22. oktober 2017

NYHEDSbrev til langelandske alternativister
HJÆLP LISE! Lørdag den 28. oktober kl. 12 fløjtes kapløbet om
lygtepælene i gang - partierne må begynde at hænge valgplakater
op. Men Lise Munk, som har lovet at dække Sydlangeland med
plakater, har brækket et ben midt i valgkampen og går med krykker, så hun har ekstra meget brug for hjælp. Kontakt Lise, hvis du
kan afse et par timer til at klatre rundt i lygtepælene mod syd ved
middagstid på lørdag. munk.lise@gmail.com 2671 1780.
Men vi har brug for flere ophængere over hele øen, og hvis du
hellere vil hænge op i Rudkøbing: Kontakt Fabian
fabdav04@gmail.com 3033 0888. Eller mod nord (fra Tullebølle
og opefter): Kontakt Ingvard ingvard@mac.com 2293 1446.

Øverst: Plakat

STØT KANDIDATERNE: Den 21. november er valgdag, så vi har kun fire uger tilbage at føre Nederst: Forsiden af folderen
valgkamp i. Alternativet skal have cirka 800 stemmer for at få to pladser i kommunalbestyrelsen, og da vi meget hellere vil have tre, skal cirka 1200 sætte kryds ved Å. Vi har så
meget brug for din hjælp.
• Skriv f. eks. en personlig mail eller SMS til dine venner og bekendte på Langeland og
Strynø med opfordring til at stemme på Alternativet. Link gerne til vores hjemmeside
https://langeland.alternativet.dk
• Læg en folder i postkassen hos folk, som måske vil stemme på Alternativet. Skriv til purup@tdcadsl.dk, hvis du vil have en stak foldere til omdeling – de bliver leveret.
• Lav opslag på din facebookside med opfordring til at stemme på Alternativet
• Skriv læserbreve til Øboen med anbefalinger af Alternativets politik
• Like og del i ét væk, når Alternativets kandidater slår noget op på Facebook
• Kommenter gerne andres kommunalvalgpolitiske opslag på Facebook – også i Udkantsgruppen Langeland, og husk nu den flinke tone

HJEMMESIDE MED SMÅ NYHEDER: https://langeland.alternativet.dk opdateres løbende
med nyheder og tid og sted for de mange valgarrangementer, Alternativet deltager i i den
kommende måned. Selvfølgelig ligger hele vores valgprogram på sitet (lige til at printe)
sammen med vores folder og præsentation af kandidaterne. Læg især mærke til naturfotograf Carsten Friagers flotte fotos i valgprogrammet.

MØD OS I BAGENKOP OG TULLEBØLLE: Vores kandidater er klar til en grøn snak, når der
holdes Musik- og Kulturdage i Bagenkop i weekenden 28.-29. oktober og Kræmmermarked
i Tullebølle 11.-12. november.
Med ønsket om en god og munter valgkamp
Fabian Munkholm Davidsen (forperson) og Jette Purup (næstforperson)
Alternativet Langeland

