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S P I D S K A N D I D A T E R N E

TEMA

VEJEN KOMMUNE: – Preben
Hansen, I har fra Liberal Al-
liance ført en særdeles ag-
gressiv valgkamp med skyt-
set rettet primært mod Ven-
stre. Hvorfor?

– Ja, vi er den frække
dreng i klassen, og vi har
været os helt bevidste om,
hvem vi skal skyde på –
nemlig Venstre. Det er i høj
grad fra netop Venstre, at
vi skal hente stemmerne,
siger Preben Hansen.

– Hvis nu stemmerne
skulle falde sådan ud, at I
står med de afgørende
mandater tirsdag aften,
hvem vil I så pege på som
borgmester?

– Det vil komme an på en
forhandling. Vi vil gå efter
at få mest mulig indflydel-
se og pege på den, hvor vi
kan få mest af vores politik
igennem.

– Men oven på nogle må-
neder med mange angreb
på netop Venstre, virker det
så ikke lidt mærkeligt, hvis I
alligevel skulle pege på Ven-
stre?

– Politik er uforudsige-
ligt. Det kommer an på en
forhandling, og der er jo in-
gen tvivl om, at vi tilhører
den blå blok – en slags ul-
traliberale. Men det er som
om, at det er socialdemo-
kraterne, der i denne perio-
de har udstukket den poli-
tiske kurs, og så har samar-
bejdspartneren Venstre
med Fræhr i spidsen måtte
tage kløene, mener Preben
Hansen.

Godt modtaget
Liberal Alliances spidskan-
didat, der har en fortid i
Venstre, har sammen med
sine øvrige kandidater på
partiets liste en god for-
nemmelse forud for tirsda-
gens valg.

– Vi er blevet rigtig godt
modtaget rundt omkring,
og da vi som parti er nye i
lokalpolitikken har vi året
igennem forsøgt at gøre os
synlige eksempelvis ved at
deltage ved mange by- og
sommerfester. Det agter vi
i øvrigt at blive ved med,
når vi ikke længere er by-
rådskandidater – men med-
lemmer af byrådet. Det
skal ikke kun være hvert
fjerde år, at vælgerne opda-
ger os, siger Preben Han-
sen, der håber på to-tre
mandater i det nye byråd.

Skole-udfordringer
Som én af de største udfor-
dringer i kommunen ser

Preben Hansen tiltrængte
investeringer på skoleom-
rådet:

– Nu kender jeg en del til
Jels Skole, hvor der er kom-
met nye elever til – dels i
forbindelse med lukningen
af Øster Lindet Skole og
dels fra Sommersted. Det
nytter ikke bare at hælde
elever ind i lokalerne. I Jels
skal der eksempelvis inve-
steres i toiletter, og der er
problemer med indeklima-
et. Og jo flere skoler, man
lukker, desto større proble-
mer bliver der på de skoler,

der bliver tilbage, mener
spidskandidaten.

Udlicitering er et andet
fokusområde hos Liberal
Alliance:

– Vi har hele tiden sagt, at
vi vil udlicitere Vejen &
Park, som man eksempel-
vis har gjort det i Holste-
bro. Omregnet til Vejen-tal
kan der spares 2,2 millio-
ner kroner, og samtidig kan
man undgå en anlægsinve-
stering på 19 millioner kro-
ner i eksempelvis nye ma-
terialegård. Desuden havde
vi også gerne set, at kom-

munen havde sendt børne-
tandplejen i udbud, tilføjer
Preben Hansen.

Når det gælder et nyt bib-
liotek i Vejen, så kommer
der et kategorisk nej:

– Det bibliotek skal vi slet
ikke bygge. Inden for gan-

ske få år vil langt de fleste
brugere anvende eksem-
pelvis iPad til at downloade
og låne bøger. De øvrige ak-
tiviteter, som biblioteket
også rummer, kan sagtens
være i det nuværende. Det
kan da godt være, at der

skal ske en modernisering,
men det kan ske for langt
færre penge end de godt 40
millioner kroner, som det
koster at bygge et nyt, fast-
slår Preben Hansen.

Preben Hansen – i spidsen 
for aggressiv valgkamp

Frontfigur: Helt bevidst har Liberal Alliance gennem flere måneder rettet skytset mod Venstre.
Spidskandidaten Preben Hansen har forventninger om flere mandater i byrådet.

Preben Hansen har sammen med de øvrige kandidater fra Liberal Alliance i månedsvis ført valgkamp med skarp retorik. Foto: Joan Karlsen

FA K TA

Om Preben Hansen

■ Preben Hansen er 50 år og bor privat i Jels med familien.
Til daglig driver han selvstændig import- og eksportvirksom-
hed fra lokaler i Vejen.
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