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Vi skal have
rystet posen. Jeg
er ikke i tvivl om,
at jeg kan gøre
det bedre eller
minimum lige så
godt som det der
er i dag.

Martin Iversen (V),
borgmesterkandi-
dat, Tønder

Der er formeget topstyring over er-
hvervspolitikken i Tønder, selv om
det burde være erhvervslivet og bor-
gerne selv, der tager teten og sikrer,
at der sker vækst og udvikling i kom-
munen.
DetmenerMartin Iversen, og det
har hanment i flere år. Som tidligere
medlem af det nu kuldsejlede Tønder
Vækstråd og nuværende formand
for Tønder-RømøTuristforening og
selvstændig erhvervsdrivende har
han forsøgt at ændre tingene inde-
fra, men uden det store held. Derfor
beslutter han sig for lidt over et halvt
år siden for at gå efter posten som
Venstres borgmesterkandidat.
– Jeg synes, der er formange dumme
sager. Vi kan gøre det bedre. Hver
eneste gang vi har en dum sag, får
vi et dårligt image, men det koster

os også penge hver gang. Passer vi
på skatteborgernes penge, kan vi få
mere vækst, udvikling ogmere bo-
sætning. Det er det, alle kommuner
kæmper for her i landsdelen, siger
han, der har væretmedlem af Ven-
stre gennem længere tid, men først
er blevet aktiv de senere år.

Mere beskidt end forventet
Han anerkender, at valget af ham er
en satsning. Ikkemindst i en kom-
mune, hvor Venstre fik næsten hver
anden stemme ved sidste valg.
– Vi skal have rystet posen. Jeg er
ikke i tvivl om, at jeg kan gøre det
bedre eller somminumum lige så
godt som det, der er i dag, fordi jeg
ved, hvilke knapper der skal skrues
på. Det bliver i hvert fald ikke bedre,
hvis vi bare lader stå til, siger han.
Hvad synes du om processen op til
opstillingsmødet?
–Det har været både groft og beskidt
– ogsåmere beskidt, end jeg havde
regnetmed.Men det har trods alt
været en demokratisk proces, hvor
medlemmerne har taget stilling. Jeg
har godt læst, at noglemener, jeg har
købt nogen til at komme og stemme.
Jeg tror, jeg har fået 25 nyemedlem-
mer ind i vores lokale vælgerfor-
ening. Det er folk, der selv har betalt,
og som vil have en forandring.
Så du kan ikke genkende, at der skulle
være 300 nyemedlemmer, som du
kender?

–Overhovedet ikke. Jeg ved grund-
læggende ikke, hvem de er.
Du siger selv, det har været både
groft og beskidt. Hvad er din egen
rolle i det?
– Jeg har ikke støbt nogle kugler i
det her. Jeg ved godt, det ermine
sympatisører, men jeg har hele tiden
bedt om, at vi holder det her så rent
sommuligt, og det har jeg også gjort
før valget. Det gjorde jeg også på af-
tenen. Bestyrelsen er også sammen-
sat af folk fra begge lejre.
Hvordan er dit forhold til Henrik
Frandsen?
– Jeg har ikke noget problemmed
ham. Jeg kan fint være i rummed
ham.
Men dem vil han jo ikke have dig
med til?
–Numå vi se. Jeg har en respekt for,
at han er borgmester halvandet år
endnu. Jeg håber, vi kommer til at
trække på samme hammel, for det
er bedst for Venstre. Jeg er ærgerlig
over den nuværende situation, og
formig bliver tavlen visket ren nu.•
mdbr@kl.dk

VI HAR HAFT FOR
MANGE DUMME SAGER
Venstres nye spidskandidat i Tønder Martin Iversen (V) vil tage
erhvervslivet mere med på råd, hvis han bliver borgmester.

tekstMADS BRANDSEN

MARTIN IVERSEN
• 55 år.
• Uddannet maskintekniker.
• Tidligere selvstændig indenfor
byggebranchen. I dag direktør for
Enjoy Resorts på Rømø.

• Formand for Tønder-Rømø Turist-
forening.

• Borgmesterkandidat for Venstre i
Tønder til kommunalvalget 2021.
Mangeårigt medlem af partiet,
men ikke tidligere opstillet.
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