
Kandidatur	  til	  bestyrelsen	  for	  Alternativet	  København	  

Gem	  som	  PDF	  og	  send	  den	  til	  kbh@alternativet.dk	  senest	  d.	  31.	  December	  2017	  kl.	  08:00	  

NAVN:	   Martin	  Bønsvig	  Wehding	  
FØDEÅR:	   1976	  
MAIL:	   martin@wehding.dk	  
HVILKE	  Å-‐
MÆRKESAGER	  
BRÆNDER	  DU	  FOR?	  

Ny	  Polisk	  Kultur,	  borgerinddragelse	  og	  ”Sæt	  folkeskolerne	  fri”	  

MOTIVERET	  
ANSØGNING	  (maks	  
1000	  tegn):	  

Efter	  KV17	  valget	  i	  november,	  står	  Å	  Kbh.	  overfor	  en	  af	  de	  vigtigste	  
perioder	  i	  vores	  korte	  historie.	  Vi	  skal	  nu	  ud	  og	  møde	  virkeligheden	  og	  
følge	  op	  på	  de	  ting,	  vi	  gik	  til	  valg	  på.	  Vi	  fik	  et	  rigtig	  flot	  valg,	  men	  vi	  står	  
også	  i	  en	  situation,	  hvor	  vi	  må	  erkende,	  at	  der	  er	  benspænd	  internt	  i	  vores	  
organisation.	  Hvis	  vi	  skal	  have	  mulighed	  for	  at	  få	  så	  meget	  alternativ	  politik	  
som	  muligt	  gennemført,	  bliver	  vi	  derfor	  nødt	  til,	  at	  få	  skabt	  så	  godt	  et	  
arbejdsklima	  for	  både	  politikere	  og	  medlemmer	  som	  muligt.	  
KV17	  politikudviklingen	  startede	  for	  2	  år	  siden	  på	  en	  ild,	  der	  var	  tændt	  i	  
bevægelsen,	  og	  det	  er	  netop	  den	  bevægelse,	  der	  gør	  alternativet	  så	  
enestående.	  Det	  er	  den,	  der	  giver	  mulighed	  for	  at	  skabe	  politik,	  der	  er	  
vedkommende	  for	  københavnerne,	  samt	  gøre	  politik	  mere	  folkelig.	  Derfor	  
er	  den	  kommende	  valgperiode	  en	  gylden	  mulighed	  for	  Å	  kbh.	  og	  den	  
kommende	  bestyrelse.	  Det	  er	  tid	  til	  at	  få	  genopbygget	  broerne	  i	  
organisationen	  og	  få	  skabt	  meningsfulde	  samarbejder	  mellem	  politikere	  og	  
bevægelse,	  så	  vi	  atter	  får	  det	  fælles	  udgangspunkt,	  som	  jeg	  mener	  er	  
alternativets	  styrke:	  Åben	  politik	  i	  samspil	  med	  borgerne.	  	  

KOMPETENCER:	   Jeg	  opfatter	  mig	  selv	  som	  diplomatisk,	  arbejdsom	  og	  resultatorienteret.	  
I	  forhold	  til	  den	  følsomme	  situation	  vores	  organisation	  står	  i	  i	  øjeblikket,	  så	  
besidder	  jeg	  desuden	  en	  upartiskhed,	  som	  kan	  være	  afgørende	  i	  
bestyrelsens	  kommende	  arbejde	  med	  at	  opbygge	  broer	  og	  arbejdsklima.	  	  

RELEVANT	  
ERFARING	  

Tovholder	  for	  KV17	  arbejdsgruppen:	  ”Uddannelse	  og	  livslang	  
nysgerrighed”,	  som	  arbejdede	  for	  at	  skabe	  Alternativet	  Kbh.’s	  fremtidige	  
politik	  på	  folkeskoleområdet	  i	  København.	  
Afdelingsbestyrelsesformand	  i	  Arbejdernes	  andelsboligforening	  afd.	  66	  
med	  hovedopgave	  at	  genoprette	  foreningens	  økonomi	  og	  at	  få	  ophævet	  
den	  administration,	  afdelingen	  tidligere	  var	  sat	  under.	  
Formand	  for	  bestyrelsen	  på	  Amager	  Fælled	  Skole	  og	  herigennem	  erfaring	  
med	  skolepolitik	  og	  forvaltning	  i	  København.	  

STILLERE:	  
1	   Kim	  Hjerrild	  
2	   Trine	  Hertz	  
3	   Maja	  Krog	  
4	   Dorrit	  Olsen	  
5	   Jonathan	  Ries	  
6	   Stine	  Bardeleben	  Helles	  
7	   Finn	  Dyrby	  Hermansen	  
8	   Cecilie	  Jensen	  
	  


