Søndag den 19. november 2017

NYHEDSbrev no. 5 til langelandske alternativister
KUN 2 DAGE TILBAGE: På tirsdag den 21. november vælger borgerne på Langeland, Strynø og Siø 15 medlemmer
til kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune .
Alternativet Langeland stiller med fire skarpe kandidater
til kommunalbestyrelsen. Desuden kommer Alternativets
spidskandidattil regionsrådet fra Langeland (se foto),
så det er bare med at komme ud af klappen og stemme
på én af dem. Valgstederne åbner kl. 8. 00 og lukker kl.
20.00. På Strynø begynder afstemningen dog først kl. kl. 9.00.
Du har forhåbentlig modtaget et valgkort, hvoraf det
fremgår, hvor du skal stemme. For folk i Rudkøbing er det
værd at bemærke, at afstemningsstedet er Værkstedsgården, der tidligere blev kaldt 73-bygningen og ligger ved
Rudkøbing Skole på Kastanjevej.
Grib fat i din nabo, din mand, kone eller kæreste, søn eller
datter, far eller mor og tag hen og stem på Ida, Ingvard,
Lise eller Carsten - og Birgitte.

ALTERNATIVETS LANGELANFDSKE KERNETROPPER MED VORES NATIONALE LEDER I
MIDTEN: Fra venstre Fabian Munkholm Davidsen, forperson, Alternativet Langeland.
Birgitte Møller Millung, spidskandidat, Alternativet, Region Syddanmark. Ida Friis,
spidskandidat, Alternativet Langeland. Uffe Elbæk, partileder, Alternativet samt Ingvard Hansen og Lise Munk, nr. 2 og 3 på Alternativets liste til kommunalvalget.

DIASSHOW: PÅ vores hjemmeside sker der hele tiden noget nyt, i fredags dukkede et diasshow op på forsiden. Det fortæller både
om vores mærkesager, værdier og kandidater, og singer-songwriter Kristian Bach, som er aktuel med sin debutplade (og medlem af
Alternativet Langeland) leverer den smukkeste underlægning. https://langeland.alternativet.dk

FLÆSK PÅ TORVET: I går havde Rudkøbing Handelsstandsforening
stillet et telt op på Torvet og inviteret alle spidskandidaterne til at
stege valgflæsk. Alternativets spidskandidat Ida Friis er blandt meget
andet uddannet detailslagter, så hun tilberedte naturligvis de sprødeste, lækreste flæskesvær af alle. Imens sørgede Ingvard Hansen og Lise
Munk (nr. to og tre på listen) og Johanne Botfeldt fra bestyrelsen for
at uddele foldere, Langelandskager, vegansk valgflæsk af hokkaido og
hjemmegroede husløg til forbipasserende.

AFSLUTNINGSDEBAT I ØRSTEDSPAVILLONEN I går eftermiddags gik
det løs i ØP i Rudkøbing, hvor 11 spidskandidater diskuterede velfærd,
turisme, erhverv og økonomi. Efter fire ugers med utallige vælgermøIDA FRIIS, Alternativets spidskandidat (tv) stegte valgflæsk, mens
der og massevis af politisk snak kunne man frygte, at trætheden havde
Agnete Fog, Radikale Venstres spidskandidat, foretrak at servere
meldt sig, men nej: Publikum og kandidater engagerede sig livligt i det
falafler ved Handelsstandsforeningens teltarrangement i går.
tre timer lange møde. Det viste sig endnu engang, at der er enighed
(med nuancer) om meget: Bedre kollektiv trafik, større satsning på (natur)turisme, bedre vilkår for små iværksættere og og MEGET
MERE borgerinddragelse - lige netop nogle af Alternativets vigtigste mærkesager.

VÆLGERNE TRÆFFER AFGØRELSEN: På tirsdag 21. november får vælgerne ordet og træffer afgørelsen. Valgstederne lukker kl. 20, men allerede kl. 19.30 åbnes dørene til Rådhuset, Fredensvej 1, Rudkøbing. Kommunen inviterer alle borgere til valgcafe i Rådhussalen på 2. sal, hvor optællingen kan
følges på storskærm og kommunen serverer gratis forfriskninger (tror vi nok). Cafeen holder åbent, til
det endelige resultat foreligger - og måske lige indtil der er enighed om en ny borgmester? Kom og snak og
hyg med kandidaterne, mens spændingen vokser - og udløses. Der er gratis adgang. Ses?
Vi ønsker alle et godt valg og sender de bedste hilsner med tak for opbakningen under valgkampen
Fabian Munkholm Davidsen (forperson) og Jette Purup (næstforperson), Alternativet Langeland

