Torsdag den 22. november 2017

NYHEDSbrev no. 6 til langelandske alternativister
ÆRGERLIGT: Valgaftenen i tirsdags blev præcist så spændende, som vi havde ventet. Længe
så det ud til, at Alternativet havde fået en plads i kommunalbestyrelsen, men da det endelige resultat dukkede op på storskærmen, manglede vi 30 stemmer. Øv med øv på. Vi fik 320
stemmer svarende til 4,1%. På landsplan fik Alternativet ”kun” 3%, så det er godt gået. Vores
spidskandidat Ida Friis fik 208 personlige stemmer og blev nr. 7 på Top 10 over de politikere, som fik allerflest personlige stemmer. Se valgresultatet : https://www.kmdvalg.dk
Vores valgforbundsfælle SF fik et kanonvalg, og med seks mandater bliver Tonni Hansen
borgmester den 1. januar. I Alternativets ånd får alle fem partier i den nye kommunalbestyrelse mindst én formandspost og mindst én plads i økonomiudvalget. Det lover godt.

SIDSTE UDGAVE AF NYHEDSBREVET: Dette no. 6 er indtil videre sidste udgave af nyhedsbrevet til medlemmerne af Alternativet Langeland, men find alle informationer om partiets
lokalafdeling på https://langeland.alternativet.dk.

IDA FRIIS, SPIDSKANDIDAT TIL LANGELAND KOMMUNALBESTYRELSE, SKRIVER:
Fra hjertet en kæmpestor tak for al jeres opbakning, stemmer og tro på, at vi i
Alternativet kunne være med til at berige Langeland. Jeg er dybt taknemmelig.
Vi havde et fantastisk flot valg, også selv om vi lige præcis ikke kom med i
kommunalbestyrelsen. Og vi stopper ikke her, vi vil fortsætte med at sprede
det grønne håb, arbejde for økologi og klimaændringer, nærvær i vores nærmiljø,
Øhavssti, naturturisme osv.
Vi er rigtig glade for, at tre af partierne i vores femparti-samarbejde, de Konservative, SF
og Socialdemokratiet, nu sidder på flertallet i kommunalbestyrelsen, og de vil arbejde for
bl.a. miljø, borgerindragelse, offentlig transport; emner, som også vi brænder for.
Nu skal vi lige sunde os lidt, men jeg har allerede fået mange henvendelser fra borgere,
som er kede af, at vi ikke kom ind, og som vil støtte os ved næste valg. Det har været en
helt igennem fantastisk proces at være med, der har været et godt samarbejde i bestyrelsen, og opbakningen fra alle jer har været så dejlig. 1000 mange tak.
Kærlig hilsen Ida

ALLEREDE I GÅR, DAGEN EFTER VALGET, var de
fleste af Alternativets valgplakater væk, takket
være bl.a. Johanne. Hvis du ser en Alternativplakat, så bare pil den ned og smid den ud.

BIRGITTE MØLLER MILLUNG, SPIDSKANDIDAT TIL REGION SYDDANMARK, SKRIVER:
Kære Langeland og alle der stemte på mig
Alternativet fik 11.633 stemmer ved regionsrådsvalget. På trods af valgteknisk samarbejde med Enhedslisten var det
ikke helt nok. Der manglede lige nogle hundrede stemmer. Alternativets stemmer er nu gået til et ekstra mandat til
Enhedslisten, så de nu har to i regionen. Det har jeg det godt med, deres profil i regionen taler også for et rummeligt
menneskesyn, en grøn og bæredygtig udvikling og lighed for alle - også i sundhed.
Jeg er utrolig glad for den tillid I har vist Alternativet her på Langeland og jeg ville så inderligt gerne have repræsenteret Alternativet og været Langelands stemme i regionen, men det må nu blive næste gang. Vi fik i denne valgkamp skabt opmærksomhed på
Alternativet på trods af, at Region Syddanmark er en meget borgerlig region. Jeg håber vi kommer ind ved næste valg
og at vi kan få ændret det ensidige menneskesyn og ensidige vækstbegreb som i dag hersker i regionen.
Bevar hÅbet - jeg holder fast i det endnu og tror på fremtiden.
Kærlig hilsen Birgitte

Også tak for jeres engagement og gode humør fra bestyrelsen
Fabian Munkholm Davidsen (forperson) og Jette Purup (næstforperson), Alternativet Langeland

