
Kære medlemmer af Alternativet Svendborg.

Siden årsmødet har den nyvalgte bestyrelse konstitueret sig. Formperson er Kasper Krebs og
næstforperson er Bjarke Bjørn. Der skal lyde en stor tak til Erik og Bente som har været
behjælpelig til at lave en glidende overgang og dele ud af deres erfaringer.

Energien er god i bestyrelsen og vi glæder os enormt til at komme ud til både medlemmer og
borgere og fortælle om Alternativets politiske visioner. Vi håber meget at I medlemmer har lyst til
at være med til at lave folkekøkkener, PoLaer, digitale kampagner, fællessangsarrangementer
og andet der kan skabe begejstring rundt omkring i Svendborg.

Mens Corona har forhindret os I at komme ud har vi arbejdet internt med at ruste partiet til at
have et stærkt afsæt til kv21.

Efter konstitueringen gik vi straks igang med at tage kontakt til de partier, vi regner med at
kunne samarbejde med fremover. Der er blevet holdt møder med Enhedslisten, SF og De
Radikale om at indgå valgforbund. I nærmeste fremtid vil vi også banke på hos
Socialdemokraterne. For at kvalificere vores forhandlinger om valgforbund har vi taget kontakt
med Alternativet på Langeland, som via deres valgforbund med SF (som i øvrigt er borgmester
på øen), har fået indflydelse i den førte politik, på trods af at Å ikke blev valgt ind.

Bestyrelsens fokus frem mod sommerferien er omsætte landspolitikken til kommunalpolitik, så vi
har et stærkt valgprogram. Her ser vi frem til at kunne holde en workshop med jer medlemmer,
hvor I kan komme med jeres gode inputs til vores udkast. Foreløbig regner vi med at
hovedemnerne bliver “Grøn dagsorden”, “Familiepolitik”, “Demokratisk udvikling”, “Skolepolitik”
og “Kultur”. Hvis der er et af disse områder som interesserer jer særligt meget, er i velkomne til
allerede nu at tage kontakt til os og være med til at præge udarbejdelsen af kommunalpolitikken
for Alternativet Svendborg.

Sideløbende med det politiske arbejde vil vi også arbejde på at synliggøre Alternativet. Bl.a. har
Kasper skrevet et debatindlæg om Tiny Houses til Fyns Amts Avis som er blevet taget godt
imod.
Der er også mange kampagneidéer oppe at vende - I kan selv tage et kig på vores
brainstorming her ;-) https://padlet.com/k_krebs/u0ym06jmbm78nh7j

Til sidst er der ikke andet at sige end, at vi glæder os til at se jer til opstillingsmødet d. 29. April.

De bedste forårshilsner fra Alternativets bestyrelse i Svendborg.

https://padlet.com/k_krebs/u0ym06jmbm78nh7j

