (på den alternative måde, hvor 
jeg argumenterer for mit eget synspunkt, uden at 

Flere ved mere, og jo mere jeg kan inddrage medlemmer 



8 

dig at samarbejde med 
frivillige, medlemmer både 
som kandidat og/eller som 
folkevalgt? 

Dig som menneske 

Hvad beskæftiger du dig 
med, ud over Alternativet? 

Hvad er din tilknytning til 
Frederiksberg? 
Links, der fortæller noget 
om dig og særligt dit 
politiske liv? (artikler, 
blogs, mv.) 
Hvilke erfaringer vil du 
gerne fremhæve? 

  

 

og frivillige i de beslutninger jeg tager, jo mere 
demokratisk og sjovt bliver arbejdet som lokalpolitiker. 
Derfor vil jeg være med i Pola’er, være aktiv på min 
hjemmeside og på min personlige Facebook-side hvor 
jeg kan kommunikere med medlemmer. Desuden vil jeg 
fortsætte #huskathyg arrangementerne, hvor vi kan 
diskutere politik under mere uformelle 
omstændigheder. 

Jeg er lige blevet projektkoordinator i Dansk Stalking 
Center, desuden er jeg frivillig i Københavns 
Fødevarefællesskab på Frederiksberg og sidder i 
bestyrelsen i vuggestuen Valhalla. 
Jeg har boet i kommunen i 15 år.   

www.annaliwingard.dk 

Jeg har med en international opvækst i Zimbabwe og 
Bolivia, samt senere i Uganda, oplevet på egen krop hvad 
det vil sige at leve i et ekstremt ulige samfund, hvor både 
sammenhængskraften og ”det fælles bedste” er 
ikkeeksisterende. Bæredygtighed og øget lighed hænger 
sammen, et engageret oplyst flertal, der har mulighed og 
overskud til at deltage aktivt i demokratiet og grønne 
løsninger, er i mine øjne vejen frem for en bedre verden. 
Jeg er vokset op i Danmarks rigeste kommune, hvor jeg 
bl.a. aldrig har gået i skole med etniske minoriteter og 
var skærmet fra de virkelige sociale og økonomiske 
problemer mange oplever i Danmark. Jeg har oplevet 
middel- og overklassens selvtilstrækkelighed og at 
denne bare vokser jo mere ulige samfundet bliver. Det 
mener jeg er roden til at sammenhængskraften og 
empatien i Danmark desværre er for nedadgående. Da 
jeg først hørte om Alternativet, tænkte jeg, at det er for 
vigtigt et projekt til ikke at engagere sig og blive en del af 
en vigtig bevægelse der kan stikke en retning ud som jeg 
vil være med på. 

og frivillige i de beslutninger jeg tager, jo mere 
demokratisk og sjovt bliver arbejdet som lokalpolitiker. 

rfor vil jeg være med i Pola’er, være aktiv på min 
side hvor 

jeg kan kommunikere med medlemmer. Desuden vil jeg 
fortsætte #huskathyg arrangementerne, hvor vi kan 

Jeg er lige blevet projektkoordinator i Dansk Stalking 

Fødevarefællesskab på Frederiksberg og sidder i 

international opvækst i Zimbabwe og 
Bolivia, samt senere i Uganda, oplevet på egen krop hvad 
det vil sige at leve i et ekstremt ulige samfund, hvor både 
sammenhængskraften og ”det fælles bedste” er 
ikkeeksisterende. Bæredygtighed og øget lighed hænger 

en, et engageret oplyst flertal, der har mulighed og 
overskud til at deltage aktivt i demokratiet og grønne 
løsninger, er i mine øjne vejen frem for en bedre verden. 
Jeg er vokset op i Danmarks rigeste kommune, hvor jeg 

niske minoriteter og 
var skærmet fra de virkelige sociale og økonomiske 
problemer mange oplever i Danmark. Jeg har oplevet 

og overklassens selvtilstrækkelighed og at 
denne bare vokser jo mere ulige samfundet bliver. Det 

mmenhængskraften og 
empatien i Danmark desværre er for nedadgående. Da 
jeg først hørte om Alternativet, tænkte jeg, at det er for 
vigtigt et projekt til ikke at engagere sig og blive en del af 
en vigtig bevægelse der kan stikke en retning ud som jeg 
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Kontaktinformation 
Navn 
Adresse 
Telefon 
Email 
Billede 
Alder 

Politiske interesser 

Hvilke 3-5 kommunalpolitiske 
områder vil du arbejde for? Og 
hvorfor lige netop disse? 

Nævn den ting i 
partiprogrammet, inkl. 
værdier, dogmer og manifest, 
der betyder mest for dig? Og 
skriv lidt om, hvorfor. 

Nævn de to af FN's 17 mål for 
bæredygtig udvikling, som 
betyder mest for dig, og 
forklar kort hvorfor. 

Hvor finder du din politiske 
inspiration og motivation? 

Dig som kandidat 

Hvorfor stiller du op som 
KV17-kandidat for 
Alternativet? 

Hvordan kan og vil du bedst 
bidrage til at skabe en ny 
politisk kultur? I Alternativet, 
i valgkampen og / eller i 
kommunalbestyrelsen? 
Hvilke erfaringer vil du især 
gerne bidrage med i rollen 
som kandidat for Alternativet?
Hvordan kunne du tænke dig 

 

Chili Margrete Turèll 
Alhambravej 1,1. tv., 1826 Frederiksberg C
20811312 
chiliturell@gmail.com 
www.chiliturell.dk 
69 

5 kommunalpolitiske 
vil du arbejde for? Og 

Sundhed, miljø, kulturliv, uddannelse. Her har jeg 
mine spidskompetencer som Qigonginstruktør. 
Energiterapeut, TankeFeltTerapeut/ Metamediciner, 
med fundament i Kinesisk Medicin/Ayurveda/ yoga/ 
meditation , skuespiller, teaterleder, forfatter, 
underviser, foredragsholder, kulturformidler, 
kulturarvsforvalter. 

værdier, dogmer og manifest, 

Mod, generøsitet, humor, ærlighed, ydmyghed er 
fundamentet for min måde at møde livet på. 
Ydmyghed kunne jeg også kalde nysgerrighed, åben 
og lyttende, modtagende, reflekterende. Kvaliteten 
generelt smilende, spillende, samspillende, 
udforskende. Fokus ’Til helhedens bedste’.   

de to af FN's 17 mål for 13-17-3-4   Klima – partnerskab -  sundhed trivsel 
uddannelse- bæredygtig omstilling – fattigdom
ligestilling : Alle 17 punkter komplementerer 
hinanden, Klimaudfordringen løses kun via samtlige 
samspillende parametre, via global indsats til 
oplysning og uddannelse og handling. Økonomisk, 
humanitært.   
Via radio/tv/internet/ aviser/ foredrag/bøger/i 
dagligdagen. Via min baggrund fra et 
venstreorienteret, stærkt politisk hjem og miljø i 
Århus. Som politisk tænkende person i enhver 
sammenhæng. 

Ud af lyst og mavefornemmelse som borger på 
Frederiksberg, i Danmark, i verden, som 
medmenneske --- med Alternativet som platform for 
den nødvendige omstilling mentalt og fysisk.  

I Alternativet, 

Som målsætning at være lyttende, rummelig, smidig 
og fordomsfri. Bidrage med ærlighed og tydelighed. 
Opmærksomhed på retorik som åbner og møder i 
øjenhøjde. Nytænkning. Humor og smilet som bro til 
det andet menneske. 

som kandidat for Alternativet? 

Mediehåndtering …  foredragsvirksomhed, faglig 
erfaring bredt, skribentvirksomhed, projektmageri, 
undervisningserfaring, sceneerfaring . Livserfaring.  

e dig Skabe bredt netværk til støtte og perspektivering 

Alhambravej 1,1. tv., 1826 Frederiksberg C 

Sundhed, miljø, kulturliv, uddannelse. Her har jeg 
mine spidskompetencer som Qigonginstruktør. 
Energiterapeut, TankeFeltTerapeut/ Metamediciner, 
med fundament i Kinesisk Medicin/Ayurveda/ yoga/ 

skuespiller, teaterleder, forfatter, 
underviser, foredragsholder, kulturformidler, 

ghed, ydmyghed er 
fundamentet for min måde at møde livet på. 
Ydmyghed kunne jeg også kalde nysgerrighed, åben 
og lyttende, modtagende, reflekterende. Kvaliteten 
generelt smilende, spillende, samspillende, 
udforskende. Fokus ’Til helhedens bedste’.    

sundhed trivsel – 
fattigdom- 

ligestilling : Alle 17 punkter komplementerer 
limaudfordringen løses kun via samtlige 

samspillende parametre, via global indsats til 
oplysning og uddannelse og handling. Økonomisk, 

Via radio/tv/internet/ aviser/ foredrag/bøger/i 

venstreorienteret, stærkt politisk hjem og miljø i 
Århus. Som politisk tænkende person i enhver 

ger på 

med Alternativet som platform for 
den nødvendige omstilling mentalt og fysisk.   
Som målsætning at være lyttende, rummelig, smidig 
og fordomsfri. Bidrage med ærlighed og tydelighed. 
Opmærksomhed på retorik som åbner og møder i 
øjenhøjde. Nytænkning. Humor og smilet som bro til 

Mediehåndtering …  foredragsvirksomhed, faglig 
erfaring bredt, skribentvirksomhed, projektmageri, 
undervisningserfaring, sceneerfaring . Livserfaring.   
Skabe bredt netværk til støtte og perspektivering 



10 

at samarbejde med frivillige, 
medlemmer både som 
kandidat og/eller som 
folkevalgt? 

Dig som menneske 

Hvad beskæftiger du dig med, 
ud over Alternativet? 

Hvad er din tilknytning til 
Frederiksberg? 
Links, der fortæller noget om 
dig og særligt dit politiske liv? 
(artikler, blogs, mv.) 

Hvilke erfaringer vil du gerne 
fremhæve? 

 

 

praktisk som strategisk og fagligt. Som kandidat 
eller/og  i scenariet af folkevalgt. Søge samarbejde i 
et åbent lyttende inkluderende samspil . 

Hvad beskæftiger du dig med, Undervisning og uddannelse i Qigong og kinesisk 
lægekunst og filosofi, psykoterapeutisk virksomhed, 
personlig vejledning, perspektivering af 
diagnoser,(Metamedicin), foredrag, workshops.  
Kulturformidling, oplæsning,  kulturforvaltning. 
Videreuddannelse personligt via kurser, litteratur, 
foredrag o. a.   
Boet på Frederiksberg knap 40 år 

Links, der fortæller noget om 
dig og særligt dit politiske liv? 

www.chiliturell.dk, 
Opstartet biyun.dk , Biyunforeningen i DK , forkvinde 
4 år. Debatindlæg aviser/ fagblade. 
Bestyrelsesmedlem DPA, Dan Turell’s Mindefond
Medlem Ørslev Kloster, DFF, DPA, DSF, Dansk 
Naturfredningsforening, selvstændig virksomhed 
siden 1990   

Hvilke erfaringer vil du gerne Afspejles i ovenstående   

praktisk som strategisk og fagligt. Som kandidat 
eller/og  i scenariet af folkevalgt. Søge samarbejde i 

Undervisning og uddannelse i Qigong og kinesisk 
lægekunst og filosofi, psykoterapeutisk virksomhed, 

dicin), foredrag, workshops.  
Kulturformidling, oplæsning,  kulturforvaltning. 
Videreuddannelse personligt via kurser, litteratur, 

Opstartet biyun.dk , Biyunforeningen i DK , forkvinde 

Bestyrelsesmedlem DPA, Dan Turell’s Mindefond. 
Medlem Ørslev Kloster, DFF, DPA, DSF, Dansk 
Naturfredningsforening, selvstændig virksomhed 
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Navn 
Adresse 
Telefon 
Email 
Billede 

Alder 

Politiske interesser 

Hvilke 3-5 kommunalpolitiske 
områder vil du arbejde for? Og 
hvorfor lige netop disse? 

 

Jan Friis 
Maglekildevej 1. 5.tv. 
26229974 
kontakt@kunstfarten.dk 

 

42 

5 kommunalpolitiske 
områder vil du arbejde for? Og 

Det er en kliché fordi det er sandt: børn og unge 
er vores fremtid. Det stigende børnetal på 
Frederiksberg nødvendiggører flere midler og 
nytænkning. God kost er afgørende for frugtbar 
læring, og følgelig bør kommunen iværksætte forsøg 
med økologisk madordning for alle elever. 
 
Tillid. Kontrol kan være godt, men tillid er bedre. 
Kommunen bør udvise tillid til sine borgere og 
ansatte – hvis man udviser tillid lever både 
mennesker og institutioner op til den. I denne 
forbindelse vil jeg arbejde for at slippe kommunens 
institutioner fri, samt forenkle socialsystemet, 
herunder indføre basisydelse uden modkrav i stedet 
for kontanthjælp/dagpenge. 
 
Dialog med frivillige og pårørende. Der ligger et 
stort potentiale i at understøtte pårørendes frivillige 
indsats i forholdet til ældre, handikappede, børn og 
andre. Det er centralt, at kommunen prioriterer en 
frugtbar dialog med frivillige og pårørende.
 
30 timers arbejdsuge. I fremtiden skal vi blive 

sandt: børn og unge 
Det stigende børnetal på 

Frederiksberg nødvendiggører flere midler og 
nytænkning. God kost er afgørende for frugtbar 
læring, og følgelig bør kommunen iværksætte forsøg 

 

Kontrol kan være godt, men tillid er bedre. 
Kommunen bør udvise tillid til sine borgere og 

hvis man udviser tillid lever både 
mennesker og institutioner op til den. I denne 
forbindelse vil jeg arbejde for at slippe kommunens 

amt forenkle socialsystemet, 
herunder indføre basisydelse uden modkrav i stedet 

Der ligger et 
pårørendes frivillige 

e, børn og 
andre. Det er centralt, at kommunen prioriterer en 
frugtbar dialog med frivillige og pårørende. 

I fremtiden skal vi blive 
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Nævn den ting i 
partiprogrammet, inkl. 
værdier, dogmer og manifest, 
der betyder mest for dig? Og 
skriv lidt om, hvorfor. 

Nævn de to af FN's 17 mål for 
bæredygtig udvikling, som 
betyder mest for dig, og 
forklar kort hvorfor. 

 

bedre til at deles om arbejdet. Kommunen er en stor 
arbejdsgiver og bør gå forrest i at gøre det naturligt, i 
en periode, at gå ned i tid. 
 
Iværksætteri; med et særlig fokus på samarbejde 
imellem de tekniske og kreative erhverv. Kunst og 
kultur skaber udsyn samt samler og inspirerer 
mennesker på tværs af uddannelse, etnicitet og 
arbejdsliv. Merværdi skabes især, når forskellige 
mennesker mødes. Eksempelvis kan kommunens 
midlertidig tomme bygninger anvendes som frizoner 
til iværksætteri, projektarbejde og kunstnerisk 
udfoldelse. 
 

værdier, dogmer og manifest, 

Modet til at tænke nyt i forholdet til de tre 
bundlinjer -  den økonomiske, den sociale og den 
miljømæssige - ser jeg som fundamentet i 
Alternativet som politisk platform. I denne 
forbindelse lægger jeg vægt på tre aspekter:
   
Solidaritet. Jeg er af den opfattelse, at mennesker 
gerne vil bidrage til fællesskabet, men en række 
tendenser i vores samfund trækker imod 
individualisering. Eksempelvis mener jeg, at de 
tidlige test i folkeskolen svækker fællesskabsfølelsen, 
og de stigende boligpriser øger uligheden.  
 
Mangfoldighed. Vi er alle forskellige, og vi kan lære 
af hinandens forskellige livsvalg. En mangfoldig 
verden øger tilmed tolerancen og fællesskabsfølelsen.
 
Bæredygtig omstilling. Langsomt, men sikkert, skal 
samfundet gøre op med vækstøkonomi og bevæge sig 
imod cirkulær og bæredygtig produktion og forbrug.
 

ål for Det er yders vanskelig at udvælge to, idet alle målene 
er relevante. Når det nu skal være, finder jeg 
ulighed og klimaindsatsen afgørende. 
 
Klimaindsatsen finder jeg særlig relevant, idet vi 
ikke har andre muligheder, og helst skal videregive en 
bedre planet til vores efterkommere. 
 
Mindre ulighed finder jeg ligeledes relevant, idet der 
med lighed følger en række positive effekter såsom 
en større fællesskabsfølelse, mindre sult/fattigdom 
og bedre trivsel samt lige adgang til at udvikle sig 
som mennesker. 
 

bedre til at deles om arbejdet. Kommunen er en stor 
arbejdsgiver og bør gå forrest i at gøre det naturligt, i 

; med et særlig fokus på samarbejde 
Kunst og 

kultur skaber udsyn samt samler og inspirerer 
mennesker på tværs af uddannelse, etnicitet og 
arbejdsliv. Merværdi skabes især, når forskellige 
mennesker mødes. Eksempelvis kan kommunens 
midlertidig tomme bygninger anvendes som frizoner 

tteri, projektarbejde og kunstnerisk 

Modet til at tænke nyt i forholdet til de tre 
ale og den 

ser jeg som fundamentet i 
Alternativet som politisk platform. I denne 
forbindelse lægger jeg vægt på tre aspekter: 

Jeg er af den opfattelse, at mennesker 
gerne vil bidrage til fællesskabet, men en række 

individualisering. Eksempelvis mener jeg, at de 
tidlige test i folkeskolen svækker fællesskabsfølelsen, 
og de stigende boligpriser øger uligheden.   

Vi er alle forskellige, og vi kan lære 
livsvalg. En mangfoldig 

verden øger tilmed tolerancen og fællesskabsfølelsen. 

Langsomt, men sikkert, skal 
samfundet gøre op med vækstøkonomi og bevæge sig 
imod cirkulær og bæredygtig produktion og forbrug. 

Det er yders vanskelig at udvælge to, idet alle målene 
er relevante. Når det nu skal være, finder jeg mindre 

lig relevant, idet vi 
ikke har andre muligheder, og helst skal videregive en 

finder jeg ligeledes relevant, idet der 
med lighed følger en række positive effekter såsom 

e sult/fattigdom 
og bedre trivsel samt lige adgang til at udvikle sig 
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Hvor finder du din politiske 
inspiration og motivation? 

 

Dig som kandidat 

Hvorfor stiller du op som 
KV17-kandidat for 
Alternativet? 

Hvordan kan og vil du bedst 
bidrage til at skabe en ny 
politisk kultur? I Alternativet, 
i valgkampen og / eller i 
kommunalbestyrelsen? 

Hvilke erfaringer vil du især 
gerne bidrage med i rollen 
som kandidat for Alternativet?

Hvordan kunne du tænke dig 
at samarbejde med frivillige, 

 

Jeg har altid sat en ære i at kunne samtale med alle 
mennesketyper, og det er i denne myriade af 
samtaler, at jeg finder min inspiration og motivation.
 

Både i mit arbejdsliv og familieliv – og i fremtiden 
forhåbentlig politiske liv - har jeg altid søgt at 
gøre en forskel. Jeg ser Alternativet som en politisk 
platform, som understøtter arbejdet for at gøre 
verdenen lidt bedre. 
 

I Alternativet, 

Jeg tager den demokratiske debat alvorligt,
leder altid efter brede flertal. Jeg er af den 
overbevisning, at brede forlig, hvor alle politiske fløje 
føler sig hørt, skaber de bedste – og ikke mindst de 
mest langsigtede – løsninger. For at nå dette mål er 
tillid imellem de forskellige parter afgørende. Følgelig 
er det centralt altid at debattere høfligt, ærligt, 
tydeligt samt have åbne øre og anerkende det gode 
argument. 
 
I kommunalbestyrelsen vil jeg arbejde for at 
blokpolitikken på Frederiksberg opløses samt at 
borgerindragelsen styrkes. 
 

som kandidat for Alternativet? 

I mit arbejdsliv har jeg både været lønmodtager 
og iværksætter. Aktuelt er jeg selvstændig 
erhvervsdrivende. 
 
Jeg har været et lille tandhjul i en meget stor offentlig 
maskine; i et årti har jeg været fuldmægtig på 
Københavns Universitet med det overordnede ansvar 
for studiemiljøet, kunstsamlingen mv. Aktuelt er jeg 
det store tandhjul i en meget lille privat maskine; jeg 
er selvstændig udøvende billedkunstner, 
kunstkonsulent, fotograf, underviser og 
vinduespudser. 
 
Jeg har en tilbundsgående indsigt i både at være 
lønmodtager og iværksætter, hvilket er de to 
verdener, der bør understøttes, for at en kommune 
trives. Ydermere har jeg, igennem aktiviteterne i min 
virksomhed, haft lange og frugtbare samtaler med 
utallige borgere på Frederiksberg. 
 

Hvordan kunne du tænke dig På alle tænkelige måder med et særlig fokus på 
en myriade af events. Events som igennem bredt 

Jeg har altid sat en ære i at kunne samtale med alle 
mennesketyper, og det er i denne myriade af 

g finder min inspiration og motivation. 

og i fremtiden 
har jeg altid søgt at 

Jeg ser Alternativet som en politisk 
platform, som understøtter arbejdet for at gøre 

n demokratiske debat alvorligt, og 
leder altid efter brede flertal. Jeg er af den 
overbevisning, at brede forlig, hvor alle politiske fløje 

og ikke mindst de 
løsninger. For at nå dette mål er 

llem de forskellige parter afgørende. Følgelig 
er det centralt altid at debattere høfligt, ærligt, 
tydeligt samt have åbne øre og anerkende det gode 

I kommunalbestyrelsen vil jeg arbejde for at 
blokpolitikken på Frederiksberg opløses samt at 

I mit arbejdsliv har jeg både været lønmodtager 
selvstændig 

tandhjul i en meget stor offentlig 
maskine; i et årti har jeg været fuldmægtig på 
Københavns Universitet med det overordnede ansvar 
for studiemiljøet, kunstsamlingen mv. Aktuelt er jeg 
det store tandhjul i en meget lille privat maskine; jeg 

Jeg har en tilbundsgående indsigt i både at være 
lønmodtager og iværksætter, hvilket er de to 
verdener, der bør understøttes, for at en kommune 

em aktiviteterne i min 
virksomhed, haft lange og frugtbare samtaler med 

fokus på 
Events som igennem bredt 
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medlemmer både som 
kandidat og/eller som 
folkevalgt? 

Dig som menneske 

Hvad beskæftiger du dig med, 
ud over Alternativet? 

Hvad er din tilknytning til 
Frederiksberg? 

Links, der fortæller noget om 
dig og særligt dit politiske liv? 
(artikler, blogs, mv.) 

Hvilke erfaringer vil du gerne 
fremhæve? 

 
 

 

ejerskab ikke alene skaber oplevelser for alle borgere 
på Frederiksberg, men også danner netværk blandt 
de involverede. 
 
Mit mål er at samarbejde med og inspirere frivillige 
både som kandidat og som folkevalgt. 
 

Hvad beskæftiger du dig med, Billedkunstner, kunstkonsulent, fotograf, underviser 
og - når det kniber med omsætningen – 
vinduespudser. 
 
Boet på Frederiksberg i over 10 år. Mine børn er 
født på Frederiksberg. Ydermere har jeg løst en 
række udsmyknings- og undervisningsopgaver i et 
samarbejde med Kommunen – senest ifm. 
udsmykningen af den udendørs kulturhus under 
Bispeengbuen. 
 

r noget om 
dig og særligt dit politiske liv? 

www.kunstfarten.dk (min virksomhed) 
www.sabinefriis.dk (min hustrus virksomhed)
http://sfah.dk/upload_dir/pics/Tidsskrift/Aargang
2012/nr2/-Jan-Friis.pdf (en artikel jeg har skrevet i 
tidsskriftet Arbejderhistorie) 
www.kooperationen.dk 
www.givrum.nu 
 

Hvilke erfaringer vil du gerne Som søn af en brugtvognsforhandler er jeg 
opdraget til at genkende en god handel og passe på 
pengene. 
 
Som udannet historiker og kunsthistoriker,
Københavns Universitet, og idé-historiker
Lancaster University, har jeg altid det lange blik på. 
Jeg har en bevidsthed om, hvor vi kommer fra, hvilket 
er særlig relevant i den forandringstid, som vi lever i. 
Jeg går altid efter langsigtede løsninger og forholder 
mig kritisk til lappeløsninger og symbolpolitik.
 
Min erhvervserfaring har lært mig at gennemskue 
både store og små budgetter – særlig ifm. byggeri og 
vedligehold. Ligeledes har jeg set at tillid er langt 
mere nyttigt end kontrol. 
 

ejerskab ikke alene skaber oplevelser for alle borgere 
på Frederiksberg, men også danner netværk blandt 

Mit mål er at samarbejde med og inspirere frivillige - 

Billedkunstner, kunstkonsulent, fotograf, underviser 

Mine børn er 
Ydermere har jeg løst en 

og undervisningsopgaver i et 
senest ifm. 

udsmykningen af den udendørs kulturhus under 

(min hustrus virksomhed) 
http://sfah.dk/upload_dir/pics/Tidsskrift/Aargang-

(en artikel jeg har skrevet i 

er jeg 
opdraget til at genkende en god handel og passe på 

historiker og kunsthistoriker, fra 
historiker, fra 

Lancaster University, har jeg altid det lange blik på. 
d om, hvor vi kommer fra, hvilket 

er særlig relevant i den forandringstid, som vi lever i. 
Jeg går altid efter langsigtede løsninger og forholder 
mig kritisk til lappeløsninger og symbolpolitik. 

Min erhvervserfaring har lært mig at gennemskue 
særlig ifm. byggeri og 

vedligehold. Ligeledes har jeg set at tillid er langt 
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Kontaktinformation 
Navn 
Adresse 
Telefon 
Email 
Billede 
Alder 

Politiske interesser 

Hvilke 3-5 kommunalpolitiske 
områder vil du arbejde for? Og 
hvorfor lige netop disse? 

Nævn den ting i 
partiprogrammet, inkl. 
værdier, dogmer og manifest, 
der betyder mest for dig? Og 
skriv lidt om, hvorfor. 
Nævn de to af FN's 17 mål for 
bæredygtig udvikling, som 
betyder mest for dig, og 
forklar kort hvorfor. 

Hvor finder du din politiske 
inspiration og motivation? 

Dig som kandidat 

Hvorfor stiller du op som 
KV17-kandidat for 
Alternativet? 

 

 
Maria Bruun Eichhorn 
Stægers Allé 7 
25302461 
mariaeichhorn@me.com 
 
38 år 

5 kommunalpolitiske 
områder vil du arbejde for? Og 

Børn: som mor til fire på stribe, har jeg været vidne 
til hvordan vores børn er blevet stuvet tættere og 
tættere sammen i institutionerne uden at der er 
kommet flere pædagoger til. Jeg vil blandt andet 
kæmpe for at vores børn får ro, nærvær, tid og plads 
til at udfolde sig på.   
Byudvikling & Miljø:  jeg er uddannet byplanlægger 
fra RUC, og har en brændende interesse for byen. 
Kort fortalt mener jeg at det på tide at Frederiksberg 
gør op med mange års leflen for bilisterne, og i stedet 
begynder at fokusere på at skabe en by for 
mennesker. Jeg vil bo i en grøn og bæredygtig by, med 
plads til det levede liv. 
Kultur: Børn og unge er bærere af fremtiden kunst 
og kultur, derfor er det så vigtigt at vi i vores 
Folkeskoler giver dem en grundig og seriøs 
undervisning i de kunstneriske- og musiske fag. Det 
er vigtigt at børnene lærer at tænke kreativt, for at 
kunne operere i paradokser og tænke ud af b

værdier, dogmer og manifest, 

Alternativets grundsten, vores seks kerneværdier: 
Mod; Generøsitet; Gennemsigtighed; Ydmyghed; 
Humor og Empati. Er det der betyder mest for mig, 
det er opskriften på at være en god politiker, og jeg vil 
gøre mig umage for at kunne efterleve dem.

Nævn de to af FN's 17 mål for Punkt 5: Ligestilling mellem kønnene- det ligger mig 
stærkt på sinde at kvinder har de samme muligheder 
som mænd. 
Punkt 10: Mindre ulighed- for at verden skal blive et 
bedre sted at være, er det ekstremt vigtigt at vi 
reducere forskellen mellem rig og fattig. 
Igennem mødet og ved samtaler med andre 
mennesker. Jeg bliver motiveret til at gøre en forskel, 
når jeg ser hvad det for en verden vi byder vores 
næste generationer at overtage. 

Jeg kan ikke lade være at engagere mig! Alternativets 
sag er værd at kæmpe for og jeg håber at jeg kan 
være med til at gøre en forskel. 

som mor til fire på stribe, har jeg været vidne 
til hvordan vores børn er blevet stuvet tættere og 

uden at der er 
kommet flere pædagoger til. Jeg vil blandt andet 
kæmpe for at vores børn får ro, nærvær, tid og plads 

jeg er uddannet byplanlægger 
fra RUC, og har en brændende interesse for byen. 

ener jeg at det på tide at Frederiksberg 
gør op med mange års leflen for bilisterne, og i stedet 
begynder at fokusere på at skabe en by for 
mennesker. Jeg vil bo i en grøn og bæredygtig by, med 

emtiden kunst 
og kultur, derfor er det så vigtigt at vi i vores 
Folkeskoler giver dem en grundig og seriøs 

og musiske fag. Det 
er vigtigt at børnene lærer at tænke kreativt, for at 
kunne operere i paradokser og tænke ud af boksen. 
Alternativets grundsten, vores seks kerneværdier: 
Mod; Generøsitet; Gennemsigtighed; Ydmyghed; 

yder mest for mig, 
det er opskriften på at være en god politiker, og jeg vil 
gøre mig umage for at kunne efterleve dem. 

det ligger mig 
stærkt på sinde at kvinder har de samme muligheder 

for at verden skal blive et 
bedre sted at være, er det ekstremt vigtigt at vi 

Igennem mødet og ved samtaler med andre 
mennesker. Jeg bliver motiveret til at gøre en forskel, 
når jeg ser hvad det for en verden vi byder vores 

Jeg kan ikke lade være at engagere mig! Alternativets 
sag er værd at kæmpe for og jeg håber at jeg kan 
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Hvordan kan og vil du bedst 
bidrage til at skabe en ny 
politisk kultur? I Alternativet, 
i valgkampen og / eller i 
kommunalbestyrelsen? 
Hvilke erfaringer vil du især 
gerne bidrage med i rollen 
som kandidat for Alternativet?
Hvordan kunne du tænke dig 
at samarbejde med frivillige, 
medlemmer både som 
kandidat og/eller som 
folkevalgt? 

 

Dig som menneske 

Hvad beskæftiger du dig med, 
ud over Alternativet? 
Hvad er din tilknytning til 
Frederiksberg? 
Links, der fortæller noget om 
dig og særligt dit politiske liv? 
(artikler, blogs, mv.) 
Hvilke erfaringer vil du gerne 
fremhæve? 

  

 

 

I Alternativet, 

Igennem dialog og engagement, vil jeg sammen med 
modstandere og venner være med til at skabe bedre 
løsninger for Frederiksberg. 

ivet? 

 

Hvordan kunne du tænke dig  

Hvad beskæftiger du dig med, Jeg arbejder med sociale, kulturelle og kunstneriske 
projekter i Nordvest. 
Jeg har boet i kommunen siden 2004 og har igennem 
alle årene engageret mig lokalpolitisk.   

Links, der fortæller noget om 
dig og særligt dit politiske liv? 

 

vil du gerne Jeg har et stort kendskab til den lokalpolitiske scene,  
og har siddet i bestyrelsen for Frederiksberg 
Musikhøjskole og Skolen på Grundtvigsvej i en del år.

Igennem dialog og engagement, vil jeg sammen med 
modstandere og venner være med til at skabe bedre 

Jeg arbejder med sociale, kulturelle og kunstneriske 

Jeg har boet i kommunen siden 2004 og har igennem 

Jeg har et stort kendskab til den lokalpolitiske scene,  
og har siddet i bestyrelsen for Frederiksberg 
Musikhøjskole og Skolen på Grundtvigsvej i en del år. 
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Kontaktinformation 
Navn 
Adresse 
Telefon 
Email 
Billede 
Alder 

Politiske interesser 

Hvilke 3-5 kommunalpolitiske 
områder vil du arbejde for? Og 
hvorfor lige netop disse? 

Nævn den ting i 
partiprogrammet, inkl. 
værdier, dogmer og manifest, 
der betyder mest for dig? Og 
skriv lidt om, hvorfor. 

 

 
Mette Bram 
Søndre Fasanvej 39, st.th., 2000 Frederiksberg
40963624 
info@trainingconsult.dk 
 
52 

5 kommunalpolitiske 
områder vil du arbejde for? Og 

(I uprioriteret rækkefølge) 
Beskæftigelse 
Social, sundhed og omsorg 
Økonomi og erhverv 
Trafik og mobilitet 
Personalepolitik 
 
Jeg er både selvstændig erhvervsdrivende og borger 
på Frederiksberg. Jeg øjner mange uudnyttede 
muligheder for, at små- og mellemstore 
virksomheder kunne sættes rigtig godt i spil i forhold 
til fx beskæftigelses- og sygedagpengeområdet.
Der er en masse integration og mulige 
samarbejdsflader mellem områderne, som det kunne 
være spændende at udvikle. 
Som arbejds- og organisationspsykolog synes jeg 
også, at medarbejderne i kommunen skal have gode 
muligheder for at uddanne og udfolde sig. 
 

værdier, dogmer og manifest, 

Jeg kan ikke rigtig indsnævre én enkelt ting, som 
betyder mest for mig. Men de her to er vigtige:
 
Ny politisk kultur 
Jeg var meget studenterpolitisk aktiv i mine yngre 
dage. Det bragte mig ind i forskellige fora, bl.a. 
Overborgmesterens Rådgivende Ungdomsudvalg i 
Københavns Kommune og Konsistorium på Syddansk 
Universitet. 
Jeg brød mig imidlertid hverken om stemningen eller 
tab-vind-retorikken de steder. Det punkterede min 
glæde og sprudlende virkekraft. 
Jeg tænder på endelig at øjne muligheden for en ny, 
mere konstruktiv politisk kultur at putte energi ind i.
 
Sociale fællesskaber 
For mig er det logik for burhøns, at vi må og skal 
støtte op om og genskabe og nytænke lokale 
fællesskaber og grupper. 

2000 Frederiksberg 

Jeg er både selvstændig erhvervsdrivende og borger 
på Frederiksberg. Jeg øjner mange uudnyttede 

i spil i forhold 
og sygedagpengeområdet. 

samarbejdsflader mellem områderne, som det kunne 

og organisationspsykolog synes jeg 
nen skal have gode 

 

Jeg kan ikke rigtig indsnævre én enkelt ting, som 
Men de her to er vigtige: 

Jeg var meget studenterpolitisk aktiv i mine yngre 
dage. Det bragte mig ind i forskellige fora, bl.a. 
Overborgmesterens Rådgivende Ungdomsudvalg i 
Københavns Kommune og Konsistorium på Syddansk 

brød mig imidlertid hverken om stemningen eller 
retorikken de steder. Det punkterede min 

Jeg tænder på endelig at øjne muligheden for en ny, 
mere konstruktiv politisk kultur at putte energi ind i. 

For mig er det logik for burhøns, at vi må og skal 
støtte op om og genskabe og nytænke lokale 
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Nævn de to af FN's 17 mål for 
bæredygtig udvikling, som 
betyder mest for dig, og 
forklar kort hvorfor. 

Hvor finder du din politiske 
inspiration og motivation? 

Dig som kandidat 

Hvorfor stiller du op som 
KV17-kandidat for 
Alternativet? 

 

De gode relationer er den lim, der skal holde vores 
samfund sammen fra bunden af. 
Dem skal vi arbejde for - ydmygt og modigt, med 
humor og empati. 
 

Nævn de to af FN's 17 mål for Sundhed og trivsel 
Det er min erfaring, at det ikke er særlig nemt at leve 
sundt og trives for den enkelte. 
Det er især, fordi for mange er alene om det og så 
bliver det for svært. 
Der er derfor i min optik brug for et løft på flere 
planer: videns- og bevidsthedsmæssigt, og så er 
social støtte en helt central og alt for overset 
komponent. 
Det betyder meget for mig at kunne støtte fler
finde sammen i meningsfulde fællesskaber.
Eksempelvis er kollektiver ud fra en andelstanke for 
ældre (”Oldekoller”) en oplagt idé at lege med til 
fremtiden. 
 
Bæredygtige byer og lokalsamfund 
Klodens overlevelse afhænger ganske enkelt af det. At 
vi kan organisere os mere i samklang med Moder 
Jord og blive bedre til bruge ressourcerne fornuftigt. 
Det starter lokalt. Og helt inde i den enkelte husstand. 
Vi skal skabe nogle gode rammer for, at det i praksis 
kan lade sig gøre at leve mere bæredygtigt.
Som et lille eksempel frustrerer det mig at putte så 
meget husholdningsaffald i skraldespanden, som 
kunne komposteres i stedet for at blive brændt af.
 
Jeg tror, at vi alle dybest i vore hjerter ønsk
bedste for hinanden. At når vi spørger indadtil, vil 
den grundlæggende omsorg for hinanden og kloden 
være et bærende svar. 
Jo flere måder og steder, vi kan skabe nærvær og 
fællesskab, jo stærkere vil vi stå. 
Det motiverer mig uendelig meget, hvis jeg kunne 
bidrage til grundlaget for flere stærke fællesskaber. 
På tværs af det, der ellers skiller os: arbejdsevne, 
livssituationer og baggrunde. 
 

Fordi mit familie- og arbejdsliv omsider nu i 2017 
giver plads til det. 
Og fordi jeg har fundet et parti, som jeg 100% kan stå 
inde for at repræsentere. 
Min indre aktivist har ligget længe nok i dvale og er 

De gode relationer er den lim, der skal holde vores 

ydmygt og modigt, med 

Det er min erfaring, at det ikke er særlig nemt at leve 

mange er alene om det og så 

Der er derfor i min optik brug for et løft på flere 
og bevidsthedsmæssigt, og så er 

social støtte en helt central og alt for overset 

Det betyder meget for mig at kunne støtte flere til at 
finde sammen i meningsfulde fællesskaber. 
Eksempelvis er kollektiver ud fra en andelstanke for 
ældre (”Oldekoller”) en oplagt idé at lege med til 

Klodens overlevelse afhænger ganske enkelt af det. At 
kan organisere os mere i samklang med Moder 

Jord og blive bedre til bruge ressourcerne fornuftigt. 
Det starter lokalt. Og helt inde i den enkelte husstand. 
Vi skal skabe nogle gode rammer for, at det i praksis 
kan lade sig gøre at leve mere bæredygtigt. 
Som et lille eksempel frustrerer det mig at putte så 
meget husholdningsaffald i skraldespanden, som 
kunne komposteres i stedet for at blive brændt af. 

Jeg tror, at vi alle dybest i vore hjerter ønsker det 
bedste for hinanden. At når vi spørger indadtil, vil 
den grundlæggende omsorg for hinanden og kloden 

Jo flere måder og steder, vi kan skabe nærvær og 

g kunne 
bidrage til grundlaget for flere stærke fællesskaber. 
På tværs af det, der ellers skiller os: arbejdsevne, 

omsider nu i 2017 

Og fordi jeg har fundet et parti, som jeg 100% kan stå 

Min indre aktivist har ligget længe nok i dvale og er 
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Hvordan kan og vil du bedst 
bidrage til at skabe en ny 
politisk kultur? I Alternativet, 
i valgkampen og / eller i 
kommunalbestyrelsen? 

Hvilke erfaringer vil du især 
gerne bidrage med i rollen 
som kandidat for Alternativet?

Hvordan kunne du tænke dig 
at samarbejde med frivillige, 
medlemmer både som 
kandidat og/eller som 
folkevalgt? 

Dig som menneske 

Hvad 
beskæftiger du 
dig med, ud over 
Alternativet? 

Jeg er psykolog med speciale i arbejds
har både klienter, laver personaletræning/udvikling, undervisning, 
oplæg og keynote speaking.
Jeg er mor til to dejlige delebørn på 10 og 15 år.
Jeg elsker frisk
 

Hvad er din 
tilknytning til 
Frederiksberg? 

Jeg har boet på Frederiksberg i 20 år og drevet virksomhed i 
kommunen ligeså længe.
 

Links, der 
fortæller noget 
om dig og særligt 
dit politiske liv? 

Som nævnt trak jeg følehornene fra de politiske sfærer for 20
siden. Og stikker dem først frem igen nu. Bl.a. i debatfora på Facebook.
 
Jeg er ellers ikke så meget i æteren, men kig evt. her:

 

kampklar på den modne måde. 
 

I Alternativet, 

Jeg er god til at lytte. Og samle informationer. Mit mål 
er være samskaber af gode løsninger og være fremme 
i skoene, når der skal tænkes ud af boksen. Og turde 
have hjertet med helt fremme. 
(Uden at have et personligt behov for at føre mig 
frem). 
 

som kandidat for Alternativet? 

Jeg var studenterpolitisk aktivist i mine yngre dage.
Jeg brød mig bare hverken om stemningen eller tab
vind-retorikken, de fine steder, hvor jeg fik 
tillidshverv. 
Siden da har jeg brugt mere end 25 år på at blive klog 
på, hvad god kommunikation og samarbejde er for 
noget. Hvad der giver glæde og energi. Det vil jeg 
gerne bidrage med. Både min viden, glæde og energi.
 
Jeg har lagt en del af mit hidtidige arbejdsliv i 
interesseorganisationer (NGO’er) både herhjemme 
(og lokalt på Frederiksberg) og internationalt. Jeg 
ved, at vi kan skabe vilde ting, når ildsjæle får 
råderum. 
 

tænke dig Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne bruge 
hinanden til samskabende idéudvikling og sparring. 
Jeg kan facilitere sådan nogle processer, elsker at 
være nysgerrigt sammen på andre måder end blot til 
samtale/diskussion. 
Jeg er ikke bange for at gå forrest og kan mediere og 
forhandle, hvis der er brug for det. 
Jeg vil have brug for oplevelsen af, at vi er sammen 
om det. 
 

Jeg er psykolog med speciale i arbejds- og organisationspsykologi. Jeg 
har både klienter, laver personaletræning/udvikling, undervisning, 
oplæg og keynote speaking. 
Jeg er mor til to dejlige delebørn på 10 og 15 år. 
Jeg elsker frisk luft og holder meget af at være ude i den.

Jeg har boet på Frederiksberg i 20 år og drevet virksomhed i 
kommunen ligeså længe. 

Som nævnt trak jeg følehornene fra de politiske sfærer for 20
siden. Og stikker dem først frem igen nu. Bl.a. i debatfora på Facebook.

Jeg er ellers ikke så meget i æteren, men kig evt. her: 

Jeg er god til at lytte. Og samle informationer. Mit mål 
er være samskaber af gode løsninger og være fremme 
i skoene, når der skal tænkes ud af boksen. Og turde 

(Uden at have et personligt behov for at føre mig 

Jeg var studenterpolitisk aktivist i mine yngre dage. 
ingen eller tab-

retorikken, de fine steder, hvor jeg fik 

Siden da har jeg brugt mere end 25 år på at blive klog 
på, hvad god kommunikation og samarbejde er for 
noget. Hvad der giver glæde og energi. Det vil jeg 

n viden, glæde og energi. 

Jeg har lagt en del af mit hidtidige arbejdsliv i 
interesseorganisationer (NGO’er) både herhjemme 
(og lokalt på Frederiksberg) og internationalt. Jeg 
ved, at vi kan skabe vilde ting, når ildsjæle får 

Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kunne bruge 
hinanden til samskabende idéudvikling og sparring. 
Jeg kan facilitere sådan nogle processer, elsker at 

t sammen på andre måder end blot til 

Jeg er ikke bange for at gå forrest og kan mediere og 

Jeg vil have brug for oplevelsen af, at vi er sammen 

og organisationspsykologi. Jeg 
har både klienter, laver personaletræning/udvikling, undervisning, 

luft og holder meget af at være ude i den. 

Jeg har boet på Frederiksberg i 20 år og drevet virksomhed i 

Som nævnt trak jeg følehornene fra de politiske sfærer for 20-30 år 
siden. Og stikker dem først frem igen nu. Bl.a. i debatfora på Facebook. 



20 

(artikler, blogs, 
mv.) 

http://www.trainingconsult.dk/
http://www.trainingconsult.dk/Default.asp?Action=Details&Item=334
 
Det siger lidt om, hvad jeg arbejder med og står for.
 

Hvilke erfaringer 
vil du gerne 
fremhæve? 

De sidste 10 år har jeg arbejdet rigtig meget med mindfulness og teori 
U. 
De sidste 20 år har jeg som konsulent for Europarådet arbejdet med 
menneskerettigheder, fredsprocesser og interkulturel læring.
Det at kigge ud over kommune
ideer, lægger mit hjerte nært.
 

  

  

 

http://www.trainingconsult.dk/ 
http://www.trainingconsult.dk/Default.asp?Action=Details&Item=334

Det siger lidt om, hvad jeg arbejder med og står for. 

De sidste 10 år har jeg arbejdet rigtig meget med mindfulness og teori 

De sidste 20 år har jeg som konsulent for Europarådet arbejdet med 
menneskerettigheder, fredsprocesser og interkulturel læring.
Det at kigge ud over kommune- og landegrænserne efter bæredygtige 
ideer, lægger mit hjerte nært. 

http://www.trainingconsult.dk/Default.asp?Action=Details&Item=334 

De sidste 10 år har jeg arbejdet rigtig meget med mindfulness og teori 

De sidste 20 år har jeg som konsulent for Europarådet arbejdet med 
menneskerettigheder, fredsprocesser og interkulturel læring. 

og landegrænserne efter bæredygtige 
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Kontaktinformation 
Navn Søren Have
Adresse Thorvaldsensvej 15, 3tv, 1871 Frederiksberg C
Telefon 5161 1845 (mobil, arbejde)
Email mail@sorenhave.dk
Billede 

Alder 46 (fylder 47 inden opstillingsmødet)
 

Politiske interesser 

Hvilke 3-5 
kommunalpolitiske 
områder vil du arbejde 
for? Og hvorfor lige netop 
disse? 

Om end jeg vil engagere mig bredt, så vil jeg især arbejde 
for følgende 
•

Frederiksberg, så bør barren hæves. Eksempelvis på 
målet om CO2
kunne gøre det lige så godt som Københavns Kommune, 
hvorfor Frederiksberg burde have som mål at være 
CO2 neutral i 2025.
•

stramt og for detaljeret. Meget kommer fra staten, men en 
kommune kan gøre meget selv med hensyn til hvor hårdt 
og hvor hurtigt man implementerer. Jeg tror på at 
forældrebestyrelsern
bedre kan prioritere anvendelsen af ressourcerne.
•

vores knappe ressource, så vi skal bruge det rigtigt. 
Samtidig viser al erfaring at jo flere veje og jo mere 
parkering, der 
Vejene kan vi som kommune ikke bestemme så meget 
over, men parkering kan vi. Derfor mener jeg (og ja, jeg er 
blandt de ca. 35% på Frederiksberg som har bil i 
husstanden) at

 

 
Søren Have 
Thorvaldsensvej 15, 3tv, 1871 Frederiksberg C 
5161 1845 (mobil, arbejde) 
mail@sorenhave.dk 
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Om end jeg vil engagere mig bredt, så vil jeg især arbejde 
for følgende områder: 
• Klima/miljø: Selvom vi allerede gør meget på 
Frederiksberg, så bør barren hæves. Eksempelvis på 
målet om CO2-neutralitet – her bør vi som minimum 
kunne gøre det lige så godt som Københavns Kommune, 
hvorfor Frederiksberg burde have som mål at være 
CO2 neutral i 2025. 
• Skolerne: Jeg finder at folkeskolerne styres for 
stramt og for detaljeret. Meget kommer fra staten, men en 
kommune kan gøre meget selv med hensyn til hvor hårdt 
og hvor hurtigt man implementerer. Jeg tror på at 
forældrebestyrelserne, som værende tættere på, meget 
bedre kan prioritere anvendelsen af ressourcerne.
• Parkering og Trafik: På Frederiksberg er arealet 
vores knappe ressource, så vi skal bruge det rigtigt. 
Samtidig viser al erfaring at jo flere veje og jo mere 
parkering, der laves i byerne, jo mere trafik kommer der. 
Vejene kan vi som kommune ikke bestemme så meget 
over, men parkering kan vi. Derfor mener jeg (og ja, jeg er 
blandt de ca. 35% på Frederiksberg som har bil i 
husstanden) at 

• Priserne for beboerlicenser skal stige 
gradvist til fx hvad der betales i grundskyld 
(jordskat) af tilsvarende areal eller hvad en privat 
parkeringsplads koster 
• Der ikke skal etableres flere P-pladser på 
Frederiksberg – vi skal hellere gøre en indsats for 
at omdanne nogle af de mange tusind m2 t
byrum for mennesker: Pladser, sportsarealer, 

 

Om end jeg vil engagere mig bredt, så vil jeg især arbejde 

Klima/miljø: Selvom vi allerede gør meget på 
Frederiksberg, så bør barren hæves. Eksempelvis på 

her bør vi som minimum 
kunne gøre det lige så godt som Københavns Kommune, 
hvorfor Frederiksberg burde have som mål at være 100% 

Skolerne: Jeg finder at folkeskolerne styres for 
stramt og for detaljeret. Meget kommer fra staten, men en 
kommune kan gøre meget selv med hensyn til hvor hårdt 
og hvor hurtigt man implementerer. Jeg tror på at 

e, som værende tættere på, meget 
bedre kan prioritere anvendelsen af ressourcerne. 

Parkering og Trafik: På Frederiksberg er arealet 
vores knappe ressource, så vi skal bruge det rigtigt. 
Samtidig viser al erfaring at jo flere veje og jo mere 

laves i byerne, jo mere trafik kommer der. 
Vejene kan vi som kommune ikke bestemme så meget 
over, men parkering kan vi. Derfor mener jeg (og ja, jeg er 
blandt de ca. 35% på Frederiksberg som har bil i 

Priserne for beboerlicenser skal stige 
radvist til fx hvad der betales i grundskyld 

(jordskat) af tilsvarende areal eller hvad en privat 

pladser på 
vi skal hellere gøre en indsats for 

at omdanne nogle af de mange tusind m2 til 
byrum for mennesker: Pladser, sportsarealer, 
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•

udefra, at der er kommet mere blokpolitik her på 
Frederiksberg. Det er ikke godt hverken for de valgte 
løsninger, eller for det repræsentative demokrati. I disse 
år er det ekstra vigtigt at folk kan se sig repræsenteret. 
Derfor vil jeg arbejde for tværg
kommunalbestyrelsen. Og ja, det kan så kræve 
kompromiser. Men så længe vi kan indgå dem, uden at gå 
på kompromis med Alternativets værdier, og dermed 
kunne åbent forklare og motivere afvejningen, tror jeg det 
er at foretrække.
•

kommunerne stram styring fra statslig side, så er det min 
vurdering, at vores kommune i højere grad end det sker 
nu kan tage magt tilbage. Så jeg vil presse på for at vi hele 
tiden, når forvaltningen siger ’det kan/må vi ik
spørgsmålstegn om det er pga. sædvane eller om det 
eventuelt kan afprøves nærmere. Et eksempel kunne være 
at anvende indtægter fra bilparkering til anlæg af cykel
parkering, som jeg nævnte på et debatmøde i efteråret.

Nævn den ting i 
partiprogrammet, inkl. 
værdier, dogmer og 
manifest, der betyder 
mest for dig? Og skriv lidt 
om, hvorfor. 

Mange ting i partiprogrammet mm. passer så godt på 
hvad jeg søgte efter (nemlig behovet for seriøs bæredygtig 
omstilling), allerede inden Alternativet 
Men det som jeg vil fremhæve er manifestet, og den 
håbefulde, positive tone i det. Hvis vi virkelig skal ændre 
verden 
får vi bedst ved at komme med håb. Tale op. Anvise 
løsninger. …
Og de
slutning: ”ALTERNATIVET ER FOR DIG som kan mærke, at 
noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er 
ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, 
vækst, arbejdsliv, ansvar og livskva
alternativet.”
(Hvorfor jeg også meldte mig ind på stiftelsesdagen 
har jeg skrevet lidt mere om her: 
http://www.sorenhave.dk/blog/2016/11/3
aar

Nævn de to af FN's 17 
mål for bæredygtig 
udvikling, som betyder 
mest for dig, og forklar 
kort hvorfor. 

Hvis ikke vi overleverer en go
vores børn, er der mange andre ting, som ikke betyder så 
meget. Derfor er verdensmålene om klimaindsats (mål 
13) og mindre ulighed (mål10) vigtige for mig.
Meget grøn omstilling sker lokalt og i de enkelte hjem. Her 
kan kommuner
Og sammenhængskraften i vores samfund er truet, som 

 

forhaver, legegader, etc. 
• P-kældre derfor kun skal etableres hvis 
lige så mange P-pladser over jorden nedlægges og 
hvis kommunen ikke subsidierer P-kælderen.

• Politisk kultur: I de senere år forekommer det, s
udefra, at der er kommet mere blokpolitik her på 
Frederiksberg. Det er ikke godt hverken for de valgte 
løsninger, eller for det repræsentative demokrati. I disse 
år er det ekstra vigtigt at folk kan se sig repræsenteret. 
Derfor vil jeg arbejde for tværgående samarbejde i 
kommunalbestyrelsen. Og ja, det kan så kræve 
kompromiser. Men så længe vi kan indgå dem, uden at gå 
på kompromis med Alternativets værdier, og dermed 
kunne åbent forklare og motivere afvejningen, tror jeg det 
er at foretrække. 
• Selvstyre: Selvom budgetlove har underlagt 
kommunerne stram styring fra statslig side, så er det min 
vurdering, at vores kommune i højere grad end det sker 
nu kan tage magt tilbage. Så jeg vil presse på for at vi hele 
tiden, når forvaltningen siger ’det kan/må vi ik
spørgsmålstegn om det er pga. sædvane eller om det 
eventuelt kan afprøves nærmere. Et eksempel kunne være 
at anvende indtægter fra bilparkering til anlæg af cykel
parkering, som jeg nævnte på et debatmøde i efteråret.
Mange ting i partiprogrammet mm. passer så godt på 
hvad jeg søgte efter (nemlig behovet for seriøs bæredygtig 
omstilling), allerede inden Alternativet blev stiftet.
Men det som jeg vil fremhæve er manifestet, og den 
håbefulde, positive tone i det. Hvis vi virkelig skal ændre 
verden – og det skal vi! – så skal vi have flere med. Og det 
får vi bedst ved at komme med håb. Tale op. Anvise 
løsninger. … 
Og derfor følte jeg mig virkelig inkluderet af manifestets 
slutning: ”ALTERNATIVET ER FOR DIG som kan mærke, at 
noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er 
ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, 
vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. Det er 
alternativet.” 
(Hvorfor jeg også meldte mig ind på stiftelsesdagen 
har jeg skrevet lidt mere om her: 
http://www.sorenhave.dk/blog/2016/11/3-ber
aar-som-alternativist/ ). 
Hvis ikke vi overleverer en god jord og gode samfund til 
vores børn, er der mange andre ting, som ikke betyder så 
meget. Derfor er verdensmålene om klimaindsats (mål 
13) og mindre ulighed (mål10) vigtige for mig. 
Meget grøn omstilling sker lokalt og i de enkelte hjem. Her 
kan kommuner virkelig gøre en forskel. 
Og sammenhængskraften i vores samfund er truet, som 

kældre derfor kun skal etableres hvis 
pladser over jorden nedlægges og 

kælderen. 
Politisk kultur: I de senere år forekommer det, set 

udefra, at der er kommet mere blokpolitik her på 
Frederiksberg. Det er ikke godt hverken for de valgte 
løsninger, eller for det repræsentative demokrati. I disse 
år er det ekstra vigtigt at folk kan se sig repræsenteret. 

ående samarbejde i 
kommunalbestyrelsen. Og ja, det kan så kræve 
kompromiser. Men så længe vi kan indgå dem, uden at gå 
på kompromis med Alternativets værdier, og dermed 
kunne åbent forklare og motivere afvejningen, tror jeg det 

Selvom budgetlove har underlagt 
kommunerne stram styring fra statslig side, så er det min 
vurdering, at vores kommune i højere grad end det sker 
nu kan tage magt tilbage. Så jeg vil presse på for at vi hele 
tiden, når forvaltningen siger ’det kan/må vi ikke’ sætter 
spørgsmålstegn om det er pga. sædvane eller om det 
eventuelt kan afprøves nærmere. Et eksempel kunne være 
at anvende indtægter fra bilparkering til anlæg af cykel-
parkering, som jeg nævnte på et debatmøde i efteråret. 
Mange ting i partiprogrammet mm. passer så godt på 
hvad jeg søgte efter (nemlig behovet for seriøs bæredygtig 

blev stiftet. 
Men det som jeg vil fremhæve er manifestet, og den 
håbefulde, positive tone i det. Hvis vi virkelig skal ændre 

så skal vi have flere med. Og det 
får vi bedst ved at komme med håb. Tale op. Anvise 

rfor følte jeg mig virkelig inkluderet af manifestets 
slutning: ”ALTERNATIVET ER FOR DIG som kan mærke, at 
noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er 
ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, 

litet på. Det er 

(Hvorfor jeg også meldte mig ind på stiftelsesdagen – det 

berigende-

d jord og gode samfund til 
vores børn, er der mange andre ting, som ikke betyder så 
meget. Derfor er verdensmålene om klimaindsats (mål 

 
Meget grøn omstilling sker lokalt og i de enkelte hjem. Her 

Og sammenhængskraften i vores samfund er truet, som 
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følge af stigende ulighed. Det skal vi sætte ind overfor.
Hvor finder du din 
politiske inspiration og 
motivation? 

Vi er et rigt samfund, men vi bruger vores rigdom forkert.
Je
generationer udbytter aktiverne i samfundet, til skade for 
senere generationer. Jord og ejendom belånes (med 
højere priser til følge) for at finansiere forbrug (med 
klimaforandringer til følge).
Jeg føler en 
dreje udviklingen i en retning, så også næste generation 
får det bedre (på alle 3 bundlinjer dvs. socialt, 
miljømæssigt og økonomisk) end min egen. Og ikke kun 
ved at sikre mine egne børn, men også de børn de s
vokse op sammen med. Det motiverer mig. Og frustrerer 
mig. Derfor er handling nødvendig. Jeg handler i det små 
selv (som elbilist, økologisk forbruger, færre flyrejser, 
genbrug, …), men hvis der skal ske mere, må flere 
engageres.
 
Min inspiration finde
familie, politikere (særligt på Twitter), i aviser (Børsen 
kan fx virkeligt opildne en grøn ildsjæl), og i bøger. Særligt 
er jeg inspireret af bøger som ’Den Store Omstilling’, som 
jeg læste i sommeren 2013 og af polit

Dig som kandidat 

Hvorfor stiller du 
op som KV17-
kandidat for 
Alternativet? 

• 
en mere bæredygtig retning. Alternativet er således lige mig.
• 
bedst vokser) hos den enkelte og i lokalsamfundet.
• 
endnu. Og mine børn skal således også vokse op her.
• 
en forskel for Alternativet og for Frede
• 
sidelinien’ og kommenteret længe nok.

 
Derfor stiller jeg op.

Hvordan kan og vil 
du bedst bidrage til 
at skabe en ny 
politisk kultur? I 
Alternativet, i 
valgkampen og / 
eller i 
kommunalbestyrels
en? 

Som Uffe Elbæk har sagt, så kan vi være et positivt ’virusangreb’ 
på det eksisterende. Også hvad angår den politiske kultur.
Udover at have Alternativets værdier og politik har jeg god 
føling med de andre partiers politik. Jeg vil båd
forhåbentlig også kommunalbestyrelsen bruge dette til at 
fremme samarbejdet. Mit forbillede vil være hvordan Uffe i 
valgkampen kvitterede for andre partiers gode ideer, og 
hvordan Rasmus Nordqvist rakte ud til alle Folketingets partier 
ved Folketingets åbningstale.
Hvis de andre partier vil være med, forestiller jeg mig f.eks. ikke 
bare fælles debatmøder, men også fælles POLA’er. Og fælles 
forslag med andre partier efter valget.

 

følge af stigende ulighed. Det skal vi sætte ind overfor.
Vi er et rigt samfund, men vi bruger vores rigdom forkert.
Jeg finder det dybt forkert, hvordan nuværende 
generationer udbytter aktiverne i samfundet, til skade for 
senere generationer. Jord og ejendom belånes (med 
højere priser til følge) for at finansiere forbrug (med 
klimaforandringer til følge). 
Jeg føler en ansvarlighed for i det mindste at prøve på at 
dreje udviklingen i en retning, så også næste generation 
får det bedre (på alle 3 bundlinjer dvs. socialt, 
miljømæssigt og økonomisk) end min egen. Og ikke kun 
ved at sikre mine egne børn, men også de børn de s
vokse op sammen med. Det motiverer mig. Og frustrerer 
mig. Derfor er handling nødvendig. Jeg handler i det små 
selv (som elbilist, økologisk forbruger, færre flyrejser, 
genbrug, …), men hvis der skal ske mere, må flere 
engageres. 
 
Min inspiration finder jeg i høj grad i dialog med venner, 
familie, politikere (særligt på Twitter), i aviser (Børsen 
kan fx virkeligt opildne en grøn ildsjæl), og i bøger. Særligt 
er jeg inspireret af bøger som ’Den Store Omstilling’, som 
jeg læste i sommeren 2013 og af politiske biografier.

Jeg ønsker brændende at dreje samfundsudviklingen i 
en mere bæredygtig retning. Alternativet er således lige mig.

Jeg har erfaret hvordan meget omstilling starter 
bedst vokser) hos den enkelte og i lokalsamfundet. 

Jeg forventer at skulle bo på Frederiksberg mange år 
endnu. Og mine børn skal således også vokse op her. 

Jeg ved meget og kan meget, og tror derfor jeg kan gøre 
en forskel for Alternativet og for Frederiksberg. 

Jeg interesserer mig for politik, og har ’stået på 
sidelinien’ og kommenteret længe nok. 

Derfor stiller jeg op. 
Som Uffe Elbæk har sagt, så kan vi være et positivt ’virusangreb’ 
på det eksisterende. Også hvad angår den politiske kultur.
Udover at have Alternativets værdier og politik har jeg god 
føling med de andre partiers politik. Jeg vil både op til valget og 
forhåbentlig også kommunalbestyrelsen bruge dette til at 
fremme samarbejdet. Mit forbillede vil være hvordan Uffe i 
valgkampen kvitterede for andre partiers gode ideer, og 
hvordan Rasmus Nordqvist rakte ud til alle Folketingets partier 

ed Folketingets åbningstale. 
Hvis de andre partier vil være med, forestiller jeg mig f.eks. ikke 
bare fælles debatmøder, men også fælles POLA’er. Og fælles 
forslag med andre partier efter valget. 

følge af stigende ulighed. Det skal vi sætte ind overfor. 
Vi er et rigt samfund, men vi bruger vores rigdom forkert. 

g finder det dybt forkert, hvordan nuværende 
generationer udbytter aktiverne i samfundet, til skade for 
senere generationer. Jord og ejendom belånes (med 
højere priser til følge) for at finansiere forbrug (med 

ansvarlighed for i det mindste at prøve på at 
dreje udviklingen i en retning, så også næste generation 

miljømæssigt og økonomisk) end min egen. Og ikke kun 
ved at sikre mine egne børn, men også de børn de skal 
vokse op sammen med. Det motiverer mig. Og frustrerer 
mig. Derfor er handling nødvendig. Jeg handler i det små 
selv (som elbilist, økologisk forbruger, færre flyrejser, 
genbrug, …), men hvis der skal ske mere, må flere 

r jeg i høj grad i dialog med venner, 
familie, politikere (særligt på Twitter), i aviser (Børsen 
kan fx virkeligt opildne en grøn ildsjæl), og i bøger. Særligt 
er jeg inspireret af bøger som ’Den Store Omstilling’, som 

iske biografier. 

Jeg ønsker brændende at dreje samfundsudviklingen i 
en mere bæredygtig retning. Alternativet er således lige mig. 

Jeg har erfaret hvordan meget omstilling starter (og 

Jeg forventer at skulle bo på Frederiksberg mange år 
 

Jeg ved meget og kan meget, og tror derfor jeg kan gøre 

Jeg interesserer mig for politik, og har ’stået på 

Som Uffe Elbæk har sagt, så kan vi være et positivt ’virusangreb’ 
på det eksisterende. Også hvad angår den politiske kultur. 
Udover at have Alternativets værdier og politik har jeg god 

e op til valget og 
forhåbentlig også kommunalbestyrelsen bruge dette til at 
fremme samarbejdet. Mit forbillede vil være hvordan Uffe i 
valgkampen kvitterede for andre partiers gode ideer, og 
hvordan Rasmus Nordqvist rakte ud til alle Folketingets partier 

Hvis de andre partier vil være med, forestiller jeg mig f.eks. ikke 
bare fælles debatmøder, men også fælles POLA’er. Og fælles 
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Det vil hele tiden være en svær balancegang mellem fx noge
gange at holde fast i egne ideer og forslag og andre gange lade 
andre ’stjæle æren’.
Målet er forandringen, så fint hvis den kommer via andre. Men 
hvis vi skal fortsat kunne presse på og være ’virus’, så skal vi 
også vælges.

Hvilke erfaringer 
vil du især gerne 
bidrage med i 
rollen som 
kandidat for 
Alternativet? 

Af erfaringer som kunne være relevante i kommunalpolitik vil 
jeg fremhæve følgende:
• 
kan jeg godt lide både at skrive og at tale/debattere i
forsamlinger. Jeg har ofte holdt foredrag og har også skrevet 
flere kronikker/indlæg (både privat og arbejdsrelateret). Jeg er 
også – 
og tv. Dette tror jeg vil fremme udbredelsen af vores polit
• 
mit arbejdsliv stiftet bekendtskab med mange områder og 
mange mennesker. Sammen med min generelle tro på det 
positive i mennesker, gør det at jeg nemt indgår i en respektfuld 
dialog med andre 
• 
relevante for kommunalpolitiske beslutninger om særligt 
IT/administration/ledelse og teknik/miljø/byudviklings
områderne. Denne viden og saglighed kan gøre det nemmere at 
komme

Hvordan kunne du 
tænke dig at 
samarbejde med 
frivillige, 
medlemmer både 
som kandidat 
og/eller som 
folkevalgt? 

Jeg håber at kunne engagere mange frivillige og andre borgere 
frem mod valget gennem afholdelse
emner jeg har nævnt ovenfor.
Jeg forestiller mig bl.a. helt konkret snart at tage initiativ til en 
POLA om verdensmålenes rolle i en kommunal kontekst.
 
Det vigtigste for mig vil være at sikre at de som jeg arbejder 
sammen med, b
sammen giver energi og lyst til mere. Det skal derfor også både 
være seriøst, sjovt og hyggeligt. F.eks. med pizza&politik
politiske cafeer, gade
 
Jeg håber derfor også at vi får et rig
for sammen kan vi mere. Og så er det også sjovere.

Dig som menneske 

Hvad beskæftiger 
du dig med, ud over 
Alternativet? 

Alternativet har taget mere og mere af min tid de sidste par år. Og 
det er bare skønt.
Så når jeg ikke e
og nyder god mad med et glas vin til (skruer løbende ned for 
kødet).
Og så skriver jeg på min blog (se nedenfor), når jeg noget der 
presser sig på.

Hvad er din Jeg har 

 

Det vil hele tiden være en svær balancegang mellem fx noge
gange at holde fast i egne ideer og forslag og andre gange lade 
andre ’stjæle æren’. 
Målet er forandringen, så fint hvis den kommer via andre. Men 
hvis vi skal fortsat kunne presse på og være ’virus’, så skal vi 
også vælges. 
Af erfaringer som kunne være relevante i kommunalpolitik vil 
jeg fremhæve følgende: 

Kommunikativ: Selvom jeg nok af natur er lidt introvert, 
kan jeg godt lide både at skrive og at tale/debattere i 
forsamlinger. Jeg har ofte holdt foredrag og har også skrevet 
flere kronikker/indlæg (både privat og arbejdsrelateret). Jeg er 

 i arbejdsregi – blevet interviewet flere gange, i avis, radio 
og tv. Dette tror jeg vil fremme udbredelsen af vores polit

Åben og samarbejdende: Jeg er nysgerrig og har gennem 
mit arbejdsliv stiftet bekendtskab med mange områder og 
mange mennesker. Sammen med min generelle tro på det 
positive i mennesker, gør det at jeg nemt indgår i en respektfuld 
dialog med andre – også selvom vi ikke er enige.   

Vidende: Mange af mine arbejdsmæssige erfaringer er 
relevante for kommunalpolitiske beslutninger om særligt 
IT/administration/ledelse og teknik/miljø/byudviklings
områderne. Denne viden og saglighed kan gøre det nemmere at 
komme igennem med de ting vi ønsker for Frederiksberg.
Jeg håber at kunne engagere mange frivillige og andre borgere 
frem mod valget gennem afholdelse af POLA’er om særligt de 
emner jeg har nævnt ovenfor. 
Jeg forestiller mig bl.a. helt konkret snart at tage initiativ til en 
POLA om verdensmålenes rolle i en kommunal kontekst.

Det vigtigste for mig vil være at sikre at de som jeg arbejder 
sammen med, både før og efter valget oplever, at det vi laver 
sammen giver energi og lyst til mere. Det skal derfor også både 
være seriøst, sjovt og hyggeligt. F.eks. med pizza&politik
politiske cafeer, gade-events, etc. 

Jeg håber derfor også at vi får et rigtig stærkt hold af kandidater, 
for sammen kan vi mere. Og så er det også sjovere. 

Alternativet har taget mere og mere af min tid de sidste par år. Og 
det er bare skønt. 
Så når jeg ikke er sammen med familien, så læser jeg, spiller tennis 
og nyder god mad med et glas vin til (skruer løbende ned for 
kødet). 
Og så skriver jeg på min blog (se nedenfor), når jeg noget der 
presser sig på. 
Jeg har boet på Frederiksberg siden december 2000. Først i 

Det vil hele tiden være en svær balancegang mellem fx nogen 
gange at holde fast i egne ideer og forslag og andre gange lade 

Målet er forandringen, så fint hvis den kommer via andre. Men 
hvis vi skal fortsat kunne presse på og være ’virus’, så skal vi 

Af erfaringer som kunne være relevante i kommunalpolitik vil 

Kommunikativ: Selvom jeg nok af natur er lidt introvert, 
 

forsamlinger. Jeg har ofte holdt foredrag og har også skrevet 
flere kronikker/indlæg (både privat og arbejdsrelateret). Jeg er 

blevet interviewet flere gange, i avis, radio 
og tv. Dette tror jeg vil fremme udbredelsen af vores politik. 

Åben og samarbejdende: Jeg er nysgerrig og har gennem 
mit arbejdsliv stiftet bekendtskab med mange områder og 
mange mennesker. Sammen med min generelle tro på det 
positive i mennesker, gør det at jeg nemt indgår i en respektfuld 

Vidende: Mange af mine arbejdsmæssige erfaringer er 
relevante for kommunalpolitiske beslutninger om særligt 
IT/administration/ledelse og teknik/miljø/byudviklings-
områderne. Denne viden og saglighed kan gøre det nemmere at 

igennem med de ting vi ønsker for Frederiksberg. 
Jeg håber at kunne engagere mange frivillige og andre borgere 

af POLA’er om særligt de 

Jeg forestiller mig bl.a. helt konkret snart at tage initiativ til en 
POLA om verdensmålenes rolle i en kommunal kontekst. 

Det vigtigste for mig vil være at sikre at de som jeg arbejder 
åde før og efter valget oplever, at det vi laver 

sammen giver energi og lyst til mere. Det skal derfor også både 
være seriøst, sjovt og hyggeligt. F.eks. med pizza&politik-aftener, 

tig stærkt hold af kandidater, 

Alternativet har taget mere og mere af min tid de sidste par år. Og 

r sammen med familien, så læser jeg, spiller tennis 
og nyder god mad med et glas vin til (skruer løbende ned for 

Og så skriver jeg på min blog (se nedenfor), når jeg noget der 

boet på Frederiksberg siden december 2000. Først i 
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tilknytning til 
Frederiksberg? 

lejlighed på Lykkesholms Alle og nu i lejlighed på Thorvaldsensvej.
Jeg har to døtre på hhv. 9 og 13 år, og bor sammen med deres mor, 
Rikke.

Links, der fortæller 
noget om dig og 
særligt dit politiske 
liv? (artikler, blogs, 
mv.) 

Jeg etablerede i 2011 min egen blog ’Den Grønne Have’, for at 
kanalisere mine tanker ud. Flere af indlæggene går på lokale 
Frederiksberg
• 
http://www.sorenhave.dk/blog/2016/07/frederiksbergstrategien
mere-end
• 
troede
• 
http://www.sorenhave.dk/blog/2014/03/behov
helhedsorienteret
• 
naesten
• 
http://www.sorenhave.dk/blog/2016/11/kommunens
elbilerne/
 
Og så har jeg også i anledningen af 3
første 3 år i Alternativet: 
http://www.sorenhave.dk/blog/2016/11/3
alternativist/
 
Derudover er jeg meget aktiv på Twitter, særligt på hash
#dkgreen (miljø og klima), #dktrp (tra
arbejdsrelateret) og på #dkpol (politik generelt). Jeg har taget 
initiativ til starte hashtag #frbpol (kommunalpolitik på 
Frederiksberg), som ser ud til at fænge.
 
Jeg er pt ikke så aktiv på Facebook, men vil nok blive det frem mod 
valget.

Hvilke erfaringer vil 
du gerne fremhæve? 

Jeg nævnte ovenfor de erfaringer jeg har som er særligt relevante 
for kandidater/politikere.
Dertil kommer mere almenmenneskelige erfaringer fra at have 
været søn af en landbrugssmed, været avisbud, arbejd
soldat, lastbilchauffør, matematiker/forsker, programmør, 
projektleder, personaleleder, konsulent, kæreste, hjemmegående 
far, lektiehjælper, far igen (på nedsat tid), … og nu kandidataspirant.
 
Derudover vil jeg nævne min erfaring med projektledels
afholdelse af workshops, hvilket vil være relevant frem mod valget.

 

 

lejlighed på Lykkesholms Alle og nu i lejlighed på Thorvaldsensvej.
Jeg har to døtre på hhv. 9 og 13 år, og bor sammen med deres mor, 
Rikke. 
Jeg etablerede i 2011 min egen blog ’Den Grønne Have’, for at 
kanalisere mine tanker ud. Flere af indlæggene går på lokale 
Frederiksberg-politiske emner, eksempelvis: 

Strategi vs handling: 
http://www.sorenhave.dk/blog/2016/07/frederiksbergstrategien

end-en-brochure/ 
Skole: http://www.sorenhave.dk/blog/2014/07/far

troede-vi-var-rige-i-danmark/ 
Parkering: 

http://www.sorenhave.dk/blog/2014/03/behov-for
helhedsorienteret-parkeringsstrategi/ 

Træer: http://www.sorenhave.dk/blog/2016/01/jeg
naesten-ikke-faa-luft/ (også bragt i Frederiksbergbladet)

Elbiler: 
http://www.sorenhave.dk/blog/2016/11/kommunens
elbilerne/   

Og så har jeg også i anledningen af 3-års jubilæet skrevet om mine 
første 3 år i Alternativet: 
http://www.sorenhave.dk/blog/2016/11/3-berigende
alternativist/ 

Derudover er jeg meget aktiv på Twitter, særligt på hash
#dkgreen (miljø og klima), #dktrp (transport, dvs. mere 
arbejdsrelateret) og på #dkpol (politik generelt). Jeg har taget 
initiativ til starte hashtag #frbpol (kommunalpolitik på 
Frederiksberg), som ser ud til at fænge. 

Jeg er pt ikke så aktiv på Facebook, men vil nok blive det frem mod 
valget. 
Jeg nævnte ovenfor de erfaringer jeg har som er særligt relevante 
for kandidater/politikere. 
Dertil kommer mere almenmenneskelige erfaringer fra at have 
været søn af en landbrugssmed, været avisbud, arbejd
soldat, lastbilchauffør, matematiker/forsker, programmør, 
projektleder, personaleleder, konsulent, kæreste, hjemmegående 
far, lektiehjælper, far igen (på nedsat tid), … og nu kandidataspirant.

Derudover vil jeg nævne min erfaring med projektledels
afholdelse af workshops, hvilket vil være relevant frem mod valget.

lejlighed på Lykkesholms Alle og nu i lejlighed på Thorvaldsensvej. 
Jeg har to døtre på hhv. 9 og 13 år, og bor sammen med deres mor, 

Jeg etablerede i 2011 min egen blog ’Den Grønne Have’, for at 
kanalisere mine tanker ud. Flere af indlæggene går på lokale 

http://www.sorenhave.dk/blog/2016/07/frederiksbergstrategien-

http://www.sorenhave.dk/blog/2014/07/far-jeg-

for-

http://www.sorenhave.dk/blog/2016/01/jeg-kan-
(også bragt i Frederiksbergbladet) 

http://www.sorenhave.dk/blog/2016/11/kommunens-hjaelp-til-

års jubilæet skrevet om mine 

berigende-aar-som-

Derudover er jeg meget aktiv på Twitter, særligt på hash-tags’ene 
nsport, dvs. mere 

arbejdsrelateret) og på #dkpol (politik generelt). Jeg har taget 
initiativ til starte hashtag #frbpol (kommunalpolitik på 

Jeg er pt ikke så aktiv på Facebook, men vil nok blive det frem mod 

Jeg nævnte ovenfor de erfaringer jeg har som er særligt relevante 

Dertil kommer mere almenmenneskelige erfaringer fra at have 
været søn af en landbrugssmed, været avisbud, arbejdsdreng, 
soldat, lastbilchauffør, matematiker/forsker, programmør, 
projektleder, personaleleder, konsulent, kæreste, hjemmegående 
far, lektiehjælper, far igen (på nedsat tid), … og nu kandidataspirant. 

Derudover vil jeg nævne min erfaring med projektledelse og 
afholdelse af workshops, hvilket vil være relevant frem mod valget. 


