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Vandrende vælgermøde i et af Københavns mest brogede 
kvarterer 
Fem politiske kandidater til Borgerrepræsentationen vandrer i Nordvests gader 
lørdag d. 14. oktober. Undervejs diskuterer de politiske visioner med vælgerne, når 
de passerer fx jobcenter, kulturinstitutioner og skoler. Alle er velkomne. 
	  
Byvandrer	  Paul	  Hartvigson	  og	  Formidlerforeningen	  kalder	  til	  Vandrende	  Vælgermøde	  i	  byrummet	  
og	  gaderne	  i	  Københavns	  Nordvest-‐kvarter	  d.	  14.	  oktober.	  Der	  bliver	  også	  mulighed	  for	  politisk	  
quiz,	  afstemning	  om	  det	  vigtigste	  politiske	  emne	  og	  oplæg	  fra	  kandidaterne	  inden	  selve	  
byvandringen.	  Arrangementet	  sluttes	  af	  med	  valg-‐pizza.	  
	  
Paul	  Hartvigson,	  Formidlerforeningen:	  

-‐ Vi	  glæder	  os	  til	  at	  byde	  københavnerne	  på	  en	  ny	  form	  for	  vælgermøde,	  hvor	  vi	  kombinerer	  
det	  traditionelle	  vælgermøde	  med	  byvandring.	  Sammen	  med	  kandidaterne	  vil	  vi	  vandre	  i	  
gaderne	  og	  diskutere	  politik	  undervejs.	  Turen	  gennem	  bydelen	  sætter	  sin	  egen	  dagsorden,	  
og	  sørger	  for	  at	  diskussionen	  udspringer	  af	  virkeligheden.	  Vi	  håber	  på	  en	  god	  debat	  om	  
både	  trafik,	  boligpolitik,	  beskæftigelsespolitik	  og	  kulturpolitik.	  

-‐ Det	  vandrende	  vælgermøde	  har	  været	  testet	  i	  sommer.	  Både	  vælgere	  og	  kandidater	  var	  
glade	  for	  den	  uformelle	  form,	  hvor	  der	  også	  var	  rigelig	  tid	  til	  at	  få	  en	  snak	  med	  de	  enkelte	  
kandidater	  på	  tomandshold	  undervejs.	  	  

	  
Program	  –	  lørdag	  d.	  14.	  oktober	  ved	  Lygten	  Station	  (Lyngsies	  Plads,	  2400	  København	  NV):	  
	  

• Kl.	  13.00	  -‐	  Politisk	  quiz	  for	  vælgere,	  afstemning	  om	  politiske	  temaer	  
• Kl.	  14.00	  -‐	  Kandidaternes	  indledende	  oplæg	  om	  de	  politiske	  visioner	  
• Kl.	  14.30	  -‐	  Byvandring	  i	  kvarteret	  med	  kandidater	  starter	  
• Kl.	  16.00	  -‐	  valgpizza	  og	  afsluttende	  snak	  og	  samvær	  

	  
Kandidater:	   Jan	  Lindboe,	  (Soc.)	  

Karen	  Melchior	  (R)	  
Troels	  Chr.	  Jakobsen	  (Alt.)	  
Thomas	  Warburg	  (SF)	  
Helle	  Bonnesen	  (C)	  

	  
	  
Læs	  mere	  om	  Formidlerforeningen	  –	  viden	  om	  København	  på	  
https://www.facebook.com/Vidkoeb/	  	  
	  
Kontakt	  til	  Paul	  Hartvigson	  på	  paul@hartvigson.dk	  /	  tlf	  22	  44	  27	  48	  


