
 

Kandidatvalg: Afdelingsbestyrelse 
Vær med til at bestemme - stil op til afdelingsbestyrelsen. Du og de øvrige beboere skal vælge 5 
medlemmer til afdelingsbestyrelsen for valgperioden 2019-2021. 
 

Kandidatvalg: Suppleanter til afdelingsbestyrelsen 
Du og de øvrige beboere skal vælge 3 suppleanter til afdelingsbestyrelsen for valgperioden 
2019-2020. 
 

Kandidat: Liban Ali Hussein 
Bispeparken 24, 3. th, 2400 København NV 

Hvem er jeg 
Navn: Liban Ali 
Alder: 29 år 
Bopæl: Bispeparken 
Civilstand: Optaget 
Uddannelse og stilling: Uddannet Ingeniør, arbejder til dagligt som projektleder på nybyggeri 
samt forskellige renoveringsprojekter. 

I skal vælge mig, fordi... 
Vil være del af det overordnede mål 

 
Hvorfor stiller du op suppleanter til afdelingsbestyrelsen? 
Uanset hvor vi bor i Bispeparken, har vi alle relativt ens interesser. Vi ønsker alle at bo i et 
godt område med godt ry, hvor vi trives og har det godt - det vil jeg gerne være med til at 
realisere. 
Jeg har valgt at stille op som suppleant, fordi der kommer til at ske en del ting i mit liv i det 
næste års tid, og her tænker jeg, at suppleantposten passer bedst. (jeg bliver student igen, 
skal arbejde fuldtid mens jeg skal læse min kandidat på DTU, ønsk mig held og lykke) 
En af de vigtigste områder i øjeblikket er at undgå den hårde liste. En proces, som naturligt 
nok giver udfordringer. Det vil altid give gnidninger, når regeringskrav skal opfyldes til punkt 
og prikke. Så det handler om at få det gennemført så hurtigt og smertefrit som muligt. 
Jeg repræsenter ganske vist de unge som kandidat til bestyrelsen, men jeg har også godt 7 års 
projekterfaring fra mit tidligere arbejde samt nuværende. Det gør mig i stand til at se tingene 
fra begge sider, hvilket kan være med til at styrke bestyrelsen. 
Jeg har erfaring med bestyrelsesarbejde, da jeg førhen har siddet i to bestyrelser i en samlet 
periode på 5 år. 
Held og lykke til alle de opstillede kandidater. 


