
ALTERNATIVET HVIDOVRE 

 

Bilag til ekstraordinært årsmøde 8. september 2020 

Opstillingsgrundlag for kandidater til bestyrelsesvalg 

 

Dragan Milic 

Min baggrund er indenfor økonomi, handel og ledelse og har mange års erfaring med iværksætteri 

og rekruttering. Det er her hvor jeg har mine styrker som jeg gerne vil bidrage med. 

Jeg er nysgerrig, lyttende og vil gerne yde mit bedste til foreningens arbejde. 

Jeg er gift med Vibeke Milic Krogslund og tilsammen har vi 5 børn og en del børnebørn. 

 

Thomas Møller 

Jeg stiller op til en bestyrelsespost i Alternativet Hvidovre. 

Hvidovre skal være den grønne, økologiske, bæredygtige kommune, men også en 

kommune hvor vi tager os af vores svage, unge som ældre medborgere – og sætter 

den enkelte i fokus. 

Vi har brug for friske øjne, og med Alternativet kan de næsten ikke blive friskere – 

Åbenhed og gennemsigtighed, inden for alle området – spørge og dele viden, hjælpe 

på tværs af partier, have modet til at prøve nyt, i stedet for at bekæmpe hinanden. 

Flere ved mere, sammen kan vi nå rigtig langt. 

Jeg vil være med til at skabe en kommune med empati, humor og generøsitet over for 

alle de svage grupper i samfundet, på en måde som kan samle os alle, rig som fattig, 

ung som gammel, Dansk som ny Dansk. 

Den grønne linje er et meget vigtigt område for mig, jeg vil beskæftige mig med 

genbrug, bæredygtighed og omsorg for miljøet – lad os få gang i sol og vind, være 

ydmyg over for den jord vi lever på – hvis vi alle aflevere den bare en smule bedre, 

end da vi kom – er vi nået langt. 

Jeg har være medlem af Alternativet siden oktober 2015. 

Jeg gerne være med til at skabe en ny politisk kultur der bygger på empati, og 

som giver borgerne meget mere indflydelse og gennemsigtighed, derfor vil jeg gerne 
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stille mig til rådighed inden for kommunalpolitik, og opstiller til bestyrelsen og byrådet 

for Alternativet/Hvidovre. 

Jeg har arbejdet som systemudvikler, i over 20 år i forskellige virksomheder, er pt. 

ansat i Nykredit. 

Jeg er 50 år, gift med Madeleine Bagger, ingen børn, men to små hunde, 5 høns og 

ca. 60.000 bier. En del af min fritid går med at være kassere, i vinterboligen - 

Andelsboligforeningen Centrum og formand i sommerboligen, Haveforeningen Dahlia 

 

Eva-Pernille Naserian Stæhr Poulsen 

Jeg hedder Eva-Pernille Naserian Stæhr Poulsen, og som nogen måske ved var jeg med til at stifte 

Å Hvidovre. Nu er jeg klar igen til en Å version 2.0 med fokus på udpræget og mere 

medlemsdemokrati end nogensinde før og ikke mindst samarbejde om en fælles skabt grøn og 

social bæredygtig politik også i Hvidovre. De seneste år har jeg brugt på socialpolitisk arbejde i 

diverse bevægelser (Næstehjælpercaféen i Hvidovre, Næstehjælpernes frivillige bisidderkorps 

(både undervist og været bisidder), og har fungeret som lobbyist for dem også - altså lobbyist for 

de sygeramte og socialt udsatte grupper). Pt regner jeg med at indgå i Torsten Gejls arbejdsgruppe 

vedr. en lovgennemgang af førtidspensions- og fleksjobreformen i løbet af efteråret 2020. Jeg 

regner med at stille op som kandidat til kommunalvalget 2021, og primært bidrage som støtte for 

eventuelt andre kandidater og med erfaring fra sidste valgkamp + kendskab til det politiske miljø i 

Hvidovre. Jeg har boet i byen hele mit liv, og kender derfor både medborgere og problematikker 

ret godt. Samtidig er jeg kendt for saglig politisk argumentation og kunne samarbejde på tværs af 

nogen gange store politiske skel partierne imellem - også under forrige valgkamp. I bestyrelsen vil 

jeg udover valgerfaring også gerne bidrage med kommunikation (er oprindelig journalist) og 

forbinde lokalpolitik med landspolitikken - og bringe de lokale stemmer ind på Borgen. 

 

Johnny Westh 

Jeg har siddet som forperson i bestyrelsen i den seneste valgperiode og genopstiller til bestyrelsen 

i Hvidovre Kommuneforening 

 Jeg har været medlem af Alternativet siden februar 2015. Det, jeg har været mest engageret i, har 

været at få opstartet Nørrebro bydelsforening, hvor jeg har været med i bestyrelsen siden starten, 

og i arbejdet omkring udviklingen af kommunalpolitikken frem mod KV17. Her beskæftigede jeg 

først og fremmest med involverende demokrati og trafik og miljø. Jeg flyttede til Hvidovre 

december 2017 og blev indvalgt i bestyrelsen ved årsmødet 2018. 
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Fremover håber jeg, at vi i foreningen kan få vores organisering til at fungere bedre og sat noget 

mere fokus på at snakke og udvikle politik, både den mere langsigtede og visionære og de lokale 

politiske problemstillinger, der løbende skal tages stilling til. 


