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14. september 2017

Valgkampen er i fuld gang!
- August startede med det traditionsrige morgenbrødsarrangement i Birkerød Hovedgade, hvor mange af
Lokallistens kandidater deltog i smøring af rundstykker i hyggeligt selskab med andre morgenfriske kandidater fra
partierne.
- Dagen efter, den 13/8, var der Vedbæk Havnedag hvor Lokallisten havde egen bod (ligesom 6 partier), og her stod
Anne, Bente, Axel og Mona en lang smuk sommerdag og talte med borgere, lavede politisk fiskedam med børnene
og Mona ”gik planken ud” og blev meget våd. Som eneste kvinde i den ”manddomsprøve” fik hun megen omtale!
- Aktivitetshuset ”Bakkehuset” holdt stiftende generalforsamling om mandagen, og her deltog jeg som eneste
politiske repræsentant fra kommunalbestyrelsen. Den slags borgerdrevne aktiviteter er lige efter vores hoved, og det
var skønt at der var over 130 fremmødte og kampvalg til alle bestyrelsesposter. Det lover godt.
- Opstillingsmødet 15/8 gik jo godt, jævnfør tidligere nyhedsbrev KV/2, hvor vi fik samlet et hold med ni kandidater.
De otte af dem ses nedenfor:
Stående fra venstre:
Sten, Luc, Keld, Mogens
Siddende fra venstre:
Axel, Mona, Anne, Trine
(Foto: Adam Hatting)
Ikke med på billedet: Birgitte, som så
kommer her:

(Foto: Lars Bahl)

- Fredag den 1/9 afholdt Sara Nissen ”Birkerød Picnic” i den nydøbte plads mellem Gl. Præstegård, Biblioteket og
Mantziusgården kaldet ”Birkerummet”, med over 3-400 deltagende, mange børn og med optræden med musik,
dans, fællessang, klimaquiz, medbragte madkurve, skak, boule, asfaltmalerier, smuk ”Indian Summer”, dagens
festtale, fantastisk god stemning og masser af snak på tværs. Igen et ”borgerdrevet” arrangement, som peger
fremad. Blandt deltagerne sås mindst to af Lokallistens kandidater, men hvor var de andre politikere?
- Lørdagen efter var der så Rudersdal Folkemødedag – lokalområdet store ”fætter-kusine-fest”, hvor alle politiske
foreninger og interesseorganisationer mødes med hinanden og de borgere, der har fundet vej til Havarthi-gården. Vi
deltog med bod – med ny fiskedam, hvor Anne viste sig at blive den kandidat, der fik flest stemmer! – med
brochurer, men ellers gennemførte vi debatter om FNs verdensmål, om kulturpolitik, om det gode naboskab, om

idrætspolitik, om børn (daginstitutioner g skoler), om borgerinddragelse og ikke mindst sangdysten, hvor Monas
sang om Lokallisten vandt over alle de andre. Og så var der den kommunale afslutningsdebat. En meget lang dag,
hvor de fleste hyggede sig.
- Søndagen gik med Kandidatseminar i Blikfanget, hvor Finn var vært, Bente sørgede for frokost, og 8-10 kandidater
og medlemmer deltog i diskussioner af valggrundlag, og i det hele taget rammerne for valgkampen frem til 21/11.
God stemning, sprudlende debatter, og alle fik lært hinanden bedre at kende.
- Fredag den 8/9 var der Kulturnat i Birkerød, hvor vi for Gud ved hvilken gang serverede Chili Con Carne men nu
også ”Sin Carne”, for over 100 mennesker til musikledsagelse af Ask Yddrasil. Et arrangement som år for år bliver
større og større – også fordi forholdene i Aulaen i Mantziusgården bliver dårligere og dårligere - men de mange
medlemmer der bidrog sikrede at arrangement blev stor succes. Vores plan om at bespise de ”unge i Parken” gik
godt, bortset fra at de unge IKKE var i Parken da regnvejret umuliggjorde musikken! Lokallisten havde en ret våd bod
i Hovedgaden (overfor Gert Lassen!), hvor vi fik snakket med lige så våde forbipasserende og delt lidt materiale ud.
Jeg havde foredrag om gamle Birkerød-postkort på Biblioteket og der var fin stemning blandt de ca. 15 fremmødte.
- Ind imellem har vi mødtes i strategigruppen (Anne, Sten, Axel), og kandidatgruppen mødes hver 14. dag og
arbejder p.t. med færdigpudsning af valggrundlag i stor og lille udgave, og derudover stillingtagen til valgmaterialers
form og indhold. Der er god energi i gruppen, og vi får flere henvendelser om folk ”udefra”, som gerne vil dele deres
erfaringer med os, så vi bliver bedre i vores kommunikation. Det er opmuntrende.
- Stillerlisterne til kommunevalg og regionsrådsvalg er snart i hus, og bliver afleveret senest tirsdag i næste uge.
Vores kandidater til regionsvalget er: Finn, Mona, Trine og John.
I den kommende tid er der meget brug for flere aktive medlemmer:
- Vi planlægger husstandsomdeling af folder den sidste uge i september/første uge af oktober. Her er brug for
mange (rigtig mange) omdelere (I hører nærmere)
- Vi indkalder til medlemsmøde den 3. oktober kl. 19:30. Også her hører I nærmere.
- Der er brug for gadeaktivister, der vil deltage i uddeling af flyers m.v. i oktober og november, og vi skal være flere
end kandidaterne.
- Opsætning af plakater starter den 28. oktober kl. 12:00, og her skal bruges mange hold. Også her hører I nærmere.
Mærk jer venligst de mange dage!
Opfordringen fra John bringes lige en sidste gang:

Medlemskontingent ?
Vores meget forsigtige kasserer minder om, at der er rigtig mange af jer, der ikke har betalt kontingent for 2016 eller
2017. Det er ikke så godt da vi netop i den kommende tid står overfor massive økonomiske regninger, når
valgkampen går i gang.
Person/år: 250 kr.; Par/år: 400 kr; Ung/år: 100 kr.
Du er naturligvis også meget velkommen til at sende støttebidrag til Lokallisten, men ikke over 20.000 kr. på én
gang…..

Vores konto: Reg:1551, Kontonr.: 3626539.

Med venlig hilsen
Axel Bredsdorff

