
Åhh ja. Det kan godt være, dette er en tid, hvor vi har svært ved at 
mødes og mærke hinanden. Hvor vi hver især let kan føle os alene. 
Og ja. Det kan sagtens være, at der er lidt længere mellem de gode 
nyheder i pressen om Alternativet.

Men ikke desto mindre, er vi mange, der er i gang med at gøre os 
klar til både ”i morgen” og ”i overmorgen”. Både fordi der ikke rigtigt 
er et alternativ til Alternativet. Og fordi vi insisterer på, at Køben-
havn kan og skal spille en afgørende rolle i de politiske dagsordener, 
der sættes nationalt, regionalt såvel som lokalt.

På billedet ser du Mette Kaasfeldt Bram fra Frederiksberg, som via 
det digitale årsmøde blev valgt som folketingskandidat. Vores nye 
stærke hold til Folketinget består derudover af Josephine Fock, 
Troels Christian Jacobsen, Rolf Bjerre og Jan Kristoffersen. Og flere 
kommer til næste år.

På de indre linjer har vi valgt Trine Hertz til Hovedbestyrelsen. Samt 
Rolf Bjerre og Jan Kristoffersen til Politisk Forum. Meget vigtige ak-
tører, da vi lige nu har særligt fokus på KV21 og RV21. Vi teamer op 
for at gøre det godt og i sidste ende overraske alle.

Forberedelse af kommunalvalget er allerede i gang med Trine Hertz 
som kampagneleder. Ved valget i 2021 stiller kandidaterne op som 
et´ hold, derfor skal vi også have et´ stærkt kampagneteam. Lige nu 
skal der nedsættes en stribe arbejdsgrupper der kan arbejde i kam-
pagneteamet frem til valget. 

Så hvis du har lyst til at arbejde i kampagnen, søger vi frivillige med-
lemmer der vil arbejde med at rekruttere og koordinere frivillige. 
medlemmer som vil hjælpe med presse og SOME, og frivillige der vil 
stå for fundraising og ikke mindst nogen der vil stå for events.

Skriv til bestyrelsen på kbh@alternativet.dk eller ring til Trine Hertz 
på 26846430.
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Da Alternativet også har en stærk profil på det sundhedspolitiske 
område inklusivt psykiatrien, er det ligeledes vores ambition igen at 
få valgt en kandidat ind i Regionsrådet. Er du sundhedsprofessionel 
og/eller har tanker om at blive kandidat, så kom til vores kick-off 
møde i Åbenrå 33 den 10. december kl. 19.00.

Se mere her: https://alleos.alternativet.dk/events/view/4412 

Apropos Åbenrå 33. Vi har taget en svær, men nødvendig, beslutning 
i samklang med Hovedbestyrelsen. Lokalerne er sagt op. Ikke kun 
fordi de er for store og for dyre. Ligeså meget fordi indretningen ikke 
længere passer til vores behov. Senest 1. maj skal vi finde et nyt, 
skønt sted at rykke ind. Et centralt mødested for hele Storkøben-
havn. Et sted hvor vi kan føre valgkamp. Et sted der emmer af 
politisk nytænkning, fællesskab og bevægelse.

Kom frem. Alle. Som kandidat. Ind i kampagnerne. Eller hvis du har 
ideer til, hvordan vi skal bo.

Grønne hilsner,

Fællesbestyrelsen i København


