Søndag den 29. oktober 2017

NYHEDSbrev no. 2 til langelandske alternativister
IDA I TOPFORM: Hver kandidat fik tre minutters taletid ved Musikog Kulturdagen i Bagenkop i går, og trætheden var ved at brede sig,
da Alternativets spidskandidat Ida Friis fik ordet som nr. 8. Så hun
foreslog alle at rejse sig op, strække armene opad og trække vejret
rigtig dybt. En fyldt Bagenkophal gjorde søreme, som Ida sagde!
Så var hun godt i gang og fik stort bifald for at hylde øens frivillige
(”Langeland var INGENTING uden jer”) og varsle en helt ny politisk
kultur med meget mere nærvær og borgerinddragelse - altså når
hun bliver valgt ind i Langeland Kommunalbestyrelse 21. november.
Ida Friis fik hele Bagenkophallen til at rejse sig op,
strække armene i vejret og ta’ en sund, dyb indånding.

PLAKATER I STORMVEJR: Det stormede en halv pelikan, da startskuddet til kapløbet om
lygtepælene lød i går kl. 12. Alternativets plakatophængere kravlede alligevel til tops i
lygtepæle, som står bare nogenlunde i læ, men resten må vente til mandag. Glæd dig til
at smile til de fire alternative kommunalbestyrelseskandidater Ida Friis, Ingvard Hansen,
Lise Munk og Carsten Roed Jensen og spidskandidaten til Region Syddanmark, Birgitte
Millung, når du passerer dem op og ned og på tværs ad øen.

KVINDER PÅ MARCH FOR LIGESTILLING:
Nedtællingen er i fuld gang - på tirsdag
er der tre uger til valget. På lørdag inviterer Langelands fempartisamarbejde
(Socialdemokratiet, Radikale Venstre,
de konservative, SF og Alternativet) til
kvindemarch i Rudkøbing. Målet er at få
flere kvinder end de nuværende kun fem
ud af 15 valgt ind i kommunalbestyrelJens Schrøder hjalp Alternativets
sen. Alternativet er i øvrigt den eneste
spidskandidat til tops i Tryggelev i
liste, som har opstillet lige mange mænd
går middags.
og kvinder: To af hver. Alle kvinder (og
mænd, naturligvis) er velkomne til at marchere med for den gode sag.
Lørdag 4. november kl. 10-12, start fra Østergade 49, Rudkøbing,

Mød tre stærke kvindelige borgmesterkandidater til kvindemarch på lørdag: Fra venstre Ida Friis, Alternativet, Lisa
Pihl, Socialdemokratiet og Agnete Fog, Radikale Venstre.

ALTERNATIVET FØRST OG SIDST : Alternativet Langeland kom først med et omfattende politisk program til kommunalvalget den 21. november. Og som vi lovede allerede dengang midt i august, har vi revideret programmet løbende i
dialog med vores medlemmer og andre borgere, der tænker alternativt.
Vi har netop offentliggjort 6. udgave, som nok også bliver den sidste (-: Takket være engagerede
borgere har vi nu fået en ældrepoltik; sundhedspolitikken er suppleret med forslag om trivselsgrupper og en sundhedsnaturvejleder, vi har skærpet formuleringerne om grundvandsbeskyttelse, og vi har tilføjet, at friskoler skal ligestilles med folkeskoler på transportområdet.
Læs den nyeste udgave af programmet på https://langeland.alternativet.dk
God søndag - De bedste hilsner
Fabian Munkholm Davidsen (forperson) og Jette Purup (næstforperson), Alternativet Langeland

