
Hejsa,

Jeg vil hermed anmelde mit kandidatur som bestyrelsesmedlem i Alternativet Helsingør.

Jeg har stor respekt for den nuværende bestyrelse og det i har opnået, og jeg håber at i
fortsat vil være med til at ændre Helsingør til den fede grønne by den bør være, når nu de

trælse konservastive og V/H-folk skal smides ud. Man har vel lov at håbe

Jeg har en interesse i at få vores kommune i mål med at efterleve Paris aftalens
målsætninger, desværre har jeg ikke hele verdens tid.

Jeg driver en virksomhed i hjertet af Helsingør, og har kontor på Stengade – har været i
gang siden 2018, og har siden 2017 haft som mål at påvirke min omverden så vi når i mål
med den grønne omstilling.

I 2017 fik jeg nemlig min førstefødte – og det ændrede meget for mig i den retning.

Jeg har siden dengang arbejdet for en af de største solpark installatører på verdensplan, og
siden i min egen virksomhed – med de iværksætter begrænsninger jeg har hér, som
bogholder - plantet over 1.200 træer med hjælp fra Growforit, og ønsker fortsat at sætte en
hektar i jorden om året, skifte til el-køretøjer mv.

På samme tidspunkt forsøgte jeg at gå grønt på køkkenbordet, men har erkendt at det ikke
altid er muligt for mig at træffe de rigtige valg på den front. Det er dog muligt at vælge grønt
mange gange - og specielt har nogle lokale iværksættere hjulpet mig til at fastholde de gode
vaner når jeg er på kontoret, og kæresten hjemme prøver også at træffe de gode valg.

Jeg tror at man skal anlægge en praktisk anskuelse for at nå i mål, men samtidig ikke
acceptere at træffe sorte valg på vegne af andre, specielt ikke når der allerede nu er de
værktøjer til rådighed som gør det muligt at nå nå hele vejen.

Jeg forsøger at deltage i debatter på facebook og i medier, og selvom jeg ikke altid er enig
med andre – at få dem til at tænke over deres standpunkter. For dem som ikke kan nås, så
må man jo skilles fredeligt.

--

Nikolaj Vincent Olsen
Indehaver


