
Mar�n Kjærul3 Nielsen

38 år (næsten)
Hvilke 3-5 politiske områder vil du arbejde for?
Erhverv - Vores erhvervsliv har det faktisk ret godt. Men det er fortsat et stort rum til at 
blive endnu bedre. Det kan blandt andet være ved at sikre at kommunale udbud, bliver 
udbudt i størrelser hvor også de mindre virksomheder kan være med.g
g
Byudvikling - Vi skal sikre at nybyggeri ikke bliver mere af det samme. Når der bygges i 
byen, skal vi sikre at boligerne ikke ligner alle de andre.g
g
Tra3k - Vi skal have *ere cykler i byen, og færre biler. Det skal vi blandt andet sikre med 
bedre o,enlig transport. Rent personligt mener jeg at billetterne skal være billigere jo 
længere man rejser med det o,entlige og mere for de korte rejser (mere set i forhold til 
prisen). Og for at sikre folks cykler, skal vi have automatiske parkeringshuse til dem, så 
dem der bor udenfor byen nemt kan hente of a*evere deres cykler i nærheden af 
stationerne. Disse parkeringshuse til cykler så jeg også gerne mange andre steder i byen, 
da de vil kunne frigive meget plads - plads som vi kan bruge på grønne områder.

Hvad betyder mest for dig i partiprogrammet, inkl. værdier, dogmer og manifest?
Iværksætteri - vi har brug for at sikre at vi får mange grønne iværksættere, og vi skal 
støtte og sikre at de kan skabe sunde virksomheder. Dette skal støttes fra både stat, 
regioner og kommuner. Og vores arbejde i kommunen vil gøre en forskel.

Hvorfor stiller du op som kandidat for Alternativet?
Jeg tror på at vi kan gøre en forskel i Borgerrepræsentationen, og jeg har altid haft 
interesse for politik.

Hvordan kan og vil du bedst bidrage til at skabe en ny politisk kultur?
Jeg er god til at lytte, og jeg har en god empati. Det har jeg brugt i det halvandet år jeg 
har været aktiv i Alternativet.g
g
Under valgkampen tror jeg på at jeg kan tale med vælgerne og møde dem i øjenhøjde. 
Ikke for en gang salgsgas, men for at fortsætte med at lytte - og notere ned hvad 
borgerne ønsker for vores by. Jeg kunne forestille mig et projekt, hvor borgerne blev 
involveret under valgkampen - og hvor de efterfølgende ville blive opdateret på diverse 
emner, samt inviteret til at deltage i politiske laboratorier. Vi skal ikke blot sikre at vi er 
ude hos borgerne - vi skal også sikre at de besøger os på Rådhuset.

Hvor Dnder du din politiske inspiration og indignation? 
Dem jeg ser op til, er dem der er sig selv - uanset om de er på den ene eller anden *øj. 
Jeg har ikke brug for at dele politisk holdning med et menneske, for at have det godt 
med personen. 
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https://alleos.alternativet.dk/user/1759
https://www.facebook.com/mknielsen
https://twitter.com/martin78
https://www.instagram.com/_m17_/
https://www.linkedin.com/in/mknielsen


Ofte kan man 3nde stor inspiration i de områder hvor man deler samme interesse.g
g
Det er nemt at blive forarget, men man får sjældent noget ud af det. Jeg bliver bekymret, 
især når vi taler om TTIP og mere privatisering. Det bekymre mig, at vi indgår TTIP 
aftalen og på samme tid privatisere vandforsyningen - og det undre mig at de store 
partier ikke kan se problematikken.

Hvilke erfaringer vil du især gerne bidrage med i rollen som kandidat for Alternativet? 
Jeg har ikke nogle politiske erfaringer. Jeg er god til at møde mennesker i øjenhøjde.

Har du en særlig platform/særlig vælgermålgruppe?
Jeg har ikke en platform med en masse følgere eller en bestemt målgruppe.g
g
Jeg ved ikke om det er et plus eller et minus, men det er ikke utænkeligt at medierne vil 
opdage mig, da jeg har deltaget i tv-programmet ""FC Zulu"". Her deltog Simon Emil 
Ammitzbøll fra LA også i første sæson. Jeg deltog i alle tre sæsoner. Hvis medierne 
skriver om det, vil jeg gøre alt hvad jeg kan, for at sikre at det bliver drejet over til noget 
positivt - og at der bliver positiv opmærksomhed på andre kandidater.

Største lyst: 
At gå omveje - rent bogstavligt, når jeg har fem minutter ekstra, så går jeg ofte en lille 
omvej hen til destinationen.

Styrke:
Empati - er god til at sætte mig ind i andres situation.

Største frygt:
Den er svær.g
g
I forbindelse med en valgkamp, vil det være at vi ikke kan arbejde som et team. Vores 
politik er endnu meget ung, og vi har brug for at samarbejde - herunder også at sende en
journalist videre til den rette. Der vil være forskel på hvilke områder vi er stærke på, og 
det bør være vores talsperson på de enkelte områder, der taler med journalisten. Vi skal 
vise at vi er et team, og min største frygt her, er at vi ikke agere som et team.

Svaghed:
Bogligt er jeg ikke så stærk, men det er opvejet af så meget andet.

Hvor har du rødder (er født og opvokset, eller føler dig hjemme)? 
Jeg er født og opvokset i Faaborg på Fyn. Jeg har boet i København, Emdrup i Nordvest, 
siden 2003. København er blevet min by, jeg føler mig hjemme her - og jeg har brug for 
byen.g
g
Jeg boede i Gentofte fra 1999 til 2001, og fra 2002 til 2003 var jeg *yttet tilbage til 
Faaborg. Jeg *yttede tilbage, da den virksomhed jeg arbejdede for gik konkurs og det 
lejemål jeg havde udløb et par måneder senere. Flyttede tilbage til Faaborg, da det gav 
mig en mulighed for at blive selvstændig.
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Hvilke uddannelser og erfaringer vil du gerne fremhæve? 
Jeg har en HHX, og har været selvstændig det meste af mit liv.

Hvad beskæftiger du dig med - ud over Alternativet? 
Jeg er intern IT-support hos et reklamebureau. Derudover nørder jeg en del med 
teknologi, specielt indenfor open source område. Jeg er stor tilhænger af open source, da
open source skaber værdi og lokale arbejdspladser.

Andet:
Jeg har ingen erfaring indenfor kommunalvalg eller med hvordan en kommune virker - 
de gange hvor jeg har brugt kommunen, har det altid været en positiv oplevelse. Men jeg
vil lytte og blive den bedste repræsentant for borgerne. 
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