Søndag den 5. oktober 2017

NYHEDSbrev no. 3 til langelandske alternativister
STEM FLERE KVINDER IND: Alternativet Langelands to kvindelige
kandidater, Lise Munk (til venstre) og Ida Friis, gik på gaden i Rudkøbing
med grønne balloner, flyers og pærer i går, lørdag. Anledningen var
den nationale ”Stem flere kvinder ind”-kampagne, og Ida og Lise havde
muntert selskab af kvindelige kandidater fra de fleste andre partier.

Måske en evt. ny svømmehal kan indgå i sammenhæng
med badeanstalten på havnen i Rudkøbing?

SVØMMEHAL? Flere vælgere har
spurgt vores kandidater, hvordan
Alternativet Langeland stiller sig til
på en kvinde! Lise og Ida slog et slag for
ideen om at bygge en svømmehal i Stem
ligestilling i kommunalbestyrelsen . I dag er kun
Rudkøbing. Vores holdning er: Hvis fem ud af 15 medlemmer kvinder.
projektet bliver økonomisk, socialt
og miljømæssigt bæredygtigt, så er det et udmærket projekt. Vi foretrækker, at en eventuel svømmehal bliver et 4. sektor projekt (altså realiseres i
samarbejde mellem den offentlige, den private og den frivillige sektor) og
drives som en selvejende institution altså ikke af Langeland Kommune.

NEDRIVNING AF ØSTERGADE 46 og 48: SuperBrugsen har købt to ejendomme i Rudkøbing for at rive dem ned. Umiddelbart synes vi i Alternativet, at det er en dårlig ide, for
nedrivning vil ødelægge købstadspræget og Østergades sammenhængende forløb.
Men vi vil opfordre SuperBrugsen til at spørge medlemmerne om deres mening, og i
øvrigt vil vi afvente borgernes synspunkter i den offentlige høring, som kommunalbestyrelsen ventes at gennemføre..

SuperBrugsen Rudkøbing har købt Østergade 46 (til højre, tidl. skobutik) og 48 for
at rive dem ned og lave bl.a. p-pladser.

MASSER AF VALGMØDER AT GÅ TIL: På tirsdag er der to uger tilbage til valgdagen den 21. november. Masser af foreninger og medier arrangerer vælgermøder, og her er et udsnit af offentlige møder, hvor du kan opleve Alternativets
kandidater. Møderne er angivet med dato, klokkeslet, sted/arrangør.
6. nov. 19.00-21.30 Multihuset Nordlangelandshallen/bestyrelsen for hallen
7. nov. 17.30-19.15 Ørstedskolen/TV2Fyn
9. nov. 19.30 Lindelse Sognegård/Lindelse og Omegns Sogneforening
11. og 12. nov. Kræmmermarked i Tullebøllehallen. 12. nov. 10.00-15.00: Valgcafé
15. nov. 12.00-13.30 HF + VUC, Havnepladsen 5, Rudkøbing/HF + VUC
15. nov. 16.00-17.30 Strynø Skole og Kulturhus/NETOP Strynø
18. nov. 11.00-13.00 Torvet, Rudkøbing/Rudkøbing Handelstandsforening
18. nov. 14.00-16.00 Ørstedspavillonen/Fyns Amts Avis
Læs mere om arrangementerne på https://langeland.alternativet.dk

UFFE KOMMER: Alternativets partileder Uffe Elbæk er på vej rundt i det ganske land
med sin ”Tour de håb”. Han besøger Langelands Efterskole den 8. november, hvor
køkkenchef Jakob Kroman fortæller om skolens bæredygtige grønne køkken, og det
stemmer jo fint overens med, at Alternativet Langeland ønsker mere grøn og økologisk mad i offentlige institutioner. Arrangementet er ikke offentligt, men du kan
bagefter opleve det på en video, som vi lægger på vores hjemmeside https://langeland.
alternativet.dk og diverse facebooksider, bl.a.Alternativet - Lokalforening Langeland
God valguge - de bedste hilsner
Fabian Munkholm Davidsen (forperson) og Jette Purup (næstforperson), Alternativet Langeland

