
 

 
Storkreds Nordsjælland 

 

Anmeldelse af kandidatur 

 
Dette skema SKAL anvendes, hvis du ønsker at deltage i valget om at blive folketingskandidat for Alternativet i 
storkreds Nordsjælland. 

Udfyld alle felter og send skemaet til storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk med emnet:  
”Til Kandidatudvalget” senest onsdag d. 28. sept. 2016.  
 
 

Tak for dit mod og dit engagement! 

 

ALTERNATIVET 
Storkreds Nordsjælland 
Mail: storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk
mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk


OPSTILLINGSGRUNDLAG (udfyldes på PC) 

 

Navn  

Kit Broholm – på min dåbsattest står der Kirsten Marie Broholm 

 

Slogan for din kampagne  

Skriv et bud på, hvad der kunne være dit (personlige) kampagne-slogan, fx et helt kort personligt hash-tag eller lidt længere som 

fx Alternativets: "Danmark - det bedste land for verden" 

Hvis man må bruge det, så elsker jeg: ”Jorden kalder – Alternativet lytter”. Ellers kunne det være: 

”Danmark som grønt foregangsland” eller ”Mod til langsigtede beslutninger” 

 

Links til dine profiler på Facebook, Twitter og/eller LinkedIn  

Jeg bruger ikke facebook eller Linked In – men er indstillet på at begynde på det, hvis jeg opstiller som 

kandidat. Men min facebook adresse er. www.facebook.com/Kit Broholm 

 

Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for og hvorfor netop disse? 

Jeg har arbejdet 25 år med sundhed og forebyggelse i Sundhedsstyrelsen og har samarbejdet med 

Carolina omkring udarbejdelse af et sundhedspolitisk program 2.0. Så det vil jeg vældig gerne arbejde 

med. 

Der er et stort overlap mellem sundheds og socialområdet, da uligheden i sundhed er markant. Derfor 

giver det meget mening at samtænke de to områder. Ubetinget basisindkomst vil være det centrale krav 

i.f.t at afburokratisere  den sociale støtte til mennesker, der er blevet udgrænset af et højeffektivt 

samfund – en udgrænsning, der kun bliver mere omfattende, når robotterne vinder frem. Denne 

tryghedsreform, der sætter mennesker fri vil givetvis også betyde meget, navnlig for den mentale 

sundhed. 

Klimakrisen og den globale ulighed mener jeg er de to største udfordringer, som vi står overfor. Derfor vil 

jeg vældig gerne arbejde med de to udfordringer.  

Christian er selvfølgelig selvskreven til klimaområdet, men bliver der brug for en ekstra person på 

området, så vil jeg rigtig gerne. 

 

http://www.facebook.com/Kit


Den globale ulighed kombineret med krig og klimakrisen ligger til grund for de store flygtningestrømme. 

Det vil jeg også vældig gerne arbejde med. 

Jeg har arbejdet med palæstinasolidaritetsarbejde i Internationalt Forum og skrevet bogen ”Zionismens 

Israel – et land i evig krig” sammen med Anne Grethe Holmsgaard. Så jeg har derfor god forstand på det 

globale magtspil omkring mellemøsten. Og i forlængelse af den interesse har jeg altid fulgt med i global 

magtpolitik.  

 

Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. Manifest, værdier og dogmer, som betyder mest for dig og 

skriv lidt om hvorfor. 

Det der er allermest betydningsfulde for mig er uden tvivl Kapitel 1 i partiprogrammet :”Danmark det 

bedste land for verden” med beskrivelse af den miljømæssige , sociale og økonomiske bundlinje. Det 

er kernen i partiprogrammet. Her beskrives de grundlæggende værdier og den centrale analyse, som  

Alternativet er baseret på: 

- At den nuværende vækstideologi fører os direkte ud over miljøkanten 
- At vi vil prioritere opretholdelse af naturens dynamiske balance, og at vi er villige til at indrette 

den samfundsøkonomiske model i overensstemmelse hermed 
- At alternativet tror på mennesker, på det gode i os alle og at vi ønsker et samfund baseret på tillid 

frem for social kontrol 
- Vi vil arbejde for, at Danmark bliver det mest ligeværdige land i verden, at alle mennesker skal 

have lige muligheder for deltagelse og udfoldelse, frihed og tryghed samt udvikling og 
meningsfuldhed. 

- Vi vil arbejde for et velfungerende, stabilt, dynamisk økonomisk kredsløb, som er underlagt 
miljøets betingelser og menneskers behov. 

 

Kort , klart og smukt! 

 

Nævn de to af FN’s 17 2030 klimamål, som betyder mest for dig og beskriv hvorfor. 

Du finder klima målene her:  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

Skal jeg absolut vælge mellem de mange meget vigtige mål, så vil jeg pege på: 

”Klimaindsats” og ”Mindre ulighed” 

Men mange af målene hænger jo sammen og understøtter hinanden.  Fx hænger ”afskaf fattigdom”, 

”stop sult”, ”rent vand og sanitet”, ” ligestilling mellem kønnene” og ”kvalitetsuddannelse”  sammen 

med ”mindre ulighed”. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Og bæredygtig energi, bæredygtige byer og lokalsamfund, ansvarligt forbrug og produktion hænger 

sammen med klimaindsats 

 ” Fred, retfærdighed og stærke institutioner” er et mål, der fremmer både løsningen af såvel klimakrisen 

som den store global ulighed. 

 

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

Fordi jeg synes, at vi lever i en tid, hvor vi står overfor et meget stort paradigmeskifte i den måde, vi er 

nødt til indrette vores samfund på , hvis det stadig skal være muligt for mennesker at bo på planeten. 

Jeg bliver simpelthen stærkt frustreret, hvis jeg ikke gør, hvad jeg kan for at medvirke positivt til den 

udvikling. Jeg har et godt politisk overblik, stor erfaring med at tale til store forsamlinger og i medier. 

Og det er jeg i al ubeskedenhed ret god til. Så derfor tænker jeg, at jeg kan gøre god nytte som 

folketingsrepræsentant. 

 

Hvordan kan og vil du være med til at skabe en ny politisk kultur i Alternativet, i valgkampen og evt. i 

folketinget? 

Jeg tænker, at vores værdier og dialog dogmer er fundamentet for, at vi ikke konkurrerer med 

hinanden, men hjælper hinanden og samarbejder og i det hele taget opfører os konstruktivt og 

ordentligt overfor hinanden og overfor alle de nye mennesker, der heldigvis er interesseret i at deltage 

i Alternativets aktiviteter. Det er min erfaring fra at deltage i Alternativet, så det giver meget god 

mening for mig i min adfærd at prøve at leve værdierne. 

For mig er det også vigtigt, at Alternativet ikke bare er et politisk parti men en bevægelse. Så mit 

perspektiv vil være, at forsøge at prøve at inddrage alle interesserede på netop den måde og det 

område som den enkelte er interesseret i. Iværksætteri og 4 sektorvirksomheder kan være områder, 

som appellerer mere til nogle end et arbejde i et parti. 

 

Til sidst vil jeg også gerne arbejde for, at processen fra politiske laboratorier til politiske forslag og 

programmer bliver så kvalificeret, inddragende og demokratisk som muligt. Samtidig med at 

folketingsgruppen skal have fleksible muligheder for at forholde sig til alle de politiske udspil, de bliver 

mødt med hver eneste dag. 

 

Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

Overalt !  



Derhjemme hvor jeg kan se, hvor svært det er for de to, jeg bor sammen med, at leve på kontanthjælp 

eller på understøttelse.   

På mit arbejde, når jeg laver projekter fx for børn i familier med alkoholproblemer.  

Når jeg læser om eller i virkeligheden ser konsekvenserne af klimaforandringerne.  

Når jeg hører, hvordan DF, Donald Trump, de nye borgerlige mfl tror, at man kan stoppe 

flygtningestrømme med grænsekontrol eller mure.  

Når jeg læser informations gode artikler om behovet for en national jordbrugsfond.  

Og inspirationen kommer på møder eller ved politiske laboratorier i Alternativet, hvor en masse gode 

mennesker deler deres ideer, gennem snakker med venner og familie og kolleger osv osv  

Alle de erfaringer jeg gør mig og al den viden jeg samler op bidrager til en samlet forståelse af, hvordan 

vores problemer hænger sammen. 

Og så leder jeg naturligvis altid målrettet efter mulige løsninger eller konkrete initiativer, der kan 

bringe os fremad. 

 

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

Min politiske viden og overblik, mine erfaringer med at arbejde med projekter og netværk, mine 

erfaringer med systematisk at sætte mig ind i et område, mine erfaringer med at kommunikere klart 

og engagerende både skriftligt og mundtligt og mine erfaringer med at tale med mange mennesker og 

med medier. 

 

Har du andre links der fortæller noget om dit politiske liv (blogs, artikler mm)? 

Mens jeg har haft tre børn hjemme og fuldtidsarbejde har mit sociale/ politiske arbejde været en 

integreret del af mit professionelle arbejde, hvor jeg har arbejdet for, at alkoholbehandlingssystemet 

er blevet familieorienteret dvs at også partner og børn incl voksne børn kan modtage hjælp for de 

belastninger, som alkoholproblemerne i familien har betydet for dem. Det drejer sig faktisk om 

660.000 mennesker, der selv siger, de er vokset op i familier med alkoholproblemer. Og denne strategi 

er nu blevet den bærende i udviklingen af den kommunale alkoholbehandling. Hvis man søger på mit 

navn kan man se en masse interviews med mig om alkohol. 

 

Hvor har du rødder (er født, opvokset eller føler dig hjemme)? 



Jeg er vokset op i Fjerritslev i Nordjylland, flyttet til Odense da jeg var 11, boet i København siden jeg 

var 20 og her i Holte i 28 år. Så selv om denne enklave for de bedststillede ikke er det sted, jeg bedst 

kan identificere mig med, så er det jo her jeg har boet længst. 

 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

Jeg er cand.mag i historie og samfundsfag fra RUC og Master i Public Health. Og så har jeg arbejdet 5 år 

i belastede boligområder og 25 år i Sundhedsstyrelsen med forebyggelse. 

  

Hvad beskæftiger du dig med udover Alternativet? (Har du fuldtids-deltidsarbejde, er du selvstændig, 

pensionist, arbejdsledig, i efteruddannelse eller studerende) 

Jeg er chefkonsulent på fuldtid i Sundhedsstyrelsen og arbejder med forebyggelse. 

 

Er der andet du vil fortælle om din baggrund, så kan du skrive det her 

Jeg har i mit voksne liv altid boet i kollektiver eller bofællesskaber, været gift i 32år og har de tre 

bedste  voksne børn i verden og to dejlige børnebørn. 

Jeg har været med i DKP og siden SF i min ungdom men har primært arbejdet med internationalt 

solidaritetsarbejde i Internationalt Forum. 

 

Er der - evt. fortrolige - personlige forhold eller oplysninger om dig som kandidat, som vil kunne bringe dit 

kandidatur i fare eller potentielt blive et problem for Alternativet?  

For Alternativets medlemmer er det ikke automatisk diskvalificerende, at en kandidat fx har været straffet tidligere eller været medlem af en 

organisation med synspunkter, som er uforenelige med Alternativets værdier mm. - men det er vigtigt, at kandidatudvalget er vidende om evt 

problematiske forhold i din fortid - så vi kan rådgive dig og håndtere situationen bedst muligt. Hvis du foretrækker det, så kan du i stedet for at 

skrive her, kontakte et medlem af kandidatudvalget - se nedenfor. 

Jeg har skrevet bogen ”Zionismens Israel – et land i evig krig” sammen med Anne Grethe Holmsgaard. 

Det blev der en masse skriverier om i aviserne i årevis , fordi  Bent Bludnikow mfl brugte bogens anti-

zionistiske linje til at sige, at vi var anti-semitter. Hvilket selvfølgelig ikke passer. Vores synspunkt var og 

er, at FNs oprettelse af Israel var en stor fejl, både for palæstinenserne, der blev fordrevet fra deres land, 

men også for jøderne , der blev placeret i en umulig situation, fordi det zionistiske projekt var, at der 

skulle laves en ren jødisk stat – placeret i et fjendtligt arabisk område. Siden anden verdenskrig har jøder  

intet sted i verden været i så stor fare som i Israel.   På nuværende tidspunkt har Israel koloniseret  

Vestbredden , bygget mure , bombet Gaza , så palæstinenserne  er meget trængt. Men målet må stadig 

være, at området indrettes , så  palæstinensere og jøder kan leve side om side under en eller anden 

form. 



 

Bopælsadresse 

Tesch alle 3, 2840 Holte . 1 november flytter jeg til Hovedgaden 23A i Store Magleby ,Dragør. 

 

Mailadresse Nihe@vip.cybercity.dk 

Mobilnummer: 30353240 

 

Evt. Fastnet telefon 

 

Alder 64 – men jeg føler mig absolut fit for fight. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Storkreds Nordsjælland 

 

Anmeldelse af kandidatur 

 
Dette skema SKAL anvendes, hvis du ønsker at deltage i valget om at blive folketingskandidat for Alternativet i 
storkreds Nordsjælland. 

Udfyld alle felter og send skemaet til storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk med emnet:  
”Til Kandidatudvalget” senest onsdag d. 28. sept. 2016.  
 
 

Tak for dit mod og dit engagement! 

 

ALTERNATIVET 
Storkreds Nordsjælland 
Mail: storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk 

OPSTILLINGSGRUNDLAG (udfyldes på PC) 

 

Navn 
Michael Macdonald Arnskov 
 

 

Slogan for din kampagne  
Skriv et bud på, hvad der kunne være dit (personlige) kampagne-slogan, fx et helt kort personligt hash-tag eller lidt længere som 
fx Alternativets: "Danmark - det bedste land for verden" 

 
Et bæredygtigt og rummeligt samfund 
@enbæredygtigfremtid 
 
 
Links til dine profiler på Facebook, Twitter og/eller LinkedIn  

mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk


LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/arnskov 
Twitter: @MacDArnskov 
Facebook: Michael Macdonald Arnskov 
 

 

Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for og hvorfor netop disse? 
 
At arbejde for tiltag der støtter en udvikling af bæredygtige løsninger på lokale, nationale og globale 
udfordringer. 
At stimulere og støtte en blomstrende iværksætterkultur.  
At arbejde for en bæredygtig økonomisk, social og miljømæssig sammenhæng. 
At arbejde for et samfund, der er rummeligt og anerkender, at vi har forskellige evner. Et samfund, hvor 
der er plads til alle. 
 
 

 

Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. Manifest, værdier og dogmer, som betyder mest for dig og 
skriv lidt om hvorfor. 
Alternativet er en ny måde at tænke politik på. Det er et opgør med konkurrencestaten, og det er et 
opgør med manglende bæredygtig udvikling. Politik skal fødes af integritet, stimuleres af indignation og 
en større generøsitet over for forskelligheder, og politik skal være båret af en kultur, der er transparent, 
engagerende og inddragende.  
 
Bæredygtighed er et meget bredt, men også et meget præcist begreb. Det er det, som er kardinalpunktet 
for mig; miljømæssigt, socialt, økonomisk og udviklingsmæssigt både teknologisk og holdningsmæssigt. 
Vi skal fremme en grøn udvikling, hvor vi bruger ressourcerne mere hensigtsmæssigt. Derfor skal vi have 
ambitiøse mål m.h.t. sund fødevareproduktion, vedvarende energi, og tilskyndelse til udvikling af 
bæredygtige virksomheder.   
 
Det kræver innovation og udvikling. Noget vi er gode til, men også et område, hvor vi kan blive endnu 
bedre. Derfor skal vi udvikle bedre iværksætter- muligheder.  
 
Kontroltrangen skal erstattes af mere tillid til institutioner og medarbejdere, så kerneopgaverne kommer 
i centrum. Målet er mere samfund og mindre stat. 
 
Der skal være plads til alle. Vi skal have større fleksibilitet på arbejdsmarkedet, så det afspejler den 
livsfase den enkelte er i og at udfordrede borgere inddrages og bidrager med det, de kan.  
 
Alt dette kan opsummeres som en central værdi: Bæredygtighed. 
 

 

Nævn de to af FN’s 17 2030 klimamål, som betyder mest for dig og beskriv hvorfor. 
Du finder klima målene her:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
 
Goal 13: Take urgent action to combat climate change and its impacts 

 
Målene hænger sammen ligesom årsag / virkning gør det. De ændrede klimaforhold har allerede en 
markant indflydelse på levevilkårene mange steder. Vi har et ansvar for klodens tilstand, og vi har et 

https://www.linkedin.com/in/arnskov
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


ansvar for at dæmme op for en udvikling, der ikke er bæredygtig, og som kræver nye innovative 
løsninger.   
 
Goal 10: Reduce inequality within and among countries 

 
Ulighed er en central årsag til uro – både på den indre og ydre bane. Jo mere lighed des mere fred og 
mindre kriminalitet og krig.  Klimaændringerne vil på sigt føre til mere migration og et større pres på 
ressourcerne som f.eks. adgang til rent vand. Udfordringer, der vil forårsage uro, hvis ikke der 
samarbejdes på tværs af interesser og skabes bedre levevilkår for de grupper, der har udfordrede 
levevilkår og vil få det i takt med at klimaet ændrer sig 
 

 

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 
 
Alternativet står for nogle værdier, jeg identificerer mig med, og som jeg vil arbejde for. Ligesom jeg vil 
arbejde for at vi også selv overholder debatdogmerne og lytter – og forholder os til hinandens holdninger 
og synpunkter på en reflekterende måde.   
 
Jeg kan bidrage med en solid faglig viden, mange års erhvervserfaring i internationale og nationale 
miljøer, evnen til at sætte mig ind i komplicerede sager med politiske dimensioner og udvikle løsninger, 
et meget stort netværk og en vilje til forandring.  
 
Fremtidsforskning peger på en udvikling præget af robotteknologi og intelligente løsninger. Det vil ændre 
arbejdsmarkedet markant og ændre samfundet med et øget behov for sociale og kreative kompetencer. 
Heri ligger nogle spændende muligheder for at skabe et mere balanceret og bedre samfund. 
 

 

Hvordan kan og vil du være med til at skabe en ny politisk kultur i Alternativet, i valgkampen og evt. i 
folketinget? 
 
Ved at lytte og forholde mig til udfordringerne på en konkret måde og med en pragmatisk tilgang. En 
100% målsætning kan f.eks. måske opnås på en mere bæredygtig måde ved at inddrage flere 
løsningsmodeller. Derfor skal holdninger og beslutninger funderes på et oplyst grundlag. 
 

 

Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
 
Gennem min opvækst, dagligdag, ekspeditioner og mange rejser – samt ikke mindst de mange 
mennesker, jeg møder som medlem af Alternativet.  
 
 

 

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
 
Har en solid teknologisk viden kombineret med en mangeårig interesse for politik og andre 
samfundsmæssige forhold.  
 

 

Har du andre links der fortæller noget om dit politiske liv (blogs, artikler mm)? 



 
Nej 

 

Hvor har du rødder (er født, opvokset eller føler dig hjemme)? 
 
Født i Danmark, opvokset i Frankrig, Danmark og på Færøerne. Føler mig hjemme, der hvor jeg er.  
 

 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
 
M.Sc (marine engineering), University of Strathclyde, Skotland 
B.Sc. (civil engineering), DTU, Danmark 
 
Har arbejdet en årrække som ingeniør med fysisk og numerisk modellering af vand, miljø og maritime 
forhold. Senere som leder og nu som forretningsudvikler.  
 

  

Hvad beskæftiger du dig med udover Alternativet? (Har du fuldtids-deltidsarbejde, er du selvstændig, 
pensionist, arbejdsledig, i efteruddannelse eller studerende) 
 
Salgschef (forretningsudvikling af større virtuelle systemer / ydelser til simulering af maritime forhold) i 
en større uafhængig teknologisk forsknings- og udviklingsvirksomhed. Har i stort set hele min karriere 
som ingeniør, arbejdet i forsknings- og udviklingsvirksomheder indenfor vand, miljø og den maritime 
sektor.  
 

 

Er der andet du vil fortælle om din baggrund, så kan du skrive det her 
 
Stillede op til Folketingsvalget i 2015, hvilket gav en grundig indsigt i, hvad der kræves, og hvordan det 
skal gøres. 
 
Er gift og har to voksne børn. 
 
Inkarneret fritidshåndværker og friluftsmenneske. Cykler MTB og har vandret caminoen.  
 

 
Er der - evt. fortrolige - personlige forhold eller oplysninger om dig som kandidat, som vil kunne bringe dit 
kandidatur i fare eller potentielt blive et problem for Alternativet?  
For Alternativets medlemmer er det ikke automatisk diskvalificerende, at en kandidat fx har været straffet tidligere eller været medlem af en 
organisation med synspunkter, som er uforenelige med Alternativets værdier mm. - men det er vigtigt, at kandidatudvalget er vidende om evt 
problematiske forhold i din fortid - så vi kan rådgive dig og håndtere situationen bedst muligt. Hvis du foretrækker det, så kan du i stedet for at 
skrive her, kontakte et medlem af kandidatudvalget - se nedenfor. 

 

Nej 

 

Bopælsadresse  
Landsebakken 2 
2840 Holte 
 
Mailadresse 



macdonald.arnskov@gmail.com 
 
Mobilnummer 
29709256 
 
Evt. Fastnet telefon 
Ingen 
Alder 
60 

 

Opstillingsgrundlag Pernille Schnoor 

Slogan for din kampagne 

Slogan: politik med hjerte. #politikmedhjerte. Mit politiske fokus er den sociale bundlinje. Og jeg har i syv-otte år 
gået til valg på de to slogans "stem med hjertet" og "politik med hjerte". Fokus for mig har været en tendens til 
manglende altruisme og empati - og det stigende fokus på egen 'næsetip' og egofest. Et tankesæt, der også er 
styrende i forhold til den økonomiske model, der styres politisk efter, hvor man ser mennesker udelukkende som 
drevet af egen-interesse. Jeg tror på fællesskaber - sammen er vi stærkere. Flere kan mere. 

Links til dine profiler på Facebook, Twitter og/eller LinkedIn  

Facebook: @stemPernilleSchnoor 

Twitter: @P_Schnoor 

Instagram: pernilleschnoor 

Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for og hvorfor netop disse? 

Fokus på mennesker frem for systemer. 

 Ældre skal trives og tilbydes en meningsfuld dagligdag - med mere omsorg fx grøn omsorg, hvor haver og 
haveterapi inddrages i ældreplejen.  

 Børn og unge skal have større mulighed for at træffe senere valg og for at vælge om - væk med 
fremdriftsreformer og nationale test. 

 Vi skal styrke erhvervsskolerne og fremtidens faglærte ved at fokusere mere på kreativitet, innovation og 
dannelse.  

 Vi skal afbureaukratisere - ressourcerne skal ikke bruges på at kontrollere mennesker, men på at styrke 
og støtte og skabe gode liv. 

Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. Manifest, værdier og dogmer, som betyder mest for dig og skriv lidt om 
hvorfor. 

Værdier 

Generøsitet og empati er helt klart de to værdier, jeg mener, er i fokus for min politik. Empatikrisen ses både i 
forhold til vores ældre, som vi lader blive  mere og mere ensomme og som, som konsekvens af det, spiser flere og 
flere lykkepiller og mere og mere antidepressiv medicin. Se fx DR.dk: Ældres forbrug af farlig antipsykotisk 
medicin er på himmelflugt (16/6/2016), hvor Sundhedsstyrelsen advarer mod at ældre får antipsykotisk medicin. 
På trods af advarslerne er tallet steget, så der sidste år på landsplan blev udskrevet 3,4 millioner doser af de ni 
typer antipsykotisk, som Sundhedsstyrelsen advarer imod. 

http://dr.dk/


 

Empatikrisen ses også tydeligt i forhold til vores børn og unge, hvor det tyder på, at det er svært at sætte sig ind i 
det kapløb om høje karakter i forhold til test og optagelseskrav. Dette som en konsekvens af vores 
konkurrencestatstankegang. Og vores børn og unges reaktion ses tydeligt af tallene: 100.000 lider af angst og 22 
procent af 9. klasseselever er selvskadere. 

FN mål 

Reducer uligheden og kvalitetsuddannelser er de to FN mål, jeg vil pege på. Lige adgang til kvalitetsuddannelser 
er medvirkende til at mindske uligheden i samfundet. Derudover er lige adgang til sundhed med til at mindske 
uligheden blandt vores ældre og vores svageste medborgere. Derfor er reducer uligheden og fokus på 
kvalitetsuddannelser vigtige for mit politiske arbejde. Begge bidrager til, at vi husker fokus på den sociale 
bundlinje. 

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

Jeg har de seneste mange år arbejdet på at forbedre forholdene for nogle af de svageste grupper i vores samfund, 
og på at bekæmpe den stigmatisering der indimellem sker af disse grupper. Først i kommunalpolitik i Hørsholm 
som formand for børne- og skoleudvalget og næstformand i sundhedsudvalget og nu som MF og ordfører for 
sundhed, psykiatri, handicap, ældre og indfødsret.  

Jeg ønsker ikke et a- og b-hold i Danmark. Jeg ønsker et socialt bæredygtigt samfund, hvor vi bygger videre 
på det fundament, som er vores velfærdsmodel. Jeg ønsker og tror på, at vi ikke lige nu ser alle menneskers 
potentiale og talent.,og at Alternativet er dem, der kan tilbyde løsninger, som går på tværs af social, grøn og 

økonomisk bæredygtighed.  

 

Hvordan kan og vil du være med til at skabe en ny politisk kultur i Alternativet, i valgkampen og evt. i folketinget? 

I folketinget arbejder jeg hver dag på at lytte og samskabe frem for at fokusere på konfrontationen, som det 
gammelpoltiske tankesæt går ud på. Derudover mener jeg af det er en del af vores nye politiske kultur, at 
anerkende, når andre partier og politikere har ret eller har gode pointer, som jeg ikke selv havde tænkt på. I 
kommunalpolitik var det som formand rigtigt vigtigt at nye tiltag blev skabt nedefra og op - og ikke omvendt. Jeg 
tror på at hverdagsdemokratiet er det stærkeste, når almindelige mennesker skaber venlige revolutioner på 
arbejdspladser, skoler osv. 

Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

Jeg er meget interesseret i at vi skal lære af nye projekter og initiativer, som går på tværs af fagområder, 
lovgivninger osv. Løsninger som skaber bedre liv. 

Jeg har altid "set" de mennesker, fx børn, i vores samfund - eller i en mindre gruppe - der bliver uretfærdigt 
behandlet. Jeg har altid været meget handlingsorienteret - og ønsker at gøre noget for at ændre på disse 
menneskers situation. 

De bedste hilsener 

Pernille Schnoor 

Medlem af Folketinget (ALT) 

Ordfører for sundhed, psykiatri, handicap, 

ældre og indfødsret 



Christiansborg 

DK-1240 København K 

 Tlf.    +45 33 37 55 00 

Mob. +45 61 62 44 55 

 www.ft.dk 

 

OPSTILLINGSGRUNDLAG (udfyldes på PC) 

  

Navn 

Bina Aylen Seff 

  

Slogan for din kampagne  

Skriv et bud på, hvad der kunne være dit (personlige) kampagne-slogan, fx et helt kort personligt hash-tag eller lidt længere som 

fx Alternativets: "Danmark - det bedste land for verden" 

*Bæredygtighed eller kaos 

*En sund økonomi i et bæredygtigt Danmark 

  

Links til dine profiler på Facebook, Twitter og/eller LinkedIn  

https://www.facebook.com/binaalt/ 

https://twitter.com/BinaSeff 

  

Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for og hvorfor netop disse? 

*Den grønne omstilling, herunder vedvarende energi, bæredygtig mobilitet, cirkulær økonomi, økologisk 

landbrug – fordi vi bor på en rund planet med begrænsede ressourcer, og fordi vi er forpligtede til at 

efterlade en rig og frodig natur til kommende generationer. 

*Børn og unge – fordi deres tryghed og læring er vigtige for et samfund. 

tel:%2B45%2033%2037%2055%2000
tel:%2B45%2061%2062%2044%2055
http://www.ft.dk/
https://www.facebook.com/binaalt/
https://twitter.com/BinaSeff


*Biodiversitet – fordi Danmark har bundet sig til at standse tilbagegangen i den biologiske 

mangfoldighed, og fordi det er nødvendigt at sikre naturen for fremtiden. 

*Et holistisk syn på økonomi – fordi en sund økonomi bygger på, at sociale og miljømæssige faktorer er 

integrerede dele af økonomien. 

  

Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. Manifest, værdier og dogmer, som betyder mest for dig og 

skriv lidt om hvorfor. 

Skal jeg vælge én ting, bliver det empati, fordi den lægger grunden til, at man kan efterleve de andre 

’adfærdsmål’. Hvis man er i stand til at være empatisk – virkeligt at kunne sætte sig i en andens sted – 

bliver man også en god lytter, er åben for andres synsvinkler på verden og livet, føler en ægte 

nysgerrighed overfor sit medmenneske og har en ydmyg attitude, fordi man ved, at ’den anden’ har en 

historie at fortælle, der er lige så vigtig som ens egen. 

  

 

Nævn de to af FN’s 17 2030 klimamål, som betyder mest for dig og beskriv hvorfor. 

Du finder klima målene her: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-

goals/  

Alle 17 bæredygtighedsmål er vigtige, men den mest akutte er nr. 13: Klimaindsatsen, fordi 

menneskets påvirkning af klimaet er enorm, og har store konsekvenser for både naturen og 

menneskene. 

  

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 

Fordi Alternativet giver det bedste bud på, hvordan vi kan arbejde på nye måder, for at løse empati-, 

system- og klimakrisen. Vi kan ikke løse problemerne ved at bruge de metoder og tankesæt, som 

skabte problemerne, og Alternativets partiprogram – samt måden det skabes på – er et brugbart 

kompas i søgen efter nye veje at gå. Jeg tror, at jeg vil kunne bidrage med både viden og idéer, når 

disse nye veje skal findes. 

Jeg stiller også op som kandidat, fordi jeg synes, at politik er fantastisk spændende og meningsfuldt. 

Der er så meget at tage fat på, og jeg vil rigtigt gerne være en del af dette vigtige 

arbejde.                                                                             

  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Hvordan kan og vil du være med til at skabe en ny politisk kultur i Alternativet, i valgkampen og evt. i 

folketinget? 

Borgerinddragelse er et betydningsfuldt begreb for mig, fordi jeg tror, at det er altafgørende, at vores 

demokrati får en renæssance.  Jeg vil arrangere borgermøder rundt omkring i kredsen - evt i relation til 

lokalpolitiske emner; initiere lokale projekter, hvor borgere kan være med til at påvirke form og 

indhold; i Folketinget vil jeg arbejde for at aktuelle politiske emner tages op via polaer, falaer, 

høringer, tværpolitiske debatter etc. 

  

Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 

I mit barndomshjem diskuterede vi ofte politik ved middagsbordet, så jeg er 'arveligt belastet'. Mine 

vigtigste rollemodeller er min far og min mormor, fordi de havde en stærk integritet og en stor faglig 

viden. Min indignation 'rammer' mig, bl.a. når vi styres af beslutninger, som ikke træffes ud fra en 

intention om at finde det bedst mulige for flest mulige. Jeg så i nyhederne en pakistansk bonde, som 

havde mistet sin jord og sine geder, fordi floden var løbet over sine bredder. Klimaforandringer - 

skabte i den 'rige' del af verden - rammer nogle mennesker langt væk, som ikke har medvirket til disse 

forandringer. 

  

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

*Hurtigt at kunne sætte sig ind i faglige emner 

*Finde de væsentligste problemstillinger 

*Inddragende kommunikation 

*Konfliktløsning 

*Skrive artikler 

*Samtale med mange forskellige 'slags' mennesker 

*Føre en saglig og åben debat 

  

Har du andre links der fortæller noget om dit politiske liv (blogs, artikler mm)? 

 Jeg har haft en blog, som jeg har gemt nogle artikler fra. 

Jeg har skrevet to artikler for Christian Poll 

  



Hvor har du rødder (er født, opvokset eller føler dig hjemme)? 

Jeg er født på Djursland - ikke langt fra Bonderøven 

Jeg føler mig hjemme, når jeg er i skoven eller ved/på havet. 

  

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 

 Jeg er uddannet lærer med et diplom i Montessori-pædagogik. 

Jeg har mange års erfaringer med at planlægge og gennemføre undervisning. 

Jeg har arbejdet for Greenpeace, hvor jeg lavede undersøgelser, skrev artikler, planlagde og 

gennemførte aktioner, deltog i internationale, videnskabelige og politiske møder, bedrev lobbyarbejde 

mm. 

                                                             

Hvad beskæftiger du dig med udover Alternativet? (Har du fuldtids-deltidsarbejde, er du selvstændig, 

pensionist, arbejdsledig, i efteruddannelse eller studerende) 

 Jeg er arbejdsløs i øjeblikket, men har søgt ind på en videregående uddannelse. 

Er der andet du vil fortælle om din baggrund, så kan du skrive det her 

 Jeg er vokset op på landet, hvor man næsten altid legede udenfor. Det udviklede ens fantasi og 

kreativitet. 

Jeg tilbragte meget tid med min far, og har nok hentet en del af min praktiske sans her. Min far havde et 

utroligt overskud og en klæbehjerne, som vi ofte 'benyttede os af' ;-) 

Min mormor tog mig med til koncerter, og når jeg besøgte hende - og hun selv ville læse - fik jeg et 

leksikon at kigge i; noget jeg stadigvæk holder meget af ;-) 

Det at føle et ansvar for noget, som rækker ud over en selv, er nok det, som jeg bruger mest i mit 

politiske engagement. 

Er der - evt. fortrolige - personlige forhold eller oplysninger om dig som kandidat, som vil kunne bringe dit 

kandidatur i fare eller potentielt blive et problem for Alternativet?  

For Alternativets medlemmer er det ikke automatisk diskvalificerende, at en kandidat fx har været straffet tidligere eller været medlem af en 

organisation med synspunkter, som er uforenelige med Alternativets værdier mm. - men det er vigtigt, at kandidatudvalget er vidende om evt 

problematiske forhold i din fortid - så vi kan rådgive dig og håndtere situationen bedst muligt. Hvis du foretrækker det, så kan du i stedet for at 

skrive her, kontakte et medlem af kandidatudvalget - se nedenfor. Jeg har været arresteret for ikke-voldelige aktioner i min tid 

som Greenpeace-aktivist. 

 



Dette skema SKAL anvendes, hvis du ønsker at deltage i valget om at blive folketingskandidat for Alternativet i 
storkreds Nordsjælland.

Udfyld alle felter og send skemaettil storkreds.nordsjaelland@alternativet.dkmed emnet: 
”Til Kandidatudvalget” senest onsdag d. 28. sept. 2016. 

Tak for dit mod og dit engagement!

ALTERNATIVET
Storkreds Nordsjælland
Mail: storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk

mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk
mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk


OPSTILLINGSGRUNDLAG (udfyldes på PC)

Navn
Jens Bøje Casupei

Slogan for din kampagne
Skriv et bud på, hvad der kunne være dit (personlige) kampagne-slogan, fx et helt kort personligt hash-tag eller lidt længere som fx 
Alternativets: "Danmark - det bedste land for verden"

Et bedre Danmark for alle – nu!

Links til dine profiler på Facebook, Twitter og/eller LinkedIn

https://www.facebook.com/jens.casupei

Ved ikke hvordan man linker til linkedin

Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for og hvorfor netop disse?

Jeg glæder mig til den dag hvor Danmark er 100 % bæredygtig, økologisk og lykkeligt, men jeg er generalist 
og kan ikke sætte fingeren på hvilke 3-5 politiske områder jeg vil arbejde for. Jeg vil arbejde for at Danmark 
bliver det bedste land i verden og for verden, og ikke indenfor et område, men som et samlet hele. 

Dog mener jeg, at der et ”område” som er fuldstændig overset i politik. Det er de bagvedliggende 
paradigmer som vi har - både på et personligt og et samfundsmæssigt niveau og som styrer hvordan vi 
tænker, handler og føler. Dette er mit hjertets barn da det efter min mening er hovedårsagen til at vores 
samfund og liv ser ud som det gør i dag. Det er på tide at vende blikket ind ad.

Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. Manifest, værdier og dogmer, som betyder mest for dig og skriv 
lidt om hvorfor.

I lang tid havde jeg opgivet Dansk Politik, men så kom Alternativet og endeligt var der et sted hvor jeg 
følte jeg hørte til. Der er så mange ting i partiprogrammet jeg synes er fantastiske, specielt punkt 1 
Danmark det bedste land for verden. 

Jeg mener at vi er generationen, der vil løfte Verden til et helt nyt niveau og det nås kun ved at turde 
tænke nyt og tænke stort. Det er på tide at vi finder reelle visionære løsninger sammen.

https://www.facebook.com/jens.casupei


Nævn de to af FN’s 17 2030 klimamål, som betyder mest for dig og beskriv hvorfor.
Du finder klima målene her: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

Jeg er ikke helt sikker på hvilke mål I refererer til, men jeg har taget udgangspunkt I det 17 sustainable 
goals.

Goal 17: Revitalize the global partnership for sustainable development. I min mening er dette det 
vigtigste mål, for står vi ikke sammen bliver de andre 16 mål meget svære at opnå, men forenet kan vi 
løse dem alle.

Goal 1:End poverty in all its forms everywhere. (Selvom jeg foretrækker den mere positivt formulerede 
“Ensure prosperity for all” da den løfter niveauet endnu højere).  Som min første prioritet ser jeg dette 
som et basalt mål for at opnå mange af de andre mål. 

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?

Jeg brænder for at skabe en bedre verden for alt og alle, og synes at Alternativet er en god platform for 
at skabe forandring i Danmark.

Jeg ønsker at tage ansvar og gøre en forskel. Derudover mener jeg at, jeg har noget unikt at bidrage med 
til alternativet og for hele Danmark.

Jeg har en vision om Danmark som et forgangsland, der kan vise andre lande vejen. Et Danmark hvor 
folk vågner op og er lykkelige og glæder sig til en ny dag. Et Danmark der stortrives og hvor Naturen 
blomstrer. 

Hvordan kan og vil du være med til at skabe en ny politisk kultur i Alternativet, i valgkampen og evt. i 
folketinget?

Jeg er en handlekraftig, passioneret kærlig rebel som mener vi kan gøre Danmark til det bedste land i 
verden og for verden. Jeg ser sammenhænge og løsninger når de fleste andre ser håbløshed og konflikt.

Tænk, hvis alle partier i folketinget var sammen om at skabe beslutningerne og alle fik mere ud af det 
end de kunne have opnået alene!? Sammen kan vi meget mere og jeg er parat til at gøre hvad end det 
kræver for at dette bliver virkeligheden.

Ved at starte med udgangspunktet, at vi alle er i samme båd med de samme overordnede mål og at vi 
kan nå i mål – alle sammen!

Hvor finder du din politiske inspiration og indignation?

Jeg finder min inspiration online fx TED talks, Singularitty University, Buckminster Fuller Institute, 
the RSA (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce) mm. Derudover 
lytter jeg en del til lydbøger og online seminarer om emner som jeg mener kan bidrage til en bedre 
verden på den ene eller anden måde.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Clemens = indignation (Jeg mener at den måde han laver talkshow på er skadende for Danmark, mit råd 
var at han skulle bruge sine kræfter på at forene og løfte deltagerne ud over deres eget synspunkt)

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

Evnen til at forstå andre mennesker og forene synspunkter. 
Min viden indenfor det ”psykologiske” aspekt af hvorfor vi tænker og handler som vi gør, og hvordan vi 
kan løfte os op til et højere niveau sammen.
Min mangeårige erfaring indenfor HR og personlig udvikling.

Har du andre links der fortæller noget om dit politiske liv (blogs, artikler mm)?

Intet!

Hvor har du rødder (er født, opvokset eller føler dig hjemme)?

Jeg føler mig hjemme i naturen og i selskab med rummelige, nysgerrige og kærlige mennesker. Er 
opvokset i Tårstrup, men føler mig hjemme på Planeten. Ser ikke mig selv som dansker, men som 
verdensborger.

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve?

Autodidakt.
Og så er jeg visionær og en generalist, med et speciale i at gøre mennesker lykkelige og sunde og raske.

Hvad beskæftiger du dig med udover Alternativet? (Har du fuldtids-deltidsarbejde, er du selvstændig, 
pensionist, arbejdsledig, i efteruddannelse eller studerende)

Arbejder som freelance HR-konsulent og teambuildings instruktør og Projektleder. 
Har et deltidsjob som Handicap hjælper for en mand med muskelsvind
Arbejder som CEO og alt andet for Organisationen United Mankind In Action. 
Har en lille sidegesjæft på Amazon.com (Athleticoriginality.com)
Derudover har jeg 2-3 blogs som dog pt. er sat i bero (yoga og meditation)
Og til sidst men ikke mindst suger jeg alt til mig indenfor områder, der kan være med til at gøre verden til 
et meget bedre sted at være for alle.

Er der andet du vil fortælle om din baggrund, så kan du skrive det her



Er der - evt. fortrolige - personlige forhold eller oplysninger om dig som kandidat, som vil kunne bringe dit 
kandidatur i fare eller potentielt blive et problem for Alternativet?
For Alternativets medlemmer er det ikke automatisk diskvalificerende, at en kandidat fx har været straffet tidligere eller været medlem af en 
organisation med synspunkter, som er uforenelige med Alternativets værdier mm. - men det er vigtigt, at kandidatudvalget er vidende om evt 
problematiske forhold i din fortid - så vi kan rådgive dig og håndtere situationen bedst muligt. Hvis du foretrækker det, så kan du i stedet for at 
skrive her, kontakte et medlem af kandidatudvalget - se nedenfor.

Ikke hvad jeg ved af!

Bopælsadresse
Slotsdalen 121, 2970 hørsholm
Mailadresse
jensroug@yahoo.dk
Mobilnummer
30204031
Evt. Fastnet telefon

Alder
40 år

Kandidatudvalgets medlemmer er:

Margrethe Herning (Forkvinde kredsbestyrelsen)

Mette Jeppesen(Hørsholm-Fredensborg)

Heidi Kruse (Allerød)

Christa If Jensen(Rudersdal)

Christian Stoltze Laursen( Gribskov)

Benny Nielsen(Halsnæs)

Leise Marud(Furesø)

Kontaktinfo fremgår af AlleOS.



 

 
Storkreds Nordsjælland 

 

Anmeldelse af kandidatur 

 
Dette skema SKAL anvendes, hvis du ønsker at deltage i valget om at blive folketingskandidat for Alternativet i 
storkreds Nordsjælland. 

Udfyld alle felter og send skemaet til storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk med emnet:  
”Til Kandidatudvalget” senest onsdag d. 28. sept. 2016.  
 
 

Tak for dit mod og dit engagement! 

 

ALTERNATIVET 
Storkreds Nordsjælland 
Mail: storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk
mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk


OPSTILLINGSGRUNDLAG (udfyldes på PC) 

 

Navn 

Christian Poll 
 

 

Slogan for din kampagne  
Skriv et bud på, hvad der kunne være dit (personlige) kampagne-slogan, fx et helt kort personligt hash-tag eller lidt længere som fx 
Alternativets: "Danmark - det bedste land for verden" 

 
”Det er en fantastisk tid vi lever i, for vi kender næsten alle løsningerne – vi skal blot beslutte os 
for dem og sætte i værk.” 
 
 
Links til dine profiler på Facebook, Twitter og/eller LinkedIn  
 
https://www.facebook.com/christianpollalternativet/ 
https://twitter.com/ChristianPoll 
https://www.instagram.com/christianpolldk/  
 

 

Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for og hvorfor netop disse? 
 
Mine eksisterende ordførerskaber: natur, miljø, landbrug, klima, energi, forsyning 
Disse emner har jeg arbejdet med hele min karriere og det der dem, jeg brænder for at gøre en forskel på. 
 

 

Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. Manifest, værdier og dogmer, som betyder mest for dig og skriv 
lidt om hvorfor. 
 
Jeg har opdaget, at vore værdier er utroligt nyttige og giver en stærk base for at holde fast i, hvad jeg skal 
mene og gøre. Af vore værdier er ydmyghed måske den stærkeste, fordi den afvæbner, åbner for vores 
debatdogmer og skaber rum for at tale løsninger. 
 

 

Nævn de to af FN’s 17 2030 klimamål, som betyder mest for dig og beskriv hvorfor. 
Du finder klima målene her:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

 
Det bliver nr. 7 om billig og ren energi, fordi den viser vejen væk fra fossil energi og frem til vedvarende 
energi og løser dermed samtidig klimakrisen som er én af vor tids absolut største kriser. Vedvarende 
energi skal blive billigere, og det gør vi ved at udforske den og udvikle den og fjerne subsidier til fossil 
energi. Vi er meget tæt på det punkt, hvor både vind- og sol-energi bliver billigere end kul, olie og gas, og 
så kommer det heldigvis til at gå stærkt med omstillingen. Men der er lang vej til at verden er stillet om til 
vedvarende energi, og Danmark har en særlig mulighed for at vise vejen for en omstilling i Danmark, 
Europa og resten af verden, hvis vi fortsætter og forstærker indsatsen. 
 

https://www.facebook.com/christianpollalternativet/
https://twitter.com/ChristianPoll
https://www.instagram.com/christianpolldk/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Det andet bliver nr. 12 om ansvarlig produktion og forbrug, for det har jeg arbejdet med de sidste 20 år og 
det afspejler hele den spændende dynamik på markedet, virkemidlerne til at påvirke markedet samt det 
kæmpe potentiale der er i at fremme renere teknologier og miljørigtige produkter. Det er her, vi kan 
fremme grønt iværksætteri og skabe bevægelsen væk fra sorte og ensartede produkter til langt mere 
bæredygtige produkter med lokal produktion og stor diversitet og kreativitet. Det er markedet på den 
gode måde, og det er udvikling og entreprenørskab inden for det, der skaber den markant bedre verden, vi 
kæmper for i Alternativet. 
 

 

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 
 
Nu har jeg været et år i folketinget for Alternativet, og det har været en vild rejse for mig, som ikke 
tidligere havde forestillet mig selv i politik, og som bare er lidt af en nørd, der synes, verden burde være 
lidt bedre. Men jeg har følt mig egnet til opgaven. Jeg har vokset med den og er kommet igennem første 
samling på en god måde. Det har haft personlige konsekvenser, som har været for store, men dem har jeg 
fået bearbejdet og er klar til at gøre det på en ny og mere ansvarlig måde i forhold til mig selv og mine 
kæreste. 
 
Jeg tror, jeg kan være en endnu bedre spydspids for Alternativet i næste valgperiode, fordi jeg har lært så 
meget om Borgen og politik – og især om mig selv og mine værdier. Jeg har fået en bedre forståelse for det 
politiske spil, så jeg kan blive ved med at holde mig på den rigtige side af det og ikke blive hvirvlet ind i 
gammel Christiansborgkultur. Det føles faktisk naturligt for mig i arbejdet på Borgen at holde konsekvent 
fast i vore værdier og debatdogmer. Jeg ville slet ikke være med, hvis ikke de var mine leveregler derinde. 
 

 

Hvordan kan og vil du være med til at skabe en ny politisk kultur i Alternativet, i valgkampen og evt. i 
folketinget? 
 
Jeg har brugt værdier og debatdogmer hver dag i mit første år i folketinget for Alternativet. De ligger 
naturligt for mig. Jeg er ikke en kriger men en moderator. Jeg kan lide at stå der, hvor der skabes løsninger 
– jeg har dem sjældent selv men kommer som regel med nogle byggeklodser til dem. Jeg er god til at sætte 
mig i de andres sted og til blot at kaste mig ud i tingene og bruge min intuition kombineret med viden og 
erfaring. Jeg er en typisk fagperson, der vil have det svært ved helt andre ordførerskaber end de, jeg har 
løftet i 2015-16-samlingen. Jeg fungerer kun, når jeg forstår, hvad jeg laver. 
 

 

Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
 
Min indignation kommer, når der er råddenskab i systemer eller magtstrukturer. MRSA-sagen, som 
blussede op i september 2016 er et eksempel på noget, der kan gøre mig indigneret. Embedsfolk havde 
igennem seks år fjernet klare anbefalinger fra fagfolk om at kontrollere de mest indlysende besætninger 
for bakterien, så ministre og folketing ikke fik anbefalingen. Derfor spredte smitten sig fra ganske få 
besætninger til hele svinebranchen – 30 mio. svin – på de seks år med katastrofale følger. Smitten kunne 
være blevet stoppet, hvis man havde slået nogle få besætninger ned i starten af forløbet, men det var 
hensynet til disse besætningers ejeres økonomi, der fik embedsfolk til at fjerne anbefalingen. Sådan en 
historie gør mig indigneret! 
 
Min inspiration finder jeg fx hos alle de små økologiske gårde, der skaber deres egen særegne produktion 
uden brug af sprøjtegifte og kunstgødning og opbygger et lokalt netværk af kunder og 



samarbejdspartnere, der vil det gode sammen. Det kan også være de store historier, som fx Knuthenlund 
på Lolland, som er eet af Danmarks største økologiske landbrug, der blev omlagt ved generationsskiftet. I 
dag producerer de højeste kvalitet og har eget mejeri og arbejder med naturoplevelser og fællesskaber. 
Eller Søren Ejlersen bag Aarstiderne, der har skabt bevægelsen væk fra den standardiserede køledisk til 
fødevareabonnementer med mening og hele tiden finder på nye idéer, der har den røde tråd, at de 
understøtter bevægelsen i retning af en mere bæredygtig fremtid. 
 
Jeg bliver også inspireret af Andreas og Nadja fra Borgerlyst, der skaber en bevægelse af glæden ved at 
være borger. Af Ross Jackson, der skriver om at vi skal gøre op med neoliberalismen og opfinde nye 
globale strukturer for en bæredygtig omstilling. Af Det Fælles Bedste, der samler alle de gode kræfter i 
Danmark om en meta-bevægelse for den bæredygtige omstilling. Af Uffe Elbæk, der skaber et parti midt i 
denne metabevægelse, som rammer hovedet på sømmet i forståelsen af, hvad der er det vigtige. Og ikke 
mindst af Lene Andersen, der med sine bøger om global eksistentialisme og bevægelsen fra enten-eller til 
både-og kickstartede min egen forståelse af, hvor verden er, og hvor den er på vej hen, og at der er masser 
af håb, hvis vi har modet til at tro på, at vi kan komme på den anden side af 2030 på den gode måde. Men 
mest af alt bliver jeg inspireret af, at selvom jeg i al denne hvirvelvind af partiudvikling og valg og folketing 
ender med at svigte min familie i en svær tid, så elsker de mig alligevel og insisterer på, at få mig i tale og 
indse, at det kæreste altid er det vigtigste og kærligheden er den stærkeste af alle kræfter.  
 

 

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
 
Mine erfaringer fra sidste samling i folketinget er selvfølgelig fantastisk stærke. Jeg føler, at jeg har et 
urimeligt fortrin kva disse erfaringer, men jeg har jo til gengæld fået dem, fordi jeg på et tidligt tidspunkt i 
Alternativets korte historie havde modet til at stille op og gå hele vejen.  
 
Men jeg har også hele min karriere at bidrage med: 1 år som lærer på Laborantskolen, 5 år som privat 
konsulent i COWI inden for kemikalievurdering og andre miljøemner samt IT-udvikling, 4 år som akademisk 
medarbejder i Miljøstyrelsen, hvor jeg arbejde med miljøteknologi, miljømærkning, miljøvurdering, 
kemikalier osv., 4 år som rådgiver på DTU, hvor jeg fortsatte arbejdet med miljøvurdering og 
produktpolitik, 10 år i civilsamfundets tjeneste som miljøpolitisk medarbejder i Danmarks 
Naturfredningsforening, hvor jeg på alle mulige måder forsøgte at påvirke Danmark i en mere miljøvenlig 
retning. 
 

 

Har du andre links der fortæller noget om dit politiske liv (blogs, artikler mm)? 
 
Jeg havde i en årrække en blog om grøn omstilling, som også indeholdt en aftale med gratisavisen 24 
Timer om et månedligt blogindlæg. Disse kan alle ses her: http://groenlivsstil.blogspot.dk/  
 
Desuden kan man jo lave en infomedia-søgning på mit navn eller google, for jeg har både i mit job hos DN 
og som politiker hos Alternativet været rigtig meget i medierne. 
 

 

Hvor har du rødder (er født, opvokset eller føler dig hjemme)? 
 
Jeg er født og opvokset i Lyngby nord for København og har i en periode boet længere inde mod og i 
København. I dag bor jeg i Birkerød på 12. år. Jeg føler mig godt hjemme i de naturskønne omgivelser i 
Nordsjælland og med hurtig adgang til hovedstaden, som jeg elsker. 

http://groenlivsstil.blogspot.dk/


 

 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
 
Jeg er uddannet civilingeniør med speciale i miljø og kemi. Jeg har arbejdet i undervisning, privat 
konsulentfirma, staten, forskningsinstitution samt i civilsamfundet i en NGO. Jeg har erfaringer med EU og 
Nordisk Råd fra min tid i staten. 
 

  

Hvad beskæftiger du dig med ud over Alternativet? (Har du fuldtids-deltidsarbejde, er du selvstændig, 
pensionist, arbejdsledig, i efteruddannelse eller studerende) 
 
Medlem af folketinget fra 18/6-2015 
Før det ansat de sidste 10 år i Danmarks Naturfredningsforenings sekretariat som miljøpolitisk 
medarbejder. 
 

 

Er der andet du vil fortælle om din baggrund, så kan du skrive det her 
 
Jeg har brug rigtig meget tid i mine unge år på at spille musik. I dag er jeg familiefar med kone og store 
børn og bruger min fritid mest sammen med dem. Jeg kan godt lide at være i haven og naturen og lave 
gør-det-selv-ting. 
 

 
Er der - evt. fortrolige - personlige forhold eller oplysninger om dig som kandidat, som vil kunne bringe dit 
kandidatur i fare eller potentielt blive et problem for Alternativet?  
For Alternativets medlemmer er det ikke automatisk diskvalificerende, at en kandidat fx har været straffet tidligere eller været medlem af en 
organisation med synspunkter, som er uforenelige med Alternativets værdier mm. - men det er vigtigt, at kandidatudvalget er vidende om evt 
problematiske forhold i din fortid - så vi kan rådgive dig og håndtere situationen bedst muligt. Hvis du foretrækker det, så kan du i stedet for at 
skrive her, kontakte et medlem af kandidatudvalget - se nedenfor. 

 

 

Bopælsadresse: Sjælsøvej 52, 3460 Birkerød 
Mailadresse:  christian.poll@ft.dk, christianpoll@gmail.com  
Mobilnummer: 61624652 
Evt. Fastnet telefon: 38803889 
Alder:  51 år 

Kandidatudvalgets medlemmer er: 

Margrethe Herning (Forkvinde kredsbestyrelsen) 

Mette Jeppesen(Hørsholm-Fredensborg) 

Heidi Kruse (Allerød) 

Christa If Jensen(Rudersdal) 

Christian Stoltze Laursen( Gribskov) 

Benny Nielsen(Halsnæs) 

Leise Marud(Furesø) 

Kontaktinfo fremgår af AlleOS. 

 

 

 

mailto:christian.poll@ft.dk
mailto:christianpoll@gmail.com


Storkreds Nordsjælland

Anmeldelse af kandidatur

Dette skema SKAL anvendes, hvis du ønsker at deltage i valget om at blive folketingskandidat for Alternativet i 
storkreds Nordsjælland.

Udfyld alle felter og send skemaet til storkreds.nordsjaelland@alternativet.dkmed emnet: 
”Til Kandidatudvalget” senest onsdag d. 28. sept. 2016. 

Tak for dit mod og dit engagement!

ALTERNATIVET
Storkreds Nordsjælland
Mail: storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk

OPSTILLINGSGRUNDLAG (udfyldes på PC)

mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk
mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk


Navn
Hans Peter Hjerl

Slogan for din kampagne
Skriv et bud på, hvad der kunne være dit (personlige) kampagne-slogan, fx et helt kort personligt hash-tag eller lidt længere som 
fx Alternativets: "Danmark - det bedste land for verden

”Fremtiden – noget at glæde sigt til”

Links til dine profiler på Facebook, Twitter og/eller LinkedIn

● Facebook: her oprettes en for mig som politiker, hvis jeg bliver opstillet.

● LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/hans-peter-hjerl-9729b84

Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for og hvorfor netop disse?

● Erhvervslivet / Forretningslivet (bl.a. samarbejde med offentlig og privat sektor), nye 

ledelsesformer, nye organisationsformer / selskabsformer – og mål, mm.

● Bæredygtighed – inspirere - og opnå inspiration fra erhvervslivet ifm bæredygtighed og 

innovation.

● Innovation – fremme en bæredygtig anvendelse af alle ressourcer (fysiske, sociale og 

økonomiske)

(- alternativt evt. kulturlivet.)

Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. Manifest, værdier og dogmer, som betyder mest for dig og 
skriv lidt om hvorfor:

BÆREDYGTIGHED: Uden bæredygtighed udhuler vi vort eksistensgrundlag – så vidt vi ved i dag! 
Vi bør handle i god tro for en så god fremtid for de kommende generationer, som muligt. 
Naturvidenskaben og det spirituelle arbejder på mange forklaringer omkring de fysiske og det mindre 
konkrete. Af og til ser man tiltag til at disse mødes. Vi bør i ydmyghed erkende, at det - indtil videre -
er de områder vi har defineret – og prøvet at systematisere til gængs viden for mennesker. Lige nu 
opdeler vi bæredygtighed i miljø (inkl. klima), - i det sociale og – i økonomi. Vi mener, at vi med den 
opdeling dækker alt det, som vi er ”herre” over for at sikre vor eksistens. Bæredygtighed kan vise sig, 
at skulle basere sig på endnu andre felter / begreber, som vi må inddrage, når vi ”opdager” dem.
Som vi anskuer tingene lige nu, råder menneskeheden over jordens ressourcer – dem vi formodentlig 
skal basere vor fortsatte eksistens på.  

Nævn de to af FN’s 17 2030 klimamål, som betyder mest for dig og beskriv hvorfor.



Du finder klima målene her: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

● Bæredygtighed – Byer og samfund (mål nr. 11): 

Forudsætningen for dette mål er, at der prioriteres bæredygtighed – både hvad angår miljø 

(klima),  socialt og økonomi.

● Fredelige samfund og retssikkerhed (mål nr 16):

Retfærdighed og gensidigt respekteret og fredelig sameksistens. Dette skal bære i retning af 

social bæredygtighed. – Hvis ikke der opnås stabilitet mennesker / vores samfund imellem, 

ødelægger vi mulighederne for en løsning af klodens øvrige udfordringer, - udfordringer der i 

stort omfang allerede findes teknologi, som kan klare.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?

Alternativets værdisæt matcher mine egne – selv om jeg ikke altid selv kan leve op til dem.
Værdisættet giver mulighed for en værdig og respektabel tilværelse og fremtid for de nuværende og 
fremtidige generationer.
Alternativets politik er visionær – og vil/skal også udvikle sig til en operationel og realiserbar politik.
Løsningen på samfundets aktuelle udfordringer kræver – ud fra den viden vi aktuelt besidder – og 
efter bedste aktuel menneskelig dømmekraft, afgørende ændringer i vores adfærd. Dét er det 
Alternativets politik arbejder med..
Også den grundholdning og attitude, som præger folk, som tilslutter sig Alternativet, gør, at jeg vil vie 
min tid til implementeringen af partiets politik.

Hvordan kan og vil du være med til at skabe en ny politisk kultur i Alternativet, i valgkampen og evt. i 
folketinget?

Opsøge kontakt til fæller og fjender. Afdække synspunkter og søge disse afstemt.
Gennem saglig -, ærlig -og åben analyse at anbefale mål, som understøtter bæredygtighed og 
innovation (materielt, socialt og økonomisk)

Hvor finder du din politiske inspiration og indignation?

I min egen dannelse og opfattelse af, hvordan livet og fremtiden sikres (sund fornuft).
At det må være muligt at gøre en forskel – ikke mindst sammen med andre..

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

Erfaringer fra praktisk arbejdet i mange forskellige typer organisationer: store virksomheder –
offentlige og private, kulturinstitutioner og som selvstændig ejerleder og – konsulent for start-up 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


virksomheder.

Har du andre links der fortæller noget om dit politiske liv (blogs, artikler mm)?

Nej

Hvor har du rødder (er født, opvokset eller føler dig hjemme)?

Min barndom og ungdom havde udspring- i et velstillet – forretnings - og kulturelt interesseret hjem 
på landet..
En opvækst og et liv, hvor sunde humane - og helbredsmæssige hensyn er sat højt /prioriteret.

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve?

● Folkeskolen – den dannelse som denne gav.

● Cand. merc. – den forståelse (- og misforståelse) denne gav af samfundsmæssige – økonomiske 

– og forretningsmæssige sammenhænge. Den akademiske tilgang til problemanalyse og –

håndtering.

● Forståelsen af at drive forretning – og af erhvervslivets rammevilkår - gennem ansættelse som 

lønmodtager, leder og selvstændig – og som kortvarig ledig. 

Hvad beskæftiger du dig med udover Alternativet? (Har du fuldtids-deltidsarbejde, er du selvstændig, 
pensionist, arbejdsledig, i efteruddannelse eller studerende):

● Arbejder pt. som virksomhedskonsulent I Lyngby-Taarbæk Kommunes Center for 

Beskæftigelse : matching af ledige akademikere med erhvervslivets behov herfor.

● Medlem af Hedeselskabets Repræsentantskab: fremme af arbejdet med Hedeselskabets fokus 

på natur, miljø og energi.

● Hjerl Hedes Frilandsmuseum: fremme af formidlingen og bevarelse af kulturhistorie.

● Mentor for start-up´s

Er der andet du vil fortælle om din baggrund, så kan du skrive det her

Har prøvet en del af livets up´s and down´s: 
Drevet egen virksomhed, gennemlevet skilsmisse, tab af kære, fået børnebørn, begunstiget af et godt 
helbred, prøvet livet i samfundets mest begunstigede ende – socialt materielt og økonomisk.

Er der - evt. fortrolige - personlige forhold eller oplysninger om dig som kandidat, som vil kunne bringe dit 
kandidatur i fare eller potentielt blive et problem for Alternativet?
For Alternativets medlemmer er det ikke automatisk diskvalificerende, at en kandidat fx har været straffet tidligere eller været medlem af en 
organisation med synspunkter, som er uforenelige med Alternativets værdier mm. - men det er vigtigt, at kandidatudvalget er vidende om evt 
problematiske forhold i din fortid - så vi kan rådgive dig og håndtere situationen bedst muligt. Hvis du foretrækker det, så kan du i stedet for at 
skrive her, kontakte et medlem af kandidatudvalget - se nedenfor.



Nej, ikke hvad jeg selv er bekendt med.
(Måske har jeg gået over for rødt en sen nattetime �)

Bopælsadresse:
Flintemarken 65, 1. th, 2950 Vedbæk

Mailadresse
hjerl@pc.dk

Mobilnummer
20708062
Evt. Fastnet telefon

Alder
64

Kandidatudvalgets medlemmer er:

Margrethe Herning (Forkvinde kredsbestyrelsen)
Mette Jeppesen(Hørsholm-Fredensborg)
Heidi Kruse (Allerød)
Christa If Jensen(Rudersdal)
Christian Stoltze Laursen( Gribskov)
Benny Nielsen(Halsnæs)
Leise Marud(Furesø)

Kontaktinfo fremgår af AlleOS.



Storkreds Nordsjælland

Anmeldelse af kandidatur

Dette skema SKAL anvendes, hvis du ønsker at deltage i valget om at blive folketingskandidat for Alternativet i 
storkreds Nordsjælland.

Udfyld alle felter og send skemaet til storkreds.nordsjaelland@alternativet.dkmed emnet: 
”Til Kandidatudvalget” senest onsdag d. 28. sept. 2016. 

Tak for dit mod og dit engagement!

ALTERNATIVET
Storkreds Nordsjælland
Mail: storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk

OPSTILLINGSGRUNDLAG (udfyldes på PC)

mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk
mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk


Navn
Kasper Johansen

Slogan for din kampagne
Skriv et bud på, hvad der kunne være dit (personlige) kampagne-slogan, fx et helt kort personligt hash-tag eller lidt længere som fx 
Alternativets: "Danmark - det bedste land for verden"

Vi kan ikke løse problemerne på samme måder som de er skabt!

Eller

Det er ok at politik er kompliceret!

Links til dine profiler på Facebook, Twitter og/eller LinkedIn

https://www.facebook.com/kasper.johansen.397
https://www.linkedin.com/in/kasper-johansen-bb346427?trk=hp-identity-name
https://twitter.com/

Min blog: https://procesfilosofi.dk/
Min YouTube Kanal: https://www.youtube.com/user/kasperjo28
Jeg administrerer facebookgruppen Alternativet i Frederikssund: 
https://www.facebook.com/groups/1716912895213073/

Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for og hvorfor netop disse?

Flygtningepolitik: Det skærer mit hjerte den måde den siddende regering behandler vores medmennesker 
på og at vi sagtens kan tage imod flere flygtninge. Vi skal turde tænke nyt på området, om hvordan 
flygtninge kan være til gavn (Og ikke en belastning, som er regerings holdning). - Mange småøer i Danmark 
har udtrykt, at de gerne vil have flygtninge til øerne som et frisk pust, da øerne mangler børneliv og unge 
mennesker. Men det har man f.eks. ikke lyttet til. Derfor må vi få en ny flygtningepolitik i Danmark og det 
haster faktisk. – Dette vil jeg kæmpe for; at vi i talesætter flygtninge på en ny måde og at vi kommer 
islamofobien til livs gennem bedre oplysning og kommunikation. 

Beskæftigelse: Jeg har selv været arbejdsløs og der fik man pisk og ingen hjælp. Man blev set på som det 
er ens egen skyld og at man er doven. Jeg synes ikke Danmark har gjort nok for at skabe vækst og 
arbejdspladser i Danmark. Her skal vi tænke nyt og anerkende at fremtidens arbejdsmarked er anderledes 
end tidligere og at vi ikke kan skabe vækst bare ved skattelettelser og skære i kontanthjælpen. 

Ligestilling: Jeg synes der er stor ulighed. Økonomisk ulighed, social ulighed og en fortsat ulighed mellem 
kønnene. 

Skattepolitik: Her skal vi have mod til noget nyt. Her løses det ikke med topskattelettelser eller en 
forøgelse af indkomstskatten. Vi skal tænke nyt. Den tidligere omtalte økonomiske ulighed kan forbedres 
med en anderledes skattepolitik og det er alpha omega at vi får indkrævet skat fra skattely.

https://www.facebook.com/groups/1716912895213073/
https://www.youtube.com/user/kasperjo28
https://procesfilosofi.dk/
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/in/kasper-johansen-bb346427?trk=hp-identity-name
https://www.facebook.com/kasper.johansen.397


Uddannelse: Uddannelse er limen i samfundet. Her uddannes kommende generationer. Her skal vi have 
mod til store reformer. Bedre undervisning og oplysning til folket. Det vil på sigt skabe grobund for mere 
bevidsthed om behovet for en grøn omstilling, mindre had og mere åbenhed imellem befolkningsgrupper. 
Vi skal fra barnsben af tilskynde det der anderledes og innovativt ved barnet og tilskynde unge 
iværksætteres kreative udfoldelser og forberede dem på fremtidens arbejdsmarked. 

Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. Manifest, værdier og dogmer, som betyder mest for dig og skriv 
lidt om hvorfor.

Det er debatdogmerne særligt Nr: 4: Vi vil åbent indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og 
indrømme, hvis vi har taget fejl. – Denne evne har jeg savnet hos politikerne og debatdogmerne gav mig det 
sidste jeg manglede for at melde mig ind i partiet og støtte op om bevægelsen for en ny politisk kultur.

Jeg må også lige nævne en af Alternativets værdier: værdien Humor. Uden humor, ingen kreativitet. Uden 
kreativitet, ingen gode idéer. Uden gode idéer, ingen skaberkraft. Uden skaberkraft, intet resultat.

Nævn de to af FN’s 17 2030 klimamål, som betyder mest for dig og beskriv hvorfor.
Du finder klima målene her: 
http:// sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/www.un.org/

Det var svært kun at nævne 2 da alle vigtige mål, men har valgt to som muligvis er nedprioriteret.

NR: 10 Reduced inequalities:
En kraftig reducering af verdens ulighed om det så er økonomisk ulighed, social ulighed, ulighed mellem 
befolkningsgrupper eller kønnene. Jeg tror faktisk at dette kan lade sig gøre inden år 2030. Derfor vil jeg 
gerne sætte fokus på verdens ulighed og om hvordan den bliver reduceret. Hvis flere lande har mindre 
ulighed vil folk have en bedre generel trivsel og vil have mulighed og lyst/drive til at sætte fokus på 
grønne omstillinger og vil kunne nå måske alle 17 klima mål.  

NR: 14 Life below water:
Tit og ofte får dyrene og livet under vandet for lidt focus. Der er ekstrem meget forurening i havene, der 
er tale om dissideret plastik-øer. Dette kan vi gøre noget ved gennem innovativ tænkning og bredt 
globalt samarbejde. Se f.eks. link: https://www.youtube.com/watch?v=hmPHBhYaCR4
Overfiskeri er også et kæmpe problem og her må vi også tænke nyt.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Har gennem mit liv mange gange overvejet at engagere mig mere i politik og eventuelt stille op til valg, 
men har haft svært ved at finde mig helt til rette politisk og svinget meget blandt forskellige 
midterpartier. Alternativet er som sendt fra himlen til mig. - Et vaskeægte filosof parti, så det bakker jeg 
op omkring og stiller op som repræsentant for Alternativet. Desuden føler jeg at nogen må gøre noget, 
og det kan jo ligeså godt være mig. 
Det er vigtigt for mig, selv at være medvirkende til en ny værdikultur i Danmark med fokus på grøn 
bæredygtighed, etik, humor og at vi taler og lytter til hinanden på en ny måde (Ny politisk kultur), samt 
en grøn omstilling. I stedet for en den herskende mudderkastning, isolere sig i grupperinger, os mod 
dem mentalitet, anti-intellektualisme og anti-fornuft. Ekstrem nationalisme. 

https://www.youtube.com/watch?v=hmPHBhYaCR4
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Hvordan kan og vil du være med til at skabe en ny politisk kultur i Alternativet, i valgkampen og evt. i 
folketinget? 
Jeg vil benytter mig at debatdogmerne når jeg taler med folk, vælgere og andre politikere. Jeg vil stræbe 
efter at være åben, fokus på saglighed, ærlighed og gennemsigtighed når jeg taler, interagere med andre 
politikere, vælgere og folk i al almindelighed. Jeg vil også være en repræsentant (Et talerør/advokat) for 
dyrene, naturen og miljøet. 

Hvor finder du din politiske inspiration og indignation?
Er meget inspireret af Alternativets nye politiske kultur og finder meget inspiration hos Uffe Elbæk og 
Josephine Fock. Jeg har altid været inspireret af store politikere som Nelson Mandela, Mahatma Ghandi, 
Barrack Obama. Jeg finder stor inspiration ved at læse om politisk filosofi af såvel de gamle filosoffer 
som de nye. 
Min indignation skyldes den måde politik og politikere både internationalt og i Danmark er kørt af 
sporet. Politik har desværre udviklet sig i uhensigtsmæssig retning. Jeg savner at politik bliver komplekst 
igen, at politik handler om mennesker, etik og fornuft. Se mit blog indlæg her: 
https://procesfilosofi.dk/2016/02/07/den-ideelle-politiker/ Jeg har haft stor politiklede og har savnet 
politikere som folk fra Alternativet. 

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet?
Mine erfaringer fra mine studier af politisk filosofi, etisk filosofi, samt at jeg har arbejdet i mange 
forskellige erhverv: Gartner, fabriksarbejder, trappevasker, handicaphjælp, butiksassistent, underviser, 
pædagog og det at jeg været arbejdsløs i nogle år. Alt sammen har givet et bredere perspektiv fra 
forskellige vinkler.

Har du andre links der fortæller noget om dit politiske liv (blogs, artikler mm)?
Fra min blog:
https://procesfilosofi.dk/2016/02/07/den-ideelle-politiker/
https://procesfilosofi.dk/2015/06/17/folketingsvalget-2015-et-filosofisk-perspektiv/
Fra min YouTube kanal
https://www.youtube.com/watch?v=MywUmKrQ6Rs Video om flygtningekrisen (til et internationalt 
publikum)

Hvor har du rødder (er født, opvokset eller føler dig hjemme)?
Jeg føler mig som et kosmopolit og føler mig hjemme hvor jeg ligger min hat. (Jeg født i og opvokset i 
Ringsted. Boet i København fra 2003 – 2015. Bor nu i Frederikssund.

https://www.youtube.com/watch?v=MywUmKrQ6Rs
https://procesfilosofi.dk/2015/06/17/folketingsvalget-2015-et-filosofisk-perspektiv/
https://procesfilosofi.dk/2016/02/07/den-ideelle-politiker/
https://procesfilosofi.dk/2016/02/07/den-ideelle-politiker/


Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve?
Jeg uddannet Cand.mag. i filosofi
Jeg arbejdet med mennesker: børn og unge, ældre og handicappet.
Erfaringer som ledig gennem en del år. Så har en solid erfaring med jobcentre, kontanthjælpssystemet 
m.m.

Hvad beskæftiger du dig med udover Alternativet? (Har du fuldtids-deltidsarbejde, er du selvstændig, 
pensionist, arbejdsledig, i efteruddannelse eller studerende)

Deltids arbejde som handicapmedhjælper/respiratorisk hjælper

Deltids arbejde som freelance filosof: Dette indebærer Foredragsholder, blogger, tourguide, debattør, 
Coach.

Er der andet du vil fortælle om din baggrund, så kan du skrive det her

Jeg er vokset op i et politisk hjem. Begge mine forældre har været aktive medlemmer af Radikale venstre 
og min far har fungeret som formand for lokalforeningen i Ringsted i 1990’erne. Så jeg har fra barnsben et 
vist kendskab til politik i praksis, da huset ofte var fuld af partimedlemmer m.m.

Er der - evt. fortrolige - personlige forhold eller oplysninger om dig som kandidat, som vil kunne bringe dit 
kandidatur i fare eller potentielt blive et problem for Alternativet?
For Alternativets medlemmer er det ikke automatisk diskvalificerende, at en kandidat fx har været straffet tidligere eller været medlem af en 
organisation med synspunkter, som er uforenelige med Alternativets værdier mm. - men det er vigtigt, at kandidatudvalget er vidende om evt 
problematiske forhold i din fortid - så vi kan rådgive dig og håndtere situationen bedst muligt. Hvis du foretrækker det, så kan du i stedet for at 
skrive her, kontakte et medlem af kandidatudvalget - se nedenfor.

Ingen bemærkninger til dette.

Bopælsadresse
Pileallé 2B. 3600 Frederikssund
Mailadresse
Johansen1979@hotmail.com
Mobilnummer
40506337
Evt. Fastnet telefon



Alder
37 år

Kandidatudvalgets medlemmer er:

Margrethe Herning (Forkvinde kredsbestyrelsen)
Mette Jeppesen(Hørsholm-Fredensborg)
Heidi Kruse (Allerød)
Christa If Jensen(Rudersdal)
Christian Stoltze Laursen( Gribskov)
Benny Nielsen(Halsnæs)
Leise Marud(Furesø)

Kontaktinfo fremgår af AlleOS.



 

 
Storkreds Nordsjælland 

 

Anmeldelse af kandidatur 

Selmersvej 1b, St Th. 8. september 2016 

Anders Kinnerup 

Selmersvej 1bh, St. Th. 

2970 Hørsholm 

 +45 4260 7878 

   

   

 
 
Dette skema SKAL anvendes, hvis du ønsker at deltage i valget om at blive folketingskandidat for Alternativet i 
storkreds Nordsjælland. 

Udfyld alle felter og send skemaet til storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk med emnet:  
”Til Kandidatudvalget” senest onsdag d. 28. sept. 2016.  
 
 

Tak for dit mod og dit engagement! 

 

ALTERNATIVET 
Storkreds Nordsjælland 
Mail: storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk 

tel:%2B45%204260%207878
mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk
mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk
http://anders-and.dk/phonenumber-3.jpg
https://www.facebook.com/politikkinnerup?ref=hl
https://www.facebook.com/akinnerup
http://anders-and.dk/phonenumber-3.jpg
https://www.facebook.com/politikkinnerup?ref=hl
https://www.facebook.com/akinnerup
http://anders-and.dk/phonenumber-3.jpg
https://www.facebook.com/politikkinnerup?ref=hl
https://www.facebook.com/akinnerup
http://anders-and.dk/phonenumber-3.jpg
https://www.facebook.com/politikkinnerup?ref=hl
https://www.facebook.com/akinnerup
http://anders-and.dk/phonenumber-3.jpg
https://www.facebook.com/politikkinnerup?ref=hl
https://www.facebook.com/akinnerup


OPSTILLINGSGRUNDLAG (udfyldes på PC) 

 

Navn 
Anders Kinnerup 
 

 

Slogan for din kampagne  
Plads til forskelle – Plads til alle – Plads til mangfoldighed 

 
 
Links til dine profiler på Facebook, Twitter og/eller LinkedIn  
https://www.facebook.com/akinnerup 
https://www.facebook.com/Handicapbiler/ 
https://www.facebook.com/groups/SkonneVoksneMedMuskelsvind 
https://www.linkedin.com/in/anders-kinnerup-94817217 
 

 

Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for og hvorfor netop disse? 
 
Boligpolitik -//- Tilgængelighed for mennesker med funktionsnedsættelse trænger til opmærksomhed. 
Handicappolitik -//- Social – Sundhed – Bolig – Arbejde – Uddannelse – Handicapbiler 
Internationalt samarbejde bredt -//- Om konventioner for hvad jeg kalder ”MellemFolkeligtSamvær” og 
regler for sameksistens nationalt som internationalt 
 

 

Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. Manifest, værdier og dogmer, som betyder mest for dig og skriv 
lidt om hvorfor. 
 

1. En ny politisk kultur 
a. Jeg er SÅ begejstret for Vores måde at argumentere på – og lytte på… … 

2. De tre bundlinjer 
a. Det gir lidt sig selv – det trænges og Alternativet er stedet hvor det kan implementeres 

3. Helbred og helhed 
a. En holistisk tilgang til sundhed og sygdom trænges. Dét tror jeg at vi kan i Alternativet 

 

 

Nævn de to af FN’s 17 2030 klimamål, som betyder mest for dig og beskriv hvorfor. 
Kampen mod fattigdom (1) 
Kampen for klimaet/kloden (13) 
Kampen for fred, retfærdighed og stærke institutioner (16) 
 

 

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 
Jeg vil gerne opstilles som kandidat til Folketinget fordi: 
 - fordi jeg gerne vil være med til bære Alternativet’s værdier frem og være med til at sikre, at Danmark – 
også fremadrettet skal være et land der har som mål at fremme dialog – bæredygtighed og 
mellemfolkeligt samvirke – ikke kun som land – også som nation i et fælles samarbejdende Europa. 
 

https://www.facebook.com/akinnerup
https://www.facebook.com/Handicapbiler/
https://www.facebook.com/groups/SkonneVoksneMedMuskelsvind
https://www.linkedin.com/in/anders-kinnerup-94817217


 

Hvordan kan og vil du være med til at skabe en ny politisk kultur i Alternativet, i valgkampen og evt. i 
folketinget? 
Jeg er BEGEJSTRET for Alternativets ”Ny Politiske Kultur”. Jeg er klar i min formidling og jeg vil være en god 
”budbringer og formidler” 
 

 

Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
Jeg har været politisk aktiv siden 1987. Jeg følger med i debatten på de fleste væsentlige medier 
 
 
 

 

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg har levet et forholdsvis langt liv. Det giver ballast og erfaring. Jeg kender til lovtilblivelse og jeg har 
været virksomhedsejer og stifter i to omgange – den første gang med elektronikdesign – anden gang med 
handel og udlejning af handicapbiler – begge gange hvor jeg havde folk ansat. 
 
 

 

Har du andre links der fortæller noget om dit politiske liv (blogs, artikler mm)? 
 
https://www.facebook.com/politikkinnerup/ 

(indhold/tonen vil blive justeret hvis jeg lykkes at blive kandidat). 
http://politik-kinnerup.blogspot.dk/ 

(indhold/tonen vil blive justeret hvis jeg lykkes at blive kandidat). 
 
 
 

 

Hvor har du rødder (er født, opvokset eller føler dig hjemme)? 
Jeg er født og opvokset i København K, 1366 Nansensgade i 1955 
 
 
 

 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Sømand i udenrigsfart 
FN soldat i 1½ år inklusiv 5 år i tjeneste 
Udvidet Teknisk Forberedelse – TEFO II 
Elektronikmekaniker fra Brüel & Kjær  
 

  

Hvad beskæftiger du dig med udover Alternativet? (Har du fuldtids-deltidsarbejde, er du selvstændig, 
pensionist, arbejdsledig, i efteruddannelse eller studerende). 
 
Jeg elsker hverdagen med børn og børnebørn. Jeg er ivrig bruger af mange forskellige kultur tilbud. Jeg er 
optaget i hvad ”De” går og laver på Christiansborg. Jeg er udpræget politisk interesseret. Jeg motionerer to 
gange om ugen. 

https://www.facebook.com/politikkinnerup/
http://politik-kinnerup.blogspot.dk/


 

Er der andet du vil fortælle om din baggrund, så kan du skrive det her 
 
Jeg er en person ”man” kan lide. Jeg vækker tillid. Jeg er engageret og lyttende. 
 
Lidt fra hoften: 
”Det behøver ikke være et enten eller – det kan være både og…” 
”Husk altid den anden…” 
”It is nice to be important, but it is more important to be nice” 
 

 
Er der - evt. fortrolige - personlige forhold eller oplysninger om dig som kandidat, som vil kunne bringe dit 
kandidatur i fare eller potentielt blive et problem for Alternativet?  

 
Jeg er et ordentligt og redeligt menneske. Der er ikke noget i min fortid jeg ikke kan stå med oprejst pande 
ved…. 
 
 
 

 

 

Bopælsadresse 
Selmersvej 1b, St. Th. 
 
Mailadresse 
anders@kinnerup.com 
 
Mobilnummer 
4260 7878 
 
Alder 61 
 

Kandidatudvalgets medlemmer er: 

Margrethe Herning (Forkvinde kredsbestyrelsen) 

Mette Jeppesen(Hørsholm-Fredensborg) 

Heidi Kruse (Allerød) 

Christa If Jensen(Rudersdal) 

Christian Stoltze Laursen( Gribskov) 

Benny Nielsen(Halsnæs) 

Leise Marud(Furesø) 

Kontaktinfo fremgår af AlleOS. 

 
 

 

 

mailto:anders@kinnerup.com


 

 
Storkreds Nordsjælland 

 

Anmeldelse af kandidatur 

Selmersvej 1b, 1 Tv. 9. september 2016 

Jørgen Fabrin 

Dronningelunden 

Selmersvej 1b, 1 Tv.  

DK-2970 Hørsholm 

+45 4028 9730 

 

 
 

LinkedIn, -Facebook  
 
 
Dette skema SKAL anvendes, hvis du ønsker at deltage i valget om at blive folketingskandidat for Alternativet i 
storkreds Nordsjælland. 

Udfyld alle felter og send skemaet til storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk med emnet:  
”Til Kandidatudvalget” senest onsdag d. 28. sept. 2016.  
 

Tak for dit mod og dit engagement! 

ALTERNATIVET 
Storkreds Nordsjælland 
Mail: storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk 

https://www.linkedin.com/in/fabrin
https://www.facebook.com/j.e.fabrin
mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk
mailto:storkreds.nordsjaelland@alternativet.dk
http://anders-and.dk/phonenumber-3.jpg
skype:jfabrin?
https://www.linkedin.com/in/fabrin
https://www.facebook.com/j.e.fabrin


OPSTILLINGSGRUNDLAG (udfyldes på PC) 

 

Navn 
Jørgen Fabrin 
 

 

Slogan for din kampagne  
Skriv et bud på, hvad der kunne være dit (personlige) kampagne-slogan, fx et helt kort personligt hash-tag eller lidt længere som 
fx Alternativets: "Danmark - det bedste land for verden" 

 
Plads til alle –– Plads til forskellighed –– Plads til mangfoldighed (Bæredygtighed) 
 
 
Links til dine profiler på Facebook, Twitter og/eller LinkedIn  
 
LinkedIn https://www.linkedin.com/in/fabrin 

Facebook https://www.facebook.com/j.e.fabrin 
 

 

Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for og hvorfor netop disse? 
 
Internationalt samarbejde bredt -  Om konventioner for sameksistens nationalt som internationalt på 
den enkelte borgers vegne. Et beder EU. 
IT og digitale frihedsrettigheder - Får en større og større betydning for os som land og borgen.  Har 
indladelse på næsten samtlige politiske områder.  
Finans-, økonomi- og skattepolitik – Politisk styring er en nødvendighed. Eks.  Store koncernens 
indflydelse på det fældes nationale og internationale politiske landskab  
Iværksætteri, erhverv og handel – Grundlaget for vores virke 
Principper & værdier – Taler for sig selv 
 

 

Nævn den ting i partiprogrammet, inkl. Manifest, værdier og dogmer, som betyder mest for dig og 
skriv lidt om hvorfor. 
 

1. En ny politisk kultur 
a. Jeg er begejstret for Vores måde at argumentere på – og lytte på, der underbygges af 

vores 6 værdier og debatdogmer.  
2. Alternativet og EU 

a. Alternativet til EU er et bedre EU. Jeg vil et europæiske samarbejde der bedre, stærkere 
og endnu mere demokratisk, og det skal være på borgernes vegne.  

3. De tre bundlinjer (Økonomi, Social og Miljø). 
a. Det gir lidt sig selv – det trænges og Alternativet er stedet hvor det kan implementeres 

4. Økonomisk bæredygtighed  
a. En holistisk tilgang til økonomisk bæredygtige. Dét tror jeg at vi kan i Alternativet 

 

 

Nævn de to af FN’s 17 2030 klimamål, som betyder mest for dig og beskriv hvorfor. 

https://www.linkedin.com/in/fabrin
https://www.facebook.com/j.e.Fabrin


Du finder klima målene her:  
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
 
Alle områder er vigtige og nødvendigt at forholde sig til. Jeg vi fremhæve:  
 

1) Udbyg globalt partnerskab for bæredygtig udvikling (17)  
Her igennem sikke vi vore primære udfordringer omkring miljø, fattigdom Fred, retfærdighed. 

2) Ingen Fattigdom (1)  
Taler for sig selv 

3) Fred, retfærdighed og stærke institutioner (16)  
Taler for sig selv  

______________________________________________ 
 

4) Industri, Innovation og infrastruktur (9)  
Økologisk og økonomisk bæredygtighed.  

5) Gør byer rumlige, sikker, robust og bæredygtig (11)  
Grønne byer.  

 

 

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet? 
 
Jeg vil gerne opstilles som kandidat til Folketinget fordi: 
 - fordi jeg gerne vil være med til bære Alternativets værdier frem og være med til at sikre, at Danmark – 
også fremadrettet skal være et land der har som mål at fremme dialog – bæredygtighed og 
mellemfolkeligt samvirke – ikke kun som land – også som nation i et fælles samarbejdende Europa. 
 

 

Hvordan kan og vil du være med til at skabe en ny politisk kultur i Alternativet, i valgkampen og evt. i 
folketinget? 
 
Jeg har fundet et godt politisk ståsted med Alternativets ”Ny Politiske Kultur”. Jeg er klar i min formidling 
og jeg vil være en god ”budbringer og formidler” 
 

 

Hvor finder du din politiske inspiration og indignation? 
 
Jeg har været politisk aktiv siden 1977. Jeg følger med i debatten på de fleste væsentlige medier 
 

 

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
 
Jeg har en lang og givende ballast og deraf erfaring. Jeg kender til lovtilblivelse og jeg er virksomhedsejer. 
Har arbejdet meget med national og international foreningsarbejde samt standardisering inden for 
anvendelse af IT.   
 

Som person har jeg i særdeleshed viden og/eller interesse i følgende områder i ikke prioriteret rækkefølge: 

(Det kræver hårdt arbejde og villighed til, at sætte sig ind i nyt stof – dét vil jeg være villig til på en given 

opgave). 

 Internationalt samarbejde. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


 Digital forvaltning og strategi. 

 Deltagelse i nationalt- og internationalt standardiseringsarbejde. 

 Nationalt foreningsarbejde. 

 Boliger. 

 Kulturliv.  

 Bestyrelses- og foreningsarbejde 

 

 

Har du andre links der fortæller noget om dit politiske liv (blogs, artikler mm)? 
 
NOP. 
 

 

Hvor har du rødder (er født, opvokset eller føler dig hjemme)? 
 
Jeg er født og opvokset i Odense, 5000 Thorsgade 13 i 1950 
 

 

Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
 
Uddannelse: 
Elektriker, Semco Odense 
Datalogi, Københavns Universitet 
Militær Luftværnsgruppen, Landstalsmand 
University of Dublin Trinity College "Micro-computer System Design".   
Handelsskolens Statskontrollerede eksamen i Regnskabslære og Drift-økonomi. 
Teknologi styrelsens forretningsorienterede konsulentuddannelse. 
The 100 Day Growth Challenge®, DTU Business Executive School of Business 
(MBA module) 
 

Erfaring: 
I mere en 7 år var mit ansvarsområde strategisk og taktisk rådgivning indenfor anvendelse af IT og varetagelse 
af rådets internationale relationer. Standardiseringsråd.  Under rådets internationale arbejde repræsenterede 
jeg de danske organisationer i CECUA kommissionen, Confederation of European Computer User 
Associations, og jeg blev udpeget som international repræsentant over for EU.  
 

Tillidsposter: 

 Syn- og skønsmand i IT spørgsmål 1991- . 

 Medlem af Alternativet siden 2014  

 Tidligere Bestyrelsesmedlem i Personal Computer Society, en forening af danske PC brugere.  

 Tidligere Udvalgsmedlem i Dansk Dataforenings Informations- og Blad-udvalg. 

 Tidligere Fagrådsmedlem i Dansk Dataforenings PC-Fagråd.  

 

  

Hvad beskæftiger du dig med udover Alternativet? (Har du fuldtids-deltidsarbejde, er du selvstændig, 
pensionist, arbejdsledig, i efteruddannelse eller studerende) 
 



Selvstændigt hvor jeg arbejder som Management Konsulent fra både politiske og ikke-politiske 
organisationer, leder og deltager i opgaver inden for IT Governance, IT-processer, operationalisere IT 
Strategi og General IT Management.  
 
Er syn og skøns mand i IT spørgsmål.  
 

 

Er der andet du vil fortælle om din baggrund, så kan du skrive det her 
 
Jeg er en person der ses som saglig, er respekt, danner tillid og er loyal og smart arbejdende. 
 

”Jeg er i stand til at tænke en politisk strategi og taktik”  

”Evnen til at være uenig på en rummelig måde” 

”Villighed til medinddragelse af ”den anden” også når det bliver besværligt” 

”Det er ikke enten eller – glasset er halvfyldt – ikke halvtomt”  

 

 
Er der - evt. fortrolige - personlige forhold eller oplysninger om dig som kandidat, som vil kunne bringe dit 
kandidatur i fare eller potentielt blive et problem for Alternativet?  
For Alternativets medlemmer er det ikke automatisk diskvalificerende, at en kandidat fx har været straffet tidligere eller været medlem af en 
organisation med synspunkter, som er uforenelige med Alternativets værdier mm. - men det er vigtigt, at kandidatudvalget er vidende om evt 
problematiske forhold i din fortid - så vi kan rådgive dig og håndtere situationen bedst muligt. Hvis du foretrækker det, så kan du i stedet for at 
skrive her, kontakte et medlem af kandidatudvalget - se nedenfor. 

 

Jeg er et ordentligt og redeligt menneske. Der er ikke noget i min fortid jeg ikke kan stå indenfor. 
 

 

Bopælsadresse 
Dronningelunde, Selmersvej 1b, 1 tv. 
DK-2970 Hørsholm 
Danmark 
 
Mailadresse:  jfa@fabrin.eu 
Mobilnummer: +45 4028 9730 
Evt. Fastnet telefon:  +45 4576 8827 
 
Alder 65 
 

Kandidatudvalgets medlemmer er: 

Margrethe Herning (Forkvinde kredsbestyrelsen) 

Mette Jeppesen(Hørsholm-Fredensborg) 

Heidi Kruse (Allerød) 

Christa If Jensen(Rudersdal) 

Christian Stoltze Laursen( Gribskov) 

Benny Nielsen(Halsnæs) 

Leise Marud(Furesø) 

Kontaktinfo fremgår af AlleOS. 
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