500 medlemmer for Rasmus i Holbæk byråd.
De sociale medier som bl.a. facebook er i denne valgkamp, for alvor et medie som bliver brugt til at
skabe opmærksomhed på kandidaterne. Frem mod valget d. 17. november har flere kandidater valgt
at lave såkaldte facebookgrupper. Den største gruppe i det kommende valg i Holbæk kommune har
netop rundet 500 medlemmer. Gruppen støtter kandidaten Rasmus Brandstrup Larsen (V).
Stifter af gruppen Irene Harbo udtaler:
Jeg er overordentlig glad for at Rasmus har fået en sådan markant opbakning til hans kandidatur,
da jeg oprettede gruppen havde jeg ikke forestillet mig at vi nåede op på så mange mennesker der
støtter Rasmus.
Byrådskandidat Rasmus Brandstrup Larsen udtaler:
500 medlemmer synes jeg er meget flot og jeg er rigtig glad for den opbakning jeg har fået, dels på
Facebook, men også den jeg oplever til hverdag. Dette er med til at bekræfte mig i, at det jeg gør,
er rigtigt, og at der er brug for fornyelse i byrådet?
En anden gruppe frem imod valget er bl.a. Sine Agerholms, en gruppe der støtter hendes
borgmesterkandidatur i Holbæk kommune, den har ca. 329 medlemmer. En anden kandidat som har
meldt sig på facebook-banen er den yngste kandidat Morten Nielsen, den har ca. 181 medlemmer,
dermed har gruppen ?Rasmus i Holbæk byråd? lagt sig i front når det gælder de sociale medier.
Malte Hauberg Holgaard, medlem af gruppen, Rasmus i Holbæk byråd, udtaler:
At Rasmus gruppe er oppe på et niveau der ligger langt over borgmesterkandidaten fra
socialdemokraterne, mener jeg er et udtryk for at man ønsker fornyelse at et ungt og socialt
ansvarligt menneske som Rasmus og det overrasker mig at en spidskandidat ikke kan mønstre flere
medlemmer?
For yderligere kommentar kan Rasmus Brandstrup Larsen kontaktes på 21 84 99 80 eller mail:
formand@vu-holbaek.dk, Irene Harbo på irene@berkland.dk eller Malte Holdgaard på
komaster1991@hotmail.com

