
KV17/5                        17. oktober 2017 

Efterårsferien varsler den sidste måneds slutspurt  

Flyer-status 
Det går relativt godt med at få delt vores flyer nr. 2 ud. I skrivende stund mangler der at blive afhentet 4 ruter (i gl. 

Søllerød), og det ville være fantastisk, hvis disse ruter også blev taget her i løbet af denne uge, så vi mandag i uge 43 

kan sige: Well done! Tak til de mange, der har været flittige fodgængere. 

Vi har sikkert alle gode oplevelser fra uddelingen. Lad mig diske op med to: 

- står i Frydenlund Park da en kvinde i huset spørger: ”Hvad kommer du med?”, hvortil jeg svarer: ”En pjece fra 

Lokallisten op til kommunevalget”. Jeg rækker pjecen frem og hun siger: ”Det er ikke noget for mig!”, men kigger så 

på billedet: ”Er det noget om børn?”. Det kan jeg kun bekræfte hvorefter hun siger, at ”Så vil jeg gerne læse den!” 

- møder en god gammel birkerødder på badebroen: ”Tak for jeres pjece, så er valgkampen skudt i gang. Jeg må sige 

at I kommer med argumentet, som jeg kan forstå: Lokallisten er uafhængig af alle de Christiansborgske partier. Nu 

har jeg altid opfattet mig selv som liberal, men lige præcis dét argument fik mig til at overveje at stemme på jer 

denne gang. Hold da op en hønsegård!” 

Lokallisten på film… 
Det blev tidligt spået, at denne valgkamp ville blive præget af Youtube og andre billedbårne medier. Det kan vi 

bekræfte: 

- Se Kelds præsentation: https://www.youtube.com/watch?v=HXygMuKdwz4  

- Se Axels præsentation af Lokallisten: http://rudersdaltv.dk/kv17/ (nederst på ”siden”) 

- Se diskussion om Vedbæks fremtid mellem Axel og Erik Mollerup på samme adresse (”øverst”). Denne film bringes i 

Kanal Hovedstaden/DK4 ved en senere lejlighed, men inden valget. 

Filmene vil også være tilgængelige på facebook og deromkring. Flere film vil givet følge….  

Husk at dele dem alle med dine venner! 

Finurlige tegninger 

vil dukke op de mærkeligste steder, og vi sender Jens Jacob en venlig tanke for hans 

herlige sarkasme og selvironi. 

Læserbreve 

I må ikke tro, at vores kandidater ikke skriver læserbreve, men vi er oppe mod en 

regulær læserbrevstsunami fra en hr. Etwil, der fra valgkampens start her leveret et 

uendeligt depot til formidling. Vi klør på, men der skal altså meget til –  

 

Vælgermøderne kommer nu i en lind strøm 
Dette nyhedsbrev kan ikke følge med, så her må I holde jer orienteret på anden vis. Det første større vælgermøde er 

på Hovedbiblioteket den 24/10 kl. 19:00, hvor alle partier og lister er inviteret. Det falder sammen med det ugentlige 

møde i kandidatgruppen, så i salen vil der formodentlig kun være Mona og Axel. Se evt. 

http://rudbib.dk/arrangementer/voksne/politisk-debat 

 

Endnu et par flyers på vej 
Hver kandidat har lavet en personlig flyer, som vi regner med bliver færdigtrykt fredag 20. okt. De er fortrinsvis 

tænkt til personlig uddeling/gadeagitation, og kandidater (og andre) kan hente dem i Johns garage. Vi har også en 

lidt større sag med en illustreret PIXI-udgave af hele valgprogrammet næsten klar.  

https://www.youtube.com/watch?v=HXygMuKdwz4
http://rudersdaltv.dk/kv17/
http://rudbib.dk/arrangementer/voksne/politisk-debat


 

Besøg Lokallisten.dk. 
Ved en kæmpe indsats over mange dage og nætter er det lykkedes Luc at få rettet vores hjemmeside op, så den ikke 

mere er en kampagneside for 2013-valget, men for KV17. Kæmpe ros og tak for denne enorme indsats, som ingen 

havde turdet tro på ville bære frugt så betids inden valget. Gå selv på opdagelse, og finder I svipsere eller andet, så 

skriv til Luc og fortæl ham hvor den er gal. Skriv til lucdevisme@gmail.com 

Vær aktive på Facebook! 

Læs og del nyheder med jeres venner og tjek også Lokallistens facebook – ud over kandidaternes. 

Plakaterne er kommet. 
Og så til det helt store. Plakaterne er kommet til Johns garage i dag kl. 14! Der er i år 1400 (dobbelt op i forhold til 

sidste år!) og de skal jo op at hænge. Her er der brug for ALLE kvinder og mænd, børn og unge, biler og stiger. 

Kandidatgruppen laver en ophængningsplan, John skriver en medlemsmail ud til alle, og I opfordres til at melde jer 

som selvkørende hold (med bil og stiger), eller som frivillige, der kan ”parres med andre”. Skriv til John som respons 

på hans mail, der kommer i næste uge. Plakatopsætningen starter lørdag den 28/10 kl. 12:00 (midt på dagen)  

Lokallisten genoptager gammel 

tradition  

(men hold det hemmeligt lidt endnu).                                          

 

Siden vores start i slut 1980erne har vi 

eksperimenteret med at få lokale kunstnere 

til at lave vores valgplakater. De fleste 

birkerødder vil kunne huske Aino Gribs ”Blå, 

grønne, røde” maleri, der var nem at 

identificere som inspireret af et kendt 

Birkerød-motiv ud over at den indeholdt alle 

vores farver. Den brugte vi med stort held til 

tre valgkampe. I år har valgt at bruge tre 

kunstfotos af Jean Schweitzer 

(www.rudersdalfoto.dk) og forsynet disse 

med en kort tekst.  

I får lige en smagsprøve. Bemærk hvor fint 

pigens tøj og paraply matcher vores logo… 

 

HUSK: meld jer til plakatopsætningen til 

John.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Axel Bredsdorff 
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