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Benjamin Strand Andersen 
fra Nordby er kun 28 år, har 
ikke en lang uddannelse. 
Alligevel kaster han sig nu 
som nyvalgt spidskandidat 
for Alternativet ud i kam-
pen for at skaffe sit parti 
en plads i byrådet, idet 
Alternativets nuværende 

medlem, borgmester Sofie 
Valbjørn, har valgt ikke at 
genopstille. Og han er op-
timist.

”Om vi har en chance? Ja, 
det tror jeg. Jeg fornemmer, 
at folk godt kan se de gode 
ting, vi har bragt til bordet 
– og at vi har skabt en mere 
åben kultur. Jeg synes, at 
Alternativet er mere rele-

vant end nogensinde. Vi 
skal i mål med den grønne 
omstilling, og paragraf 
17 stykke 4-udvalget var 
en god idé. Vi har fået en 
energiplan, en bæredyg-
tighedsplan og snart også 
en kystsikringsplan. Dét 
er vellykket borgerinddra-
gelse,” fastslår Benjamin 
Strand Andersen.

Han har valgt Fanø Stadi-
on som stedet for fotografe-
ringen og interviewet. Det 
repræsenterer det frivillige 
foreningsliv og fritidsliv, 
som han brænder for og 
som står hans hjerte nært.

Godt tilpas i Alternativet
Der i græsset vil vi høre lidt 
om hans politiske liv.

”Jeg kom med i Alterna-
tivet i 2019. Jeg havde brudt 
med Socialdemokratiet på 
grund af deres ændrede 
flygtningepolitik, det stred 
mod mine værdier. Det var 
ikke på grund af lokale for-
hold,” fortæller Benjamin, 
der stillede op for liste S på 
Fanø i 2017 og fik ”32 eller 
34 stemmer”. Det rakte til 
en 19. plads ud af de 40 kan-
didater, der stillede op.

I Alternativet har han 
følt sig godt tilpas. Blandt 
andet, fortæller han, mø-
des partimedlemmerne før 
Økonomi- og Planudvalgs-
udvalget møder og diskute-
rer sagerne ud fra devisen 
’flere ved mere’. 

”Det kan jeg godt lide. 
Og borgmesteren er god til 
at lytte til os,” siger han, der 
som en af sine mærkesager 
også vil arbejde for færre 
biler på øen.

Foruden Benjamin opstil-
ler også Lene Kaltwasser 
Leonhardt. Liste Å benytter 
sig af partilisteopstilling, 
ikke sideordnet opstilling. 

Tekst og foto:  
Finn Arne Hansen

Danibo
Fanø Sommerhusudlejning

MERE END 650 FERIEHUSE
- øens lokale bureau

Langelinie 9B ‧ 6720 Fanø ‧ Tlf.: +45 75 16 36 99 ‧ www.danibo.dk

Det trækker op til 
en livlig valgkamp

Den mest turbulente del af sommersæsonen 
er overstået, og her på Fanø begynder snakken 

om det forestående kommunalvalg tirsdag den 16.  
november at skubbe debatten om de mange turister 
og deres mange biler i baggrunden. Det vil naturligvis 
også blive en del af valgkampen, men der er jo 
meget, meget mere at snakke om. Hvorfor stagnerer 
befolkningstallet? Hvad bruges helårshusene til, når 
de overtages af folk udefra? Hvad med plejehjemmet? 
Skal vi have et friplejehjem? Får vi nogensinde 
svømmeundervisning til børnene? Skal kommunen 
eller de private aktører sørge for ladestationer til 
elbilerne? Hvordan sikrer vi selvstændigheden?

Spørgsmålene hober sig op, og det bliver uhyre 
spændende at følge politikerne og de nye kandidaters 
udmeldinger. Og kampen om borgmesterposten. Indtil 
videre har Erik Nørreby fra Venstre, Christian Lorenzen 
fra Det Konservative Folkeparti og Henning Kjærgaard 
fra Fanø Lokalliste meldt ud, at de går efter posten. 
Men det bliver uden tvivl et nyt flertalskludetæppe, der 
skal kreeres. Det Radikale Venstre vil sikkert komme 
ind, Socialdemokraterne har iværksat en kraftig 
kampagne med støtte fra deres parti organisation i 
København, og Enhedslisten får sandsynligvis også en 
plads. Miljølistens skæbne afventer vi, men hvis den 
ikke genopstiller, er der nok stemmer til de rød-grønne 
lister herfra.

Fanø Posten får ikke mediestøtte og har som sådan 
ikke publicistiske forpligtelser. Men vi følger valget, 
interviewer alle spidskandidater og vil i september 
og oktober give en hjælpende hånd til demokratiet  
ved undtagelsesvist at åbne for læserbreve om  
valget. Regel nummer ét: Det skal være konstruktive 
læserbreve med egne forslag uden angreb på andre.  
Regel nummer to: Leveres via e-mail. Regel nummer tre: 
Højest 1500 anslag med mellemrum, jo kortere og mere 
præcist, jo bedre. Læserbreve fra ikke-kandidater har 
højeste prioritet.

God valgkamp!
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Benjamin tror på en plads  
til Alternativet

Alternativets spidskandidat, den 28-årige Benjamin Strand Andersen, vil i byrådet  
for at skabe mere borgerinddragelse og ændre kulturen i det politiske arbejde

• Benjamin Strand  
Andersen er født  
juleaftensdag 1992  
og er dermed 28 år

• I de første fire år af sit 
liv slog han sine folder 
i Otterup på Fyn, men 
så flyttede han sammen 
med sin mor, far og 
storebror til Sønderho. 
Familien ville gerne 
tættere på morfaderen, 
brugsuddeler Knud 
Andersen. Han er i 
mellemtiden flyttet 
tilbage til Fyn.

• Som 18-årig flyttede 
Benjamin fra Sønderho, 
og han bor nu i Nordby

• Arbejder i et fleksjob 
hos Fanø Boldklub

• Var i 2017 
byrådskandidat for 
Socialdemokratiet, men 
han blev ikke valgt

• Er meget aktiv 
i foreningslivet, 
blandt andet som 
medlem og frivillig 
i Fannikerdagen, 
som frivillig i Fanø 
Biograf, som medlem 

af Kulturelt Samråd 
og som stifter af 
foreningen De 
utrolige, der afvikler 
Mangfoldighedens  
dag i Nordby

• Meldte sig i 2019 ind  
i Alternativet og er en 
fast tilhører, når der  
er byrådsmøder

• Spidskandidat for 
Alternativet ved 
byrådsvalget 16. 
november 2021

Benjamin  
Strand Andersen
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Har du ikke fået 
avisen i postkassen?

mail@fanoeposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

– hele øen rundt !


