
FULD FART FREM MOD KOMMUNALVALG 2021
I november måned er der kommunalvalg i Danmark. Dette er en skelsæt-
tende valg for Alternativet, ikke mindst i København, hvor vi har fire plad-
ser i Borgerrepræsentationen og en borgmesterpost at forsvare. Derfor 
har bestyrelsen i kommuneforeningen valgt at sætte fuld fokus på KV21 i 
et tæt samarbejde med medlemmerne af borgerrepræsentationen, de 10 
kandidater, storkredsbestyrelsen, HB og landsekretariatet.

Opdateret kampagne-organisering i gang : nu er vi i valgkampsmode 
mod KV- og RV21!

Alle vores kandidater til kommunal- og regionsvalg i november er sam-
men med fællesbestyrelsen i fuld sving med at forberede og planlægge 
valgkampen. Fabrizio fra storkredsbestyrelsen er kampagneleder, og 
vi har lavet en smidig organisering, hvor vi har fordelt os - frivillige og 
kandidater i opgavebaserede celler med overskrifter fx økonomi, KV21, 
RV21, aktivisme og kommunikation. 

Har du tid, lyst og gejst til være med på holdet, så kontakt os - enten via 
kbh@alternativet.dk eller direkte til en af os i fællesbestyrelsen, og tænk 
gerne over, hvilke type opgaver du har mest interesse i. 

VÆR MED

NY PROFIL TAGER OVER OG NY ROLLEFORDELING PÅ RÅDHUSET
Efter en stærkt arbejde med at få klimaplanen igennem på Københavns 
rådhus, har Fanny Broholm trukket sig fra det politiske arbejde. Fanny 
har tidligere meldt ud at hun ikke ville genopstille til KV21, men at hun 
stadig vil være aktiv i Å. I bestyrelsen har vi været super glade for sam-
arbejdet med Fanny og håber selvfølgelig at hun har lyst til at stille op 
engang i fremtiden.

Derfor trækker suppleant Birgitte Kehler Holst nu i arbejdstøjet og 
fortsætter det gode arbejde på rådhuset. Birgitte er jo et kendt ansigt i 
København, hvor hun bl.a. har siddet i Vesterbro lokaludvalg. Kim Hjerrild 
indtræder i Trafik- og Miljøudvalget i stedet for Fanny, Birgitte træder ind 
i Kultur- og Fritidsudvalget i stedet for Kim. Og så er Troels Chr. Jakob-
sen selvfølgelig stadig medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudval-
get. Se evt hele vores opslag om Birgittes indtræden på Facebook her.
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NYE LOKALER: GREENCUBATOR PÅ NØRREBROGADE
Som meldt ud sidste efterår er Å Kbh og Storkredsen ved at flytte ud af 
lokalerne på Åbenrå 33. Det er vemodigt at flytte, for vi ville alle ønske at 
der var lige så meget aktivitet lokalerne som for 4-5 år siden da vi flytte-
de ind, men faktum er at siden landssekretariatet flyttede til Christians-
borg, har Åbenrå været dimensioneret forkert ift. vores behov. Der har 
været for meget plads til skriveborde samt for lidt til møder og events. 
Og så har corona har gjort det endnu mere svært at retfærdiggøre den 
dyre husleje midt i byen til ofte tomme lokaler.

Derfor har vi lejet os ind i det grønne kontorfællesskab, Greencubator 
på Nørrebrogade, hvor vi har faste skriveborde, mulighed for at bruge 
mødelokaler og (når vi må igen), holde mindre events. Dermed kan vi 
også spare op til at bruge mere på kommunalvalgskampagnen, ligesom 
vi stadig har en forhåbning om at få vores egne lokaler igen når vi nær-
mer os valget i november.  

Alt sammen giver det et godt afsæt til at begynde at fokusere på valg-
kampen og at kunne rekruttere frivillige til valgkampen. Og så snart vi må 
mødes igen, så skal vi selvfølgelig mødes!

I den samlede bestyrelse glæder vi os til at skulle bruge mere tid på lave 
kampagne og udbrede vores politik, end på at administrere store lokaler, 
rudekuverter og andre praktiske opgaver, der følger.


