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Tak for regionsrådsvalget

Vi har haft en lang kampagne op til regionsråds-
valget i 2021. Her fra Storkredsbestyrelsen vil vi
sige en stor tak til alle kandidater og frivillige,
som har været med til at trække læsset hele vejen
frem til november! 

Alles indsats var vigtig og værdsat, og det gjorde
meget godt, at Alternativet kunne ses i gade-
billedet rundt omkring i Region Hovedstaden. 

Alle kandidater var aktive på gaden, og tilsam-
men var de ude til rigtig mange debatter. 

Tak til jer alle sammen for indsatsen! 

Desværre fik vi ikke denne gang et mandat i
Region Hovedstaden, men kampen fortsætter
selvfølgelig, og vi vil så småt tage tilløb til et
comeback folketingsvalg.

NYHEDSBREV
Alternativet Storkreds København

Baggrundsgrupper til to udvalgspos-

ter i Kbhs Borgerrepræsentation

I Københavns Kommune fik Alternativet to pladser i
Borgerrepræsentationen.

 Det er vi rigtig glade for, og det er så vigtigt, at vi
beholder indflydelse i lan-dets største kommune.
Vi har fået pladser i Teknik - og Miljøudvalget og
Beskæftigelses og Integrationsudvalget, som
varetages af hhv. Christina Olumeko og Franciska
Rosenkilde. 

Christina og Franciska har brug for meget hjælp for
at yde deres bedste og skabe alternative forandrin-
ger. 
Der er altid mange sager på dagsordenen til
udvalgsmøderne. Folk med gode faglige indspark
eller flittige læsere vil være meget værdsat.

Hvis det har din interesse at være med i en af de to
baggrundsgrupper, så send dit navn og mailadres-
se til Københavns Kommune forenings bestyrelse
på kbh@altenativet.dk.
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Årsmøde lørdag d. 26. marts

Storkredsbestyrelsen indkalder til årsmøde
lørdag d. 26. marts. 

På årsmødet skal vi bl.a vælge folketingskandi-
dater, vælge delegerede til Politisk Forum og
vælge nye medlemmer til storkredsbestyrelsen. 

Vi har brug for alle gode og nysgerrige kræfter,
og vi håber, at du vil overveje, om du har lyst til at
være med eller opfordre andre gode folk til at
stille op. 

Det næste stykke tid bliver spændende, og der
venter vigtige opgaver med både at engagere
nye medlemmer og forberede folketingsvalget og
andre kommende aktiviteter. Så sæt kryds i
kalenderen!

Dagsorden med yderligere oplysninger, regnskab
og årsberetning kommer ud på et senere tids-
punkt. 

NYHEDSBREV

Alternativet Storkreds København

Mød vores nyvalgte borgerrepræsentant Christina

Kommunalvalget var godt nok nervepirrende, og
jeg er stadig overrasket over, at jeg blev valgt ind!
Til daglig lever jeg den ultimative DJØF-drøm, som
økonomi-konsulent i en interesseorganisation og
som stats-kundskabsstuderende, og så har jeg lige
lært at lave den sygeste tomatsauce ;)

De næste 4 år bliver spændende, og jeg er så klar
til at give København en ordentlig alternativ
indsprøjtning! 

Jeg skal sidde i Teknik- og Miljø udvalget, som er
det udvalg, der typisk arbejder med grøn omstilling,
infrastruktur, boligpolitik og byudvikling.
 Jeg glæder mig til det politiske arbejde i Borgerre-
præsentationen i København! 

I er velkomne til at skrive til mig på christina_olumeko@kk.dk,
 hvis I har nogle input, I pludselig falder over :) 
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