Søndag den 12. november 2017

NYHEDSbrev no. 4 til langelandske alternativister
KUN 9 DAGE TILBAGE: Tirsdag den 21. november er valgdag. Vi
synes, du skal tage din kæreste, mand, kone, bedste ven eller
nærmeste nabo i hånden og gå hen og stemme!

DIN STEMME ER ALDRIG SPILDT: Som kandidat no. 3 på Alternativets liste Lise Munk skrev i et læserbrev:
”Hvis du vil have et grønnere og renere Langeland og Strynø
med mere demokrati, åbenhed, borgerindflydelse og en politik
baseret på grøn, social og økonomisk bæredygtighed, så sæt du
roligt dit kryds ved Alternativet.
Vi har mødt så megen opbakning under valgkampen, at vi er sik- Ingvard Hansen, no. 2 på Alternatives liste. fik besøg af Bente Neperus fra SF,
da der var Jule- og Kræmmermarked i Tullebøllehallen i går og i dag.
re på, at vi kommer ind i kommunalbestyrelsen med mindst ét
mandat! Og hvis du alligevel tøver, skal du vide, at din stemme på Alternativet ikke er spildt. For vi er gået i valgforbund med vores
gode venner, SF og de radikale, som vi deler mange holdninger og de overskydende stemmer med. Sæt kryds ved Å!”

FABIAN FIK 60 PROCENT AF STEMMERNE: I tirsdags holdt TV2 Fyns STEM’rne et valgarrangement for unge
lokalpolitikere på Ørstedskolen i Rudkøbing. De debatterede bl. a. branding af Langeland, internet og transport, og det sluttede med et prøvevalg. Alternativet Langelands formand, Fabian Munkholm Davidsen, fik
cirka 60 procent af alle stemmerne! Ærgerligt, at han kun er 17 år og for ung til at blive valgt...

VALGMØDER I SLUTSPURTEN: Et udsnit af offentlige vælgermøder, hvor du kan opleve Alternativets kandidater:
Ons 15. nov. 12.00-13.30 HF + VUC, Havnepladsen 5, Rudkøbing/HF + VUC (IDA FRIIS)
Ons 15. nov. 16.00-17.30 Strynø Skole og Kulturhus/NETOP Strynø (INGVARD HANSEN)
Tors 16. nov. 17-17.45 Spodsbjerg, om kollektiv trafik/Fyns Amts Avis (INGVARD HANSEN)
Lør 18. nov. 11.00-13.00 Torvet, Rudkøbing/Rudkøbing Handelstandsforening (IDA FRIIS steger flæsk!)
Lør 18. nov. 14.00-16.00 Afslutningsdebat i Ørstedspavillonen, Rudkøbing/Fyns Amts Avis (IDA FRIIS)
Læs lidt mere om arrangementerne på https://langeland.alternativet.dk

STÆRKESTE HOLD: Alternativet Langeland har kandidater for enhver smag. To kvinder og to mænd. Fra
35 til 65 år. To selvstændige, en pensionist og en journalist/kunstner. Så sæt dit kryds ved Ida Friis, Ingvard
Hansen, Lise Munk eller Carsten Roed Jensen. Læs mere om dem på https://langeland. alternativet.dk

KØDFRI DAG? En kødfri dag i alle kommunale institutioner fra vuggestuer til plejehjem står højt på Alternativets ønskeseddel, og
det kan sagtens lade sig gøre. På Langelands Efterskole har de praktiseret det i mange år, og her laver køkkenchef Jakob Figen
Kromann hver dag både en vegansk, en vegetarisk og en kød-ret. Han satser også på lokale og økologiske råvarer. Fire partier i
Folketinget bakker op - Alternativet, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre foreslog i fredags, at Tinget inden nytår afsætter en pulje
på 30 mio kr. årligt i 2018-21 til fremme af økologisk og plantebaseret kost i kommunale, regionale og statslige institutioner.
Ida Friis, Alternativets spidskandidat, tog i onsdags
imod Uffe Elbæk på Langelands Efterskole.

Skolens elever sang og diskuterede med
Uffe på livet løs.

Jakob Figen Kromann (th) fortalte, at han hver dag
laver mad til veganere, vegetarer og kødspisere.

God slutspurt - bedste hilsner
Fabian Munkholm Davidsen (forperson) og Jette Purup (næstforperson), Alternativet Langeland

