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ALTERNATIVET: FOLKETINGSKANDIDATER VALGT I KØBENHAVN 
 

Uffe Elbæk og Carolina Magdalene Maier blev søndag valgt som spidskandidater for 

Alternativet i Storkreds København, da medlemmerne valgte i alt 12 folketingskandidater til 

det næstkommende folketingsvalg 

 
I Sejlklubben Lynetten på Refshaleøen valgte de omkring 100 fremmødte medlemmer af Storkreds 

København søndag folketingskandidater. Af de 24 opstillede skulle Alternativets medlemmer 

vælge 12 personer, der skal repræsentere Alternativet ved det næstkommende folketingsvalg. 

 

Her faldt valget på Uffe Elbæk, Carolina Magdalene Maier, Bo Heimann, Charlotte Ditløv Jensen, 

Franciska Rosenkilde, Hans Stougaard Ahlmann-Olsen, Helene Egtved, Henrik Marstal, Jan 

Kristoffersen, Manu Sareen, Rolf Bjerre og Torben Nybo Steffen-Nielsen. 

 

Alternativet har valgt sideordnet opstilling med to nominerede kandidater, hvorfor medlemmerne 

ligeledes skulle vælge to spidskandidater. Som led i Alternativets arbejde for ligestilling – også 

internt – skulle valget her falde på én mand og én kvinde.  

 

Da stemmerne var blevet talt op stod det klart, at Uffe Elbæk og Carolina Magdalene Maier blev 

valgt som partiets to spidskandidater i Storkreds København. 

 

”Jeg er meget stolt af det stærke kandidatfelt, der nu er valgt. Det er et talentfuldt og politisk 

lovende hold, som jeg håber vil betyde, at Alternativet i Storkreds København får valgt tre eller fire 

folketingsmedlemmer ved næstkommende valg,” fortæller politisk leder for Alternativet, Uffe 

Elbæk. 

 

”Med tanke på det solide opstillingsfelt var det på ingen måde givet på forhånd, at jeg ville blive 

valgt som spidskandidat for Alternativet i Storkreds København. Derfor er det selvfølgelig særligt 

glædeligt, at jeg fik medlemmernes opbakning,” siger Carolina Magdalene Maier. 

 

De 12 valgte kandidater blev: 

Uffe Elbæk (spidskandidat), 62 år, politisk leder for Alternativet 

Carolina Magdalene Maier (spidskandidat), 42 år, Folketingsmedlem for Alternativet 

Bo Heimann, 45 år, selvstændig konsulent, M.A. i ledelse- og organisationspsykologi 

Charlotte Ditløv Jensen, 45 år, kommunikationsrådgiver i Københavns Lufthavne 

Franciska Rosenkilde, 40 år, cand.scient.geo og kok i et cateringfirma 

Hans Stougaard Ahlmann-Olsen, 25 år, projektleder Rebuild for Change og studerende 

Helene Egtved, 52 år, journalist 

Henrik Marstal, 50 år, musiker og forfatter 

Jan Kristoffersen, 42 år, jurist, iværksætter og forfatter 

Manu Sareen, 49 år, forfatter og tidl. MF’er for Radikale 

Rolf Bjerre, 37 år, ansat i TIMEREPUBLIK og serie-start-up’er 

Torben Nybo Steffen-Nielsen, 32 år, lektor på Christianshavns Gymnasium 

 

Kontakt: 

Pressechef Magnus Harald Haslebo, tlf.: 6162 3163 


