
Regionsrådsvalget 2021 
Der er brug for Alternativet i Region Hovedstaden. Det har 
Qasam bevist siden sidste valg. Det arbejde ønsker jeg at støtte 
op omkring. 

Mine interesser er ikke de typiske områder som regionerne er kendte for, men 
dog områder der også er under regionerne. Derfor ser jeg mig selv som et 
godt supplement i kandidatgruppen til regionsrådsvalget 2021. 

Jeg vil i høj grad tage mig af trafik og miljø under og efter valgkampen. 

1

Martin Kjærulff 
Opstillingsgrundlag - Regionsrådsvalget 2021

RV21 16. NOVEMBER 2021

En grøn region 
På alle de områder 
hvor det er muligt, 
skal vi sikre en grøn 
fremtid i regionen. 

Fællesskab 
Jeg håber at vi kan 
drive en kampagne 
i fællesskab. 

Klar 
Jeg er klar til at tage 
fire år i Regions-
rådet - sammen 
med Qasam

TRAFIK 
Bedre offentlig 

transport i 
ydreområderne og 

ægte supercykelstier

1
MILJØ 

Plads til ægte grønt, 
både ude og inde

2
HOVEDSTAD 

Ud med konkurrencen 
mellem kommuner. Ind 

med samarbejde i 
hovedstaden
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Trafik 

Den offentlige transport skal have et ordentligt løft. 
Det skal være muligt at tabe bussen til det nordlige 
Sjælland og tage den hjem igen sent om aftenen og 
omvendt. 

I Storkøbenhavn skal vi have genoprettet den gode 
busdrift, der blev nedlagt med åbningen af 
Metrocityringen. Det skal være nemt og hurtigt at 
tage det offentlige, og ikke besværliggøres af et 
skifte til metroen. 

Vi skal have flere til at tage cyklen, og med el-cykler er det blevet nemmere at cykle langt. Derfor skal vi 
have fokus tilbage på at skabe ægte supercykelstier. Kvaliteten af supercykelstierne er desværre dalet med 
årene. Vi skal have borgerne væk fra bilen og over på cyklerne, hvor det er muligt. Både for den renere luft, 
borgernes egen sundhed og for at mindske trafikken helt generelt. 

Miljø 

Dette er et område hvor Region Hovedstaden generelt virker til at have godt styr på det. Men jeg er sikker 
på at vi, Alternativet, kan sikre at løsningerne bliver grønnere. Eksempelvis at sikre at beplantning i 
forbindelse med hospitaler ikke kun er kønt, men også er nyttigt for insekterne. Og når hospitalerne 
anlægger egne rensningsanlæg, skal det rensede vand anvendes i den omkringliggende natur i det 
omfang det er muligt. 

I Region Hovedstaden er der et mål om at genanvende 80% af alt affald i 2035. I den forbindelse skal vi 
have fuld fokus på den affald der produceres. Vi skal producere affald der kan genanvendes og udfase 
affald, der ikke kan genanvendes. 

Hovedstad - Vi består af ca. 1/3 af landets befolkning. Vi skal effektivt arbejde imod konkurrencen mellem 
kommunerne samt lommerne og regionen. Vi skal tænke en hovedstad, så vi kan udvikle os i fællesskab.
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OM MIG 
Jeg er født og opvokset i Faaborg på Sydfyn. Flyttede til København i 
2003, og har været så heldig at bo i samme lejlighed i alle årene. Jeg 
bor i skønne Emdrup, der en del af bydelen Bispebjerg. 

Jeg arbejder til dagligt som it-supporter og har en HHX på 
Svendborg Handelsskole. Ved siden af har jeg min egen 
internetvirksomhed, som jeg i perioder har levet af. 

I Alternativet regi er jeg suppleant i lokaludvalget samt fast deltager i 
bymiljøudvalget. Tove Auda, der er repræsentant, er i bylivsudvalget.
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