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tekst MADS BRANDSEN

Bedst somuroen var ved at
sænke sig over Liberal Alliance,
forlod partiets nestor, landsfor-
mandLeifMikkelsen, i februar
sin post i utide.
I et brev til partiets hovedbesty-
relse, somDanskeKommuner
er i besiddelse af, skriver Leif
Mikkelsen, at han ikkemed sine
værdier i behold kunne forsvare
beslutningen omat ekskludere
SørenKenner, der sammenmed
hamselv har spillet en nøglerol-
le i opbygningen af partiet.
Leif Mikkelsenmener, at ho-
vedbestyrelsen også burde
have ekskluderet folketings-
medlemHenrik Dahl, fordi
han ligesom Søren Kenner har
ytret sig kritisk om partiets le-
delse i offentligheden.

Ro er der altså ikke i det lille li-
berale parti. Med lidt over halv-
andet år til kommunalvalget er
uro næppe det, partiets 27 by-
rådsmedlemmer går og drøm-
mer om. Langt de fleste af dem
sidder som det enestemedlem,
og derfor kan selv en beskeden
tilbagegang være farlig.

På rette vej
Og dog. Der er faktisk en for-
sigtig optimisme i baglandet,
viser en rundringning til fire
LA-byrådsmedlemmer.
–Vi er på rette vej. AlexVanop-
slagh gør det rigtig godt som le-
der, og jeg har stor tiltro til ham
og den linje, han udstikker.Men
det havde da været sjovere, hvis
vi var gået frem imålingerne,
siger JensMeilvang, der ermed-
lemafNorddjursKommunalbe-

styrelse og agter at genopstille.
Ved kommunalvalget i 2017
gjorde hanhjembyenAuning til
kommunensLA-højborg; partiet
fik hver fjerde stemme. Samlet
gav det tomandater. Det bliver
sværere næste år, erkender han.
Helt så godt gik det ikke for
JakobNybo og partifællerne i
Hørsholm, hvor 6,5 procent af
vælgerne satte kryds ved liste I.
– Jeg er bekymret,men samtidig
tror jeg også på, at det går frem-
ad. Jeg er i politik for politikkens
skyld, så personfnidderet er irri-
terende støj på linjen. Jeg håber,
der bliver plads tilmere politik,
men at der er noget uro efter et
lortevalg og et lederskifte, er ret
forventeligt, siger han, der ikke
endeligt har afgjort, omhan selv
genopstiller.
Men uanset hvem der står på
kandidatlisten, er han fortrøst-
ningsfuld.
–Det væsentligste er, hvemder
stiller op.Hvis vi får formanden
for den lokale basketballklub til
at stille op, betyder det langtme-
re, end hvordan det går påChri-
stiansborg, siger JakobNybo.

Handler om personerne
Hans partifælle i Solrød, Emil
Blücher, var blot 12 stemmer fra
at få selskab af en anden LA’er i
byrådet. Det blivermåske svæ-
rere næste år, men han oplever
god feedback på sit arbejde.
– Jeg forventer at blive spids-
kandidat på vores opstillings-
møde imarts, siger han.
I Vejen erMartinBoye eneste
LA’er blandt 27 byrådsmedlem-
mer.Han er fortrøstningsfuld.
– Jeg er ikke så bange for, at der
skulle være en negativ afsmit-
tende effekt. Kommunalpolitik
handlermere ompersoner, og
der tror jeg faktisk godt, jeg kan
opveje den dårlige landspoliti-
ske tendens, siger han.
I 2017 gik Liberal Alliance til-
bage i Vejen,menhanmener
alligevel, det er sandsynligt at
genvindemandatet næste år.
–Vi har haft en god valgperi-
ode. Jeg håber, at vælgerne vil
stemmepå et af de småpartier,
for hos os er der ingen, der er
trukketmed ind på andres stem-
mer. Alle har kæmpet for at blive
valgt, siger han.•mdbr@kl.dk

MENS UROEN ULMER,
SPIRER OPTIMISMEN
Den seneste tumult i Liberal Alliance får ikke byrådsmedlemmerne til at
opgive håbet, selv om der kun er halvandet år til kommunalvalget.

Jeg er bekymret, men
samtidig tror jeg også
på, at det går fremad.

JakobNybo (LA), kommunalbestyrelsesmedlem,Hørsholm

VED KV13 FIK LA 33 MANDATER PÅ LANDSPLAN, MENS PARTIET VED KV17 FIK 28.
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Sådan er det gået Liberal Alliance


