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Koldings borgmester, Jørn Pedersen (V), vil af
principielle ikke støtte Eva Kjer Hansen i kampen
om at blive spidskandidat for Venstre i Kolding.
Han peger i stedet på Jakob Ville, der allerede
sidder i byrådet.

tekst JON KIRKETERP JØRGENSEN

Den siddende borgmester i Kol-
ding, Jørn Pedersen (V), vil kun
pege på en lokal politiker som
sin efterfølger til at lede Ven-
stre i kommunalvalget i 2021.
Det skriver han på Facebook.
– Jegmelder klart ud nu, at det
skal være en af vores lokale
politikere, som er forankret i
vores Kolding Kommune og i
byrådet. Jakob Ville harmeldt
sig og harmin fulde opbakning,
skriver Jørn Pedersen.
Dermed betyder det også, at
Jørn Pedersen ikke kan bakke
op omden anden potentielle
spidskandidat, Eva KjerHan-
sen (V), der for nylig besluttede
sig for at flytte til Kolding fra
Aabenraa for at forsøge at blive
Jørn Pedersens efterfølger.
Over for JydskeVestkysten ud-
dyber Jørn Pedersen sinmod-
standmod den tidligeremini-
ster og folketingsmedlemEva
KjerHansen.
– Jeg har kæmpe respekt for
Eva og hendes indsats i Folke-
tinget. Men jeg er ikke tilhæn-
ger af, at man flyver kendisser
ind udefra. For hvor motive-
rende er det lige at være hjæl-
perytter på holdet, hvis man
aldrig selv får chancen for at
blive kaptajn? Jeg er bange for,
at det tager gejsten fra lokale

politikere, som har knoklet for
deres kommune i årevis, siger
Jørn Pedersen til avisen.
Han henviser til, at Eva Kjer
Hansen i øjeblikket bor i
Aabenraa og aldrig har boet
i Kolding. Det har hun dog
tænkt sig at råde bod på ved at
flytte til Kolding senest den 1.
oktober. Hun har i hele sin kar-
riere som folketingsmedlem
været opstillet i Kolding, så
kommunen er langt fra ukendt
land for hende.

Ville kan overtage før tid
Jørn Pedersen skriver desuden,
at han vil gå før tid, hvis Ven-
stres medlemmer vælger Jakob
Ville. På denmåde kan Ville
få tid til at profilere sig som
borgmester. Enmulighed, der
ikke eksisterer, hvis Venstres
medlemmer vælger Eva Kjer
Hansen, der ikke sidder i byrå-
det endnu.
– Bliver han spidskandidat for
V, så er jeg også villig til at give
borgmesterposten fra mig før
tid, men det spørgsmål til den
tid. Der er kun en rigtig kendt
i byrådet og i hvert fald i Ven-
stre, og det er borgmesteren.
Når jeg træder væk fra den
post, så skygger jeg ikke for
andre, og vedkommende kan
dermed blomstre, skriver Jørn
Pedersen.

Indtil videre har tre af Ven-
stres byrådsmedlemmer bak-
ket op om Eva Kjer Hansens
kandidatur, og indtil torsdag
var opbakningen til Jakob
Ville til at overse. Men nu er to
byrådsmedlemmer kommet på
banen og offentligt bakket op
om Jakob Ville, ligesom Jørn
Pedersen altså giver sin fulde
opbakning til kandidaten.
Indtil videre har ingen andre
end Jakob Ville og Eva Kjer
Hansenmeldt deres kandi-
datur. Andre medlemmer af
Venstre i Kolding kan indtil 1.
oktober melde sig ind i kam-
pen. Det kræver dog, at de har
adresse i Kolding senest den
1. oktober.
Venstres medlemmer skal
derefter holde afstemning den
8. oktober og vælge spidskan-
didat til kommunalvalget, der
finder sted den 16. november
2021. • jki@kl.dk

Jørn Pedersen peger på
sin favorit som efterfølger
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What is
affaldssortering?
SORTERING ///Kommunerne
bliver bedre til at sortere af-
fald,mendet kan stadig være
svært at forstå systemerne.
Især hvisman ikke taler
dansk.
Måman godt smide pizza-
bakker ud i papcontaineren?
Oghvor skalman egentlig
smide tandbørsten hen?Det
kan ofte være svært at gen-
nemskue anvisningerne for
affaldssortering,mendansk-
talende borgere kanheldig-
vis nemt finde information
omkommunernes affalds-
sortering på nettet. Dog er
det nærmest umuligt at finde
anvisningerne på engelsk.
Langt de fleste kommuner
har ikke information om af-
faldssortering på engelsk på
deres hjemmesider.Mang-
len på anvisninger for de
ikke-dansktalende betyder,
at for eksempel turister, in-
ternationale studerende og
arbejdere ikke har godemu-
ligheder for at sortere deres
skrald korrekt. Det skal
nonprofit projektet Recycle
InDenmark lave ompå.
Projektet er startet af en
gruppe internationale stu-
derende i 2019 og har til
formål at skabe en platform,
hvor kommunernes sor-
teringsanvisninger ligger
tilgængeligt på engelsk. Der
er også allerede eksempler
på, at andre sprog efterlyses
af kommunerne. I Vejle har
man gennemprojektet fået
oversat sorteringsanvis-
ningerne til både engelsk og
tysk, fordi kommunenmod-
tagermange tyske turister
hvert år.
26 kommuner har allerede
meldt sig til Recycle in Den-
mark.• frst@kl.dk

Kort nyt

Jørn Pedersen har stor
respekt for Eva Kjer
Hansen, men foretrækker
den lokale af princip.




