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Vi kan sagtens være flere aktive
Vi vil gerne i dette nyhedsbrev appellere til, at Lokallistens medlemmer og gode venner giver en hjælpende hånd i
valgkampens sidste 5-6 uger. Vi klarer det ikke alene!

Men først en status over de seneste tre ugers valgindsats:
- 9. september stillede Lokallisten med et løbestafethold (Mona, Trine, Kirsten og Keld) i anledning af 70 års jubilæet
for Holte Idrætsforening. Vi fik en smuk andenplads blandt de tre politiske partier, der stillede op, hvor SF snød sig til
en sejr (ved at have en udenbys eliteløber med) og de konservative fik en tredjeplads fordi de insisterede på at løbe
med børn – godt fundet på.
- Lokallisten indgik sammen med de øvrige partier minus LA og Ø budgetforlig, og det var ikke et af de dårlige af
slagsen. Læs mere om det på vores hjemmeside og på facebook, når budgetvedtagelsen er endeligt i hus.
- Foreløbig to, men snart tre lørdage har vi haft en stand på Birkerød Torvedage, hvor ikke mindst blæsten kan være
en udfordring - det var den 30/9. Vi har frit efter Yoko Ono introduceret et ønsketræ – en japansk løn – som folk har
kunne hænge deres ønsker på – vi vender tilbage med de input, det har givet. På Lyserød Lørdag den 7. oktober i
Birkerød/Majpladsen er vi med igen, denne gang med fokus på en ny kandidat (Trine) og en garvet (Luc).
- Axel har deltaget i to TV-optagelser: Dels et længere program om ”Rudersdal, Lokallisten og EU” og det bliver sendt
på kanal Hovedstaden (DK4) i november, dels et superkort indslag til Rudersdal Avis´s hjemmeside om hvem
Lokallistens spidskandidat er (suk). Derudover skal vi deltage i to udsendelser, der skal handle om lokalpolitik i
almindelighed og med særlig fokus på Vedbæk og Bistrup – også på DK4/Hovedstaden. Nu prøver vi derudover selv
at tage initiativ til at lave nogle gode kortfilm…
- Valgteknisk samarbejde: Vi har aftalt et valgteknisk samarbejde med A, B og Å. Rent formelt mangler der i
skrivende stund kun en underskrift fra A på en blanket hos Valgsekretariatet i kommunen.
- Vi stiller op til regionsrådsvalget med fire kandidater (Finn, Mona, Trine og John) under listebetegnelsen
”Lokallisten Rudersdal”. Her indgår vi et ”centrum-venstre” valgteknisk samarbejde med A, B, F, Å og Retsforbundet.
Flere er inviteret.
- Luc har ved en stor IT-teknisk indsats fået ryddet ud på vores gamle hjemmeside www.lokallisten.dk og herunder
har han lagt vores nye valggrundlag ind. Her kan man i 19 punkter læse vores samlede politik på alle relevante
emner, og møder du nogen, der spørger: ”Hvad mener Lokallisten egentlig?”, så henvis dem trygt til hjemmesiden.
Her kan du også finde oplysninger om vores kandidater til KV17.
- Vi har besluttet i år at lave 11 forskellige valgplakater: 8 med kandidatportrætter og 3 med tema-fotografier. De
sidste forventer vi vil blive et frisk pust i valgkampen. Vi vender seriøst tilbage, men mærk jer allerede nu dagen 28.
oktober, hvor der er brug for ALLE aktive og jeres gode venner og familie.
- Og nu kommer vores egentlige opfordring: Meld dig som uddeler af vores ”flyer2”.

(Foto: Lars Bahl – find selv forskellen mellem det her og fotoet på forsiden af flyeren!)

Husstandsomdeling af vores ”flyer 2”
Vi fik i foråret – ved mange gode kræfters hjælp – husstandsomdelt vores fem smukke flyers med Lokallistens
historie og værdigrundlag. Tak for det. Men nu skal vi til det igen – hvis vi skal holde vores kampagneplan. Vi lavet
en flyer med vores tre mærkesager og en kort præsentation af vores kandidatliste. Den skal ud til alle husstande i
Rudersdal. Og nu ved vi at vores ruter fungerer. De er blevet kvalitetstjekket i praksis – og de virker! Men vi skal buge
uddelere! Ideelt set skal vi bruge 26 + 16 uddelere, så er der jo lige én til hver rute. Skulle du have lyst til at tage 2
eller flere ruter vil vi ikke blive kede af det.

Hvordan gør jeg?
Alle flyers ligger i ”Johns Garage” (Byagervej 129 (Birkerød), garage nr. 13) og her er også mapper med ruterne (kort,
antal og vejliste). Ruterne optalt så de er lige til at drage afsted med, og så skal man lige huske at skrive, at ”NN har
taget følgende rute(r)”! Hver rute tager 2,5 time +/- og vi vil meget gerne have rutekort og ikke uddelte flyers retur
ved lejlighed.

Vi vil meget gerne appellere til, at rigtig mange af jer, der vil os det godt i valget, deler ud
i perioden fra den 6. oktober til den 20. oktober.
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 mildt sagt ikke så godt, da vi netop i den kommende tid, hvor valgkampen for alvor går i gang, har brug
for rigtigt mange penge at betale regninger med. Kontingentet er Person/år: 250 kr.; Par/år: 400 kr; Ung/år: 100 kr.
I er naturligvis også meget velkomne til at supplere med et eller flere støttebidrag til Lokallisten, men ikke over
20.000 kr. på ad gangen ;-) – vores konto: Reg:1551, Konto nr.: 3626539.
Med venlig hilsen
Axel Bredsdorff

