Mærkesager

Steﬀen Segovia Helbo
Byrådskandidat
steﬀen.helbo@alternativet.dk

•

Mere grøn energi

•

Klimakrav i kommunale udbud

•

Lokale økologiske fødevarer i kommunens
køkkener og kantiner

•

Odsherreds nye brand: Danmarks giftfri
økologiske klimakommune

•

Mere tillid mindre kontrol

•

Ældre medborgere skal tilbydes pleje, hvor
livskvalitet og værdighed er nøgleord

•

Lokaldemokratiet skal styrkes og
lokalsamfundene skal styre mere selv

•

Ind-licitering i lokalsamfund af kommunale
opgaver

•

Udviklingshus for iværksættere og unge

•

Bæredygtigt iværksætteri

Hej - jeg hedder Steﬀen Segovia Helbo.
Jeg stiller op til kommunevalget for
Alternativet Odsherred.
Vi har en klar vision for mere lys og liv i
Odsherred og vi har en række mærkesager,
der vil gøre en stor og mærkbar forskel.
Mærkesager:
• Slip skolerne fri
• Open Source i kommunens IT
• Mere tillid, mindre kontrol

Vil du vide mere?
Find Odsherred på
www.alternativet.dk

16. oktober 2017.

Trykt på genbrugspapir, finansieret ved crowdfunding.

jacob.antvorskov@alternativet.dk

marianne.hammelboe@alternativet.dk

jorgen.sorensen@alternativet.dk

Jacob Antvorskov, 41 år. Idéindvikler,
produktionsskolelærer, afdelingsleder.
Rødhåret, kejthåndet, farveblind og overbid.
2 børn, 3 kaniner, 4 høns, 15 solceller og 3
solvarmepaneler mm.

Marianne Hammelboe siger:
Jeg er 61 år, selvstændig økonomikonsulent og
uddannet HD i IT og økonomistyring fra CBS.
Jeg er gift og bor i Lumsås. Vi har hund og
børn samt børnebørn.

Hej, jeg hedder Jørgen og er 46 år gammel.
Jeg bor i Hørve, som ligger midt i det kønne
Odsherred. Jeg arbejder som datafaglærer, er
bestyrelsesmedlem i Alternativet Odsherred og
elsker at være ude i naturen.

Mærkesager:
• Odsherreds nye brand: Danmarks giftfri
økologiske klimakommune
• Lokale økologiske fødevarer i
kommunens køkkener og kantiner
• Bæredygtigt iværksætteri

Mærkesager:
• Ældre medborgere skal tilbydes pleje, hvor
livskvalitet og værdighed er nøgleord.
• Ind-licitering i lokalsamfund af kommunale
opgaver
• Klimakrav i kommunale udbud

Mærkesager:
• Mere grøn energi
• Udviklingshus for iværksættere og unge
• Lokaldemokratiet skal styrkes, og
lokalsamfundene skal styre mere selv

