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Kære København, Alternativet

Det er jo ikke fordi, at man ikke kan få øje på en vis sårbarhed og udfordringer for 
Alternativet netop nu. Også i København. Men denne sommerhilsen er præget af 
optimisme og perspektiv. Vi er ikke så mange som tidligere. Men når vi samles sker 
der gode ting. Og lige nu kommer flere til…

Da vi samtidig fik meldingen om, at Alternativets Unge ønsker at styrke samarbejdet 
med Alternativet, var det endnu et stærkt tegn på, at der er grøde i Å. Vi glæder os 
helt vildt til dette samarbejde og er overbeviste om, at de unge er en afgørende 
nøgle i genrejsningen af Alternativet.

Fokus på opgaven og ny samling ligger også til grund for en stor og glædelig nyhed. 
Alternativet i København og Storkreds København har indledt et tæt samarbejde, 
som i praksis betyder, at vi fra nu af vil arbej- de som en enhed. Dette nyhedsbrev er 
første eksempel på et fælles udspil. Så måske har du modtaget dette brev 2 gange. 
Formelt er vi fortsat to enheder, men reelt vil vi være sammen om opgaver og kom-
munikation med et overordnet hovedmål; at overraske alt og alle til næste års 
kommunal- og regionsvalg.

Det er såmænd allerede i gang. Den 27. juni blev der afholdt infomøde for eventuelle 
tovholdere for KV21 samt andre tidligt interesserede. Der dukkede heldigvis mange 
op, og vi fik alle varmen og ny optimisme da vi fik oplæg fra Franciska Rosenkilde og 
Kim Hjerrild. Vores hold på rådhuset er utrolig stærkt. Samtidig skal vi have fat i 
flere, stærke kandidater til både kommunal og regionsvalg. Hele den rekruttering-

sproces skubbes i gang med et kick-off møde i Åbenrå den 14. september. 
Sæt kryds i din kalender. Vi har ligeledes genstartet det tætte 

samarbejde med vores byrådsgruppe. Der skal laves fælles 
valgprogram. Der skal gøres klar til en velsmurt kam-

pagne. Vi skal have malet byen Å.

Sommerhilsen,
Alternativet København

(Kristian, Bodil, Tove, Brian, Finn, Thorkild, Lise, 
Mark, Søren og Jesper)


