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UFFE ELBÆK, ALTERNATIVETS PARTILEDER, BESØGER HELSINGØR 13/11 
 

Alternativets stifter og leder er på en valgturné, Tour de Håb, rundt i Danmark for at 
vise sin støtte og for at opmuntre de mange kandidater, som stiller op til 

kommunalvalget for Alternativet den 21. november i 83 kommuner. På turen regner 
Uffe Elbæk med at besøge omkring 32 kommuner, herunder Helsingør. 

  
"Vi er simpelthen ude for at finde alt det grønne og demokratiske håb, der er rundt 
omkring i Danmark," siger Uffe Elbæk, som siden den 30. oktober har været på besøg 

i mange af landets kommuner, hvor Alternativet stiller op til kommunalvalget for 
første gang. "Den gode, grønne, håbefulde energi breder sig ud over det ganske 

land", tilføjer Uffe Elbæk, som altså er på rejsende fod frem til kommunalvalget. 
 
Alternativet stiller op med fire kandidater i Helsingør, og håber på at få mindst ét 

mandat i det kommende byråd. Partiets politik udarbejdes af medlemmerne, og hviler 
på tre bundlinjer: En miljømæssig, en social og en økonomisk. I Helsingør kommune 

vil Alternativet blandt andet arbejde for en styrket naturbevarelse og øget 
biodiversitet, et sundt sundhedshus med lægedækning døgnet rundt, politisk 
gennemsigtighed, medindflydelse og borgerdrevne forslag i byrådet. 

 
Uffe Elbæk, ankommer til Helsingør mandag den 13.november kl 18:15. Han besøger 

først værestedet, Stubben, hvor han møder både frivillige og brugere. De spiser 
sammen, og Uffe Elbæk vil overrække 2000kr fra Alternativets lokalforening til 
værestedet. 

 
Herefter går turen til Café Chaplin, hvor medlemmer af Alternativet og andre 

interesserede er velkomne. Når Uffe Elbæk ankommer, vil han blive mødt med musik 
af Stig Skovlind, som optræder med to af sine numre. ÅU har til lejligheden lavet en 
sjov lille quizz og dagens besøg afsluttes med en samtale mellem partilederen og 

kandidater samt frivillige, NGOer og forretningsfolk, som i hverdagen arbejder for at 
gøre Helsingør lidt mere grøn og empatisk. Du kan blandt andre møde Brian Smith, 

Maistic, Helle Øelund, Danmarks Naturfredningsforening, Allan Høxbro, Hellebæk 
Kohaves Venner, Vanja Carlsen og folkene bag Økohaverne ved Nyrup Naturcenter.  
 
 

 
 

For yderligere information: Ditte Kanstrup, mobil 28833072 
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