
Kære medlemmer 

 

Jeg hedder Bina Seff, og jeg ønsker hermed at genopstille som bestyrelsesmedlem i Alternativets 

lokalforening, Helsingør. 

 

Jeg har været medlem af Alternativet siden februar 2015, og var folketingskandidat første gang i 

juni 2015, hvor jeg blev valgt som Christian Polls førstesuppleant. Siden da har jeg lavet mange 

forskellige ting mht politikudvikling, kommunalvalget 2017 og Politisk Forum mm. Idag er jeg 

stadigvæk medlem af Politisk Forum, er forperson for Storkreds Nordsjælland, og er en del af et 

grønt fagråd, som hjælper  vores MFer, Torsten Gejl med viden ang natur,  klima og miljø.  

 

I april 2015 tog jeg initiativet til at danne Alternativets lokalforening i Helsingør, og kom tilbage i 

november sidste år. Jeg ser nu frem til næste års kommunalvalg, hvor jeg vil gøre alt, jeg kan, for at 

vi skal blive repræsenterede i byrådet.  

 

Jeg har i det forløbne år skrevet høringssvar, været engageret i sagen om Nøjsomhed, har forfattet 

vores faste klumme, arbejdet med luftforurening, klima, Øresund og biodiversitet i kommunen mm. 

Jeg er nationalt aktiv mht et projekt, som arbejder med at redefinere jobcentrenes funktion og rolle. 

Desuden er jeg en del af en gruppe i Nordsjælland, der forsøger at lave en demokratireform. Både 
arbejdet med at afskaffe/ændre jobcentrene og forsøget på at skabe et borgernært 
demokrati er vigtige emner i den nærmeste fremtid.  
 

Det er vigtigt, at vi er engagerede i sager, der berører både den sociale og den grønne bundlinje, 

som danner baggrunden for en sund økonomi. Vores børn skal have en god start i livet, og når vi 

bliver gamle, skal vi have den nødvendige pleje og omsorg. I Helsingør er der en række 

udfordringer mht luftforurening, biodiversitet og energiforsyning, hvor Alternativet har en vigtig 

rolle at spille. Når vi tænker, og planlægger langsigtet, ser vi, at investeringer i den sociale og den 

grønne bundlinje styrker økonomien. 

 

Jeg håber, at vi kan få dannet nogle grupper i Helsingør kommune, hvor fælles interesser mødes og 

idéer opstår. 

Der er brug for, at Alternativets politik bliver mere synlig lokalt. Det glæder jeg mig til at vi kan 

være sammen om. 

 

Jeg håber, vi ses :-) 

 

Kærlig hilsen  

Bina Seff 

 
 


