Nyhedsbrev fra SF Svendborg – Juni 2019
Kære medlemmer af vores lokale partiforening – her er lige en aktuel update.
Så er EP og folketingsvalget rigtig godt overstået .
Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne sige en kæmpe STOR TAK til alle de medlemmer som har ydet en indsats under
valgkampen. Vores næstformand Kaj Jensen har med stor energi og kreativitet styret aktiviteterne – sammen med en
gruppe medlemmer, som alle har knoklet. Der er i alt hængt 600 plakater op og uddelt ca. 15000 flyers. Vi har været
synlige på gaden og deltaget i mange debatter og events. Især kan vi vel prale af, at temaerne KLIMA og
MINIMUMSNORMERING har givet genlyd. En fantastisk SF indsats – TAK - TAK.
I skrivende stund skulle alle plakater været pillet ned – MEN – hvis nogen ser en enkelt plakat som er overset, så pil
den ned eller ring til en fra bestyrelsen. Så sørger vi for det.
SF på Fyn gik frem, men desværre fik vi ikke det 2. mandat, som vi havde håbet på.
Partiet fik i alt 6.7% af stemmerne, en fremgang på 2.3%. I Svendborg fik vi 6.5%, en fremgang på 2.3%.
Og de personlige stemmetal for Storkreds Fyn ser således ud:
Anders Engelstad, opstillet Nordfyn

570

Dennis Ørsted Petersen, opstillet Fåborg Midtfyn & Ærø

159

Ditte Helene Rasmussen, opstillet i Odense

959

Karsten Hønge, opstillet i Odense/Svendborg/Langeland

4146

Line Mørk, opstillet i Odense

2848

Pia Henriksen, opstillet i Middelfart/Assens

391

Rasmus Peter Henriksen, opstillet Nyborg/Kerteminde

369

På trods af en kedelig mediestorm, med baggrund i at Karsten trak sig som EP kandidat, lykkedes det heldigvis for
Karsten at blive genvalgt til Folketinget . Tillykke til alle kandidater med resultatet. Og som bekendt fik SF jo også et
meget flot EP valg, hvor Magrethe Auken og Kira Marie blev valgt og allerede er godt i gang med arbejdet i Bruxelles.
Mon ikke alle følger den igangværende proces med regeringsdannelse tæt. Det bliver spændende, men generelt kan vi
være meget tilfredse med valgets resultat og et flertal for de partier, som vil mere klima og velfærd. Vi håber det
bedste og har stor tillid til forhandlingsholdet, ligesom vi glæder os til at se det nye hold på 14 mandater sætte deres
tydelige aftryk i den socialistiske politik.
Nu holder vi alle en velfortjent sommerferie fra politik og er friske igen til at tage fat fra august 2019.
Pva bestyrelsen – sendes røde og grønne hilsner
Annette Blynél, formand SF Svendborg.
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