
 

Opstillings grundlag – Flemming Engler 

KV-21 Alternativet Lolland-Falster 

Hvem er jeg:                    

Jeg er 40 år, fraskilt og har 3 børn mellem 11 og 19 år. Jeg bor i lejlighed i                                                                                                                                               

Lindholm, Nykøbing F. Området, der for ganske kort tid siden slap for at komme 

på den hårde ghetto liste. 

Min politiske interesse startede som ganske ung, som 16-årig var jeg engageret i 

DSU, som 19 – 21-årig var jeg næstformand i DSU Nykøbing F. I den tid deltog 

jeg i flere politiske kurser, og var med til at arrangere flere større og mindre 

arrangementer.  Jeg fortsatte efterfølgende i flere år som aktiv i 

Socialdemokratiet, også her deltog jeg i flere kurser, og var med til at stable enkelte 

arrangementer på benene. Jeg forlod partiet for ca. 10 år siden, da jeg begyndte at få svært ved, at 

se mig selv i den nye politiske linje.  

Efter flere års pause som politisk aktiv besluttede jeg i slutningen af 2019, at tiden igen var inde. 

Efter en kort flirt med SF, fandt jeg Alternativets hjemmeside og brugte nogle dage på at læse det 

hele igennem flere gange. Jo mere jeg læste, jo mere følte jeg mig hjemme. Jeg meldte mig ind i 

februar 2020 og i marts 2020 deltog jeg i mit første medlemsmøde, som både var en lukning af 

Lolland og Guldborgsund kommuners partiforeninger, samt generalforsamling til det nye 

Alternativet Lolland-Falster. Jeg blev her valgt som Næstforperson til den nye bestyrelse. 

Jeg arbejder til dagligt i Novasol som teknisk service assistent og superviser. I mit arbejdsliv prøver 

jeg at ændre firmaets fokus, fra kun at være på den økonomiske bundlinje, til også at være på den 

grønne bundlinje. Der er i den forbindelse blevet igangsat flere ændringer hos os selv, men især 

bliver der også forsøget, at skubbe de mange husejere som vi samarbejder med, i en grønnere 

retning, bl.a. med varmepumper og solceller på feriehusene. 

 

Hvad vil jeg på det sociale område: 

Jeg vil arbejde for at gøre guldborgsund kommune til forsøgs kommune 

for kontanthjælp uden modkrav. 

Jeg vil arbejde for et øget fokus på især de unge, som bor i de socialt 

udsatte boligområder, bl.a. ved at lave mere opsøgende arbejde, og 

hjælpe dem på vej til uddannelse frem for kriminalitet. 

Jeg vil arbejde for sociale aktiviteter for unge uden for hovedbyen, 

Nykøbing F.  F.eks. vil jeg gerne have et by-/kulturhus i Stubbekøbing, 

hvor der også kan laves et ”ungdomshus”. Især i dette område har vi flere unge, som mangler 

aktivitet, efter de er blevet 18 år, og ikke længere kan deltage i ungdomsklubbens cafe. 

 



 

Hvad vil jeg på det grønne område: 

Jeg vil arbejde for at Guldborgsund kommune går i fodsporene på andre kommuner, herunder 

vores nabokommune Vordingborg, og blive en giftfri kommune. 

Jeg vil arbejde for at de kommunale græsarealer, kan blive til natur arealer. Vi har mange ildsjæle 

og grønne initiativer på Lolland-Falster, som med fordel kan inddrages og blive en del af 

omlægningen fra græs til natur. 

Jeg vil arbejde for at de mange tomter vi har i kommunen, hvor der tidligere har stået ubeboelige 

huse, kan benyttes af borgene. Flere af grundene må ikke bruges til bebyggelse, og kan derfor med 

fordel ændres til permahaver. 

Jeg vil arbejde for at alle kommunens bygninger bliver klimarenoveret, og der bliver opsat flere 

solceller på kommunale bygninger. 

Jeg vil arbejde for flere ladestandere til elbiler, både på de kommunale parkeringspladser, men 

også ved de almene boligselskaber. 

Jeg vil arbejde for mere naturturisme i vores område. Bl.a. vil jeg gerne stille spørgsmål ved om 

diger altid er den rigtige løsning. Kan man nogle steder med fordel samarbejde med naturen i 

stedet for at bekrige den? Kan en sø, et vildt område, eller andet måske give mere liv? Bedre vilkår 

for truede dyrearter? Mere naturturisme? 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           


