
Kommunalvalget 2021 
Der er brug for Alternativet i København. Det har vi bevist de 
seneste år og det arbejde ønsker jeg at bygge videre på. 

København skal være for borgerne og ikke investorerne. Det skal være en 
kommune, hvor vi værner om det ægte grønne der er tilbage. Og det skal 
være en kommune hvor borgerne ikke har lagt til grønne områder. 

I min valgkamp vil jeg i høj grad tale om trafik, miljø og natur. Samt den 
hovedstad, som jeg ønsker at vi skal udvikle i samarbejde med 
omegnskommunerne. 
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En grøn by 
På alle de områder 
hvor det er muligt, 
skal vi sikre en grøn 
fremtid i 
kommunen. 

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

Klar 
Jeg er klar til at tage 
fire år i Københavns 
Kommune.

TRAFIK 
Cykelstier uden huller 

og bedre offentlig 
transport
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MILJØ 

Plads til ægte grønt
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HOVEDSTAD 

Ud med konkurrencen 
mellem kommuner. Ind 

med samarbejde i 
hovedstaden
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Trafik 

Cykelstierne er mange steder nedslidte og fyldte 
med huller. Det gør cykling mindre behageligt end 
det burde være i en kommune som vores. Derudover 
trænge cykelstierne mange steder til en opgradering, 
er der højresvingssignal i et lyskryds, skal der også 
være en cykelbane til de højresvingende cyklister. De 
steder hvor cykelstierne ophører og bliver til 
højresvingsbane for bilister skal fjernes og fortsættes 
som cykelstier. 

Busdriften er blevet nedgraderet efter Metrocityringen blev åbnet. Vi skal have opprioriteret busdriften 
igen, da det altid skal være nemt at tage den offentlige transport. 

Miljø & Klima 

Vi skal ikke have store anlægsprojekter, med den dertil hørende CO2 udledning. Her skal vi i stedet satse 
på løsninger der påvirker klimaet langt mindre. 

Afbrænding af biomasse skal begrænses. Vi optager i dag et kæmpe lån hos planeten jorden, et lån vi ikke 
kan nå at tilbagebetale til tiden, da de nye træer ikke vokser hurtigt nok til at optage den CO2 der udledes 
ved afbrændingen. 

Helt generelt skal vi stoppe med at optage CO2-gæld, der kun langsomt bliver betalt tilbage til Jorden. 

Hovedstad 

Vi skal genopfinde Hovedstadens Udviklingsråd, så vi igen kommer til at udvikle en hovedstad. Vi kan ikke 
holde boligpriserne nede ved at bygge i Københavns Kommune. Der skal bygges på gamle stationsnære 
områder i Fingerplanen. Det vil være billigere at bygge der og det vil være med til at holde priserne nede. 
For mange borgere vil det ikke betyde den store ændring i rejsetiden, da der vil være S-tog ind til byen.
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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.


