
De tre bundlinjer 

Alternativet arbejder med tre bundlinjer: Den 

miljømæssige, den sociale og den 

økonomiske. Der skal være bæredygtighed på 

alle tre områder, men den miljømæssige er den 

vigtigste, for hvis vi ikke skaber miljømæssig 

bæredygtighed, kan alt andet være lige meget. 

Miljømæssig bæredygtighed handler om, 

at vi skal leve i samspil med jord og natur – ikke 

forbruge den. Vi skal ikke tilføje noget fremmet, 

eller fjerne noget vi ikke giver tilbage. Vi ønsker 

derfor at udbrede økologi, og vi ønsker at øge 

biodiversiteten.  

Social bæredygtighed handler om at se 

mennesker som mennesker og ikke som tal. Om 

at sætte borgeren i centrum og tage 

udgangspunkt i borgernes behov og ikke i 

paragraffer og budgetter. Alle mennesker skal 

have mulighed for at udvikle deres potentiale, 

uanset deres helbred eller hvor de kommer fra. 

Økonomisk bæredygtighed handler om, at 

det hele skal hænge sammen. Det nytter ikke 

noget bare at putte flere penge i den 

miljømæssige eller sociale skuffe, mens resten 

bløder. Der skal udtænkes nye løsninger, så vi 

kan nå bæredygtighed i miljøet og det sociale, 

samtidig med at økonomien balancerer. 

Ny politisk kultur 

Vi mener, at den politiske kultur skal fornyes. Vi 

forpligter os til at se vores forslag fra 

”modstanderens” synspunkt. Vi forpligter os til at 

holde en god tone i debatten, og vi forpligter os til 

at se fremad i stedet for at tærske rundt i gamle 

konflikter. Vi forpligter os til at tage 

udgangspunkt i vore værdier og ikke i populisme 

eller taburetter. 

Vidensbaseret politik 

Den viden vi har, er eksploderet de sidste 25-50 

år. Politiske forslag skal stilles på baggrund af 

den nyeste viden, og ikke ud fra politikeres 

mavefornemmelser, eller hvad man ”plejer” at 

gøre, eller hvad alle de andre kommuner gør. Vi 

er sikre på, at stort set alle de udfordringer vi står 

over for skal løses med ny viden og teknik. Derfor 

skal vi, også på kommunalt plan, dyrke det 

teknologiske, så vi er med helt fremme i stedet for 

at halte bagefter. 

 

ALTERNATIVET 

ASSENS 

Hvem er det? 

 

Læs mere på internettet: 

assens.alternativet.dk 



  

Michael Plauborg 

Jeg bor med min 

hustru, Pernille, og 

vores fælles søn 

Oliver, i Bæring 

mellem Barløse og 

Salbrovad. 

Jeg er 47 og er på 9. 

år ansat som 

lokomotivfører ved 

DSB i Odense. 
Jeg har været aktiv i Alternativet i ca. 2 ½ år og 

har været med til at oprette lokalafdelingen her i 

Assens. Jeg mener, at det er vigtigt med 

inddragelse således, at borgerne føler, de er en 

del af et hele og ikke blot brikker i et system. 

Jeg har et bredt spektrum af politiske interesser. 

Generelt fanger det min interesse, når et område 

rummer muligheder for udvikling til det bedre for 

kommunen og dens borgere, og sådanne 

udviklingsmuligheder får jeg øje på masser af i 

Assens Kommune. Det gælder både 

miljømæssigt, socialt og økonomisk! 

 

 

Henrik Tegtmeier 

Jeg er 44 år, lærer, 

og arbejder på CSV 

(Center for Special-

undervisning for 

Voksne). Jeg bor i 

Flemløse med min 

kæreste og et 

varierende antal 

husdyr og kæledyr. 
Jeg har altid været 

politisk aktiv. Siden 2015 i Alternativet, hvor jeg 

har fundet et parti og en bevægelse, som vil gøre 

op med fastlåsheden i det politiske landskab.  

Især principperne om en bæredygtig forandring 

og en ændring af den politiske kultur appellerer 

til mig. 

Jeg er også optaget af borgerinddragelse. Assens 

bør indføre mulighed for borgerdrevne forslag, 

altså forslag fra borgere, der går direkte til debat i 

byrådet.  

Kort sagt: En grønnere og mere åben Assens 

Kommune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere på 

assens.alternativet.dk 

Genopfindelse af 
andelsbevægelsen eller 

lign. til lokal produktion 
og forarbejdning af 
primært fødevarer. 

Bedre forhold for kunstnere 
og iværksættere. 

Bæredygtighed i 
kommunale indkøbsaftaler 

og beslutninger 

Naturcenter og skovhave i 
forbindelse med 
Lundagerskoven. 

Omstilling til bæredygtig 
fødevareproduktion uden 

økonomiske tab. 

Assens som forsøgs-
kommune med dyrkning 

af hamp. 

Åbenhed ind i den politiske kultur. 

plauborgmichael@gmail.com 

 

tegtmeier@live.dk 

 

60936661 60493488 


