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Ingen tvivl om, at vi i Venstre vil
af med alle 4 forbehold, jo før jo
bedre. Fra min post som for-
svarsordfører kan jeg udpensle,
hvad forbeholdet har af negativ
betydning for Danmark. Vi kan
kun deltage og bestemme, når
der er tale om Nato-beslutnin-
ger, medens vi pænt må trække
os, hvis de samme beslutninger
og missioner overgår til EU.
Senest har det vist sig, at vi ikke
kan være med i en Nordic Battle
Group, medens Norge – som
står helt uden for EU – godt kan
være med. Jeg kan også henvise
til eksempler som Bosnien og
senest Tcad. Ikke nok med, at vi
ikke har indflydelse i EU, men vi
må samtidig indse, at vi også er
begyndt at miste indflydelse i
Nato.
Jeg skal ikke trætte med yderli-
gere argumenter, idet jeg håber
og regner med, at alle
Venstrefolk kan se de store for-
dele. Til gengæld så tør jeg spå
om afstemning til efteråret, men
jeg overlader trygt til statsmini-
steren at afgøre, om det skal
være alle 4 forbehold. Dog synes
jeg ikke, at vi skal spille hasard
med forsvarsforbehold, blot for
at få fællesmønt nu. Fælles mønt
skal vi nok få: her er ungdom-
men og et generationsskifte vort
store håb – eller nærmere:
garanti. Ungdommen har hel-

digvis ikke noget særligt roman-
tisk forhold til danske mønter
eller pengesedler.

v.h.
Karsten

I skrivende stund pågår de sid-
ste forhandlinger med de andre
politiske partier om ratifikation
af Lissabontraktaten. Jeg vover
det ene øje og forudsiger, at trak-
taten godkendes af et stort fler-
tal, og at den vedtages i
Folketinget inden udgangen af
marts i år. Det vil være ganske
nyttigt for de andre lande, som
stadig ikke har afgjort, om de
skal holde afstemning. Kun
Irland har p.t. besluttet afstem-
ning, medens Portugal ikke er
afklaret. 
Debatten om vore 4 forbehold er
allerede heftig i gang. Skal for-
beholdene til afstemning under
ét? Skal der stemmes om dem
alle, men hver for sig? Eller skal
der kunne stemmes om et eller
flere nu, og resten senere? Det er
ikke nemt at gøre sig klog på.

Karsten Nonbo

HUSK ”rødderne” på nettet
Se alle møder i Sammenlægningsudvalget og 

Næstved Byråd på: www.naeskom.dk
Møderne bringes direkte og mellem 500 – 800 borgere

klikker ind og ser med. Fremover bliver de båndede udgaver indekseret, så
man kan spole direkte frem til den sag, men ønsker behandlet.
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Mogens Dalby fylder 15 år

siger Mogens som arbejder fra
hjemmeadresse på Enebærvej i
Næstved.
Mogens er i øvrigt også for-
mand for NT-fonden, der er
storaktionær i Sjællandske
Dagblade.

Passioneret haveejer
Mogens Dalby er passioneret
haveejer, hvad enhver der kom-
mer på besøg på Enebærvej kan
forvisse sig om. Ikke et græsstrå
ligger forkert og bedene luges
omhyggeligt; ja man kan blive
helt misundelig når man ser de
mange små bede med blomster.

Også 3 ugers ferie i
Østrig/Italien sammen med
Monika, er en fast del af årets
gang. Med familie i Østrig og
datteren Christa der studerer til
operasangerinde i Nürnberg, er
der desuden god anledning til
at komme udenfor Danmarks
grænser og udforske Europa.

Fødselsdagen den 29. februar
holdes under private former.

rev.

Når man er så heldig at være
født den 29. februar, så har man
jo teknisk set kun fødselsdag
hver 4 år.
Men tæller man årene siden d.
29. februar 1948, så viser det sig
at Venstres formand Mogens
Dalby i år fylder 60 år.

Mange kender Mogens Dalby
som formand for Venstre. Først
som formand for vælgerfor-
eningen i Næstved og siden
som den ny kommuneforenings
første formand. Et job som
Mogens i øvrigt har meddelt at
han stopper med, fra og med
generalforsamlingen i 2008; så
må nye kræfter tage over.

Venstre har altid været det poli-
tiske ståsted. "Jeg kommer fra
en gård i Brandelev, og Venstre
var altid vores parti," siger
Mogens, men det var først
"engang i 70´erne" der kom
papir på det politiske tilhørsfor-
hold og Mogens blev medlem
af Venstre.
Siden har Mogens Dalby tjent
sine sporer ved bestyrelsesarbej-
de Venstre, som byrådskandidat
og som formand. En særlig ind-
sats har Mogens Dalby leveret
for partiet i den svære tid med
kommunesammenlægningen,
hvor de 5 gamle partiforeninger
skulle lære at samarbejde og
afholde byrådsvalg. Her var
Mogens Dalbys stille diplomati
og store vilje til samarbejde af
uvurderlig betydning.
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Mogens Dalby

Også ægtefællen Monika Dalby
er med i Venstre og den eneste
gang, hvor Monika vist synes
Mogens store politiske engage-
ment blev lidt for meget, var da
han hæftede sine egne valgpla-
kater op på havens hegn ud
mod Slagelsevej, så de næsten
dannede en mur ud mod vej.
Det var måske lidt for meget af
det gode.

Diskoteksejer og bladchef
Hvad ikke så mange ved er, at
Mogens Dalby oprindeligt er
udlært elektriker, for som hans
far sagde: "Det er godt at have
noget at falde tilbage på." Men i
længden var det ikke el-faget
som trak.

Derimod var Mogens Dalby i
nogle år i begyndelsen af halv-
fjerdserne  diskoteksejer i
Næstved, der hvor "Jensens
bøfhus nu ligger" Efter soldater-
tiden kom han i 1974 på
Næstved Bladet og var der i en
lang årrække, de sidste 10 år
som bladchef. 
Nu repræsenterer Mogens
Dalby ErhvervsBladet i Region
Sjælland og Fyn - og der er ikke
udsigt til efterløn. "Jeg er ikke
træt af mit arbejde,"

Husk at lytte til
”Venstre i Æteren,” hvor
Magnus Hansen hver
måned har nye liberale
gæster i studiet.

Næste gang: Onsdag 
d. 6. februar kl. 19.00 
og Onsdag d. 5. marts 
kl. 19.00.

Det sker på Næstved
Lokal Radio, FM 104,5
MHz.

Man taler andet end politik når man mødes i Venstre. Julearrangementet havde samlet
omkring 50 personer, der rigtig hyggede sig og havde en god aften sammen.
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Så starter folketingsåret for alvor

Søren Revsbæk

Folketingsåret 07/08 var knapt
kommet i gang, før end statsmi-
nisteren udskrev folketingsvalg.
Det blev en god valgkamp, som
jeg omtaler andetsteds i bladet.
Det blev jo en kneben valgsejr,
som blev reddet af det færøske
medlem, Edmund Jonsen. Det
er jeg ganske tryg ved, idet han
er en solid borgerlig person,
som jeg havde den glæde at
besøge på min Færøtur for et
par år siden. Edmund driver
verdens mest moderne rejefa-
brik, hvor rejerne maskinpilles
– og jeg kan med glæde tilføje,
at kvaliteten er god.
Desværre skete der efterfølgende

det, at Pia Christmas-Møller løs-
rev sig fra konservative. Det gør
forligsprocessen lidt vanskelige-

re, selv om jeg betragter Pia som
en solid borgerlig pige, der ikke
sælger ud af sine idealer. 
På et par ”småsager” kan hun
dog vippe flertallet, men det er
ikke noget, som regeringen ikke
kan holde til. 
Man skal jo tænke på, at der i de
sidste 6 år har været et alterna-
tivt flertal på f.eks. dyre vel-
færdsområdet. Her er regerin-
gen jo kommet i mindretal, hver
gang en lille kat har været i avi-
sen. I 80’erne havde vi jo den
langt mere beskæmmende fod-
notepolitik, så der er ikke fare
for regeringen.
Endelig så kan Ny Alliance på

langt de fleste områder regnes
med i et borgerligt flertal, så jeg
forventer, at finansloven og de
fleste andre love vedtages med
minimum 95 mandater. Samtidig
vil jeg understrege, at der gerne
er langt bredere flertal – selv om
oppositionen hævdede det mod-
satte i valgkampen.
Nu er hverdagen vendt tilbage
her i januar måned, og vi tager
for alvor hul på finanslovs- og
velfærdforhandlingerne. Des-
uden skal vi ratificere
Lissabontraktaten, inden de
store lønkampe går i gang.

v.h.
Karsten   

Karsten Nonbo

Skattestigning til 
prestigeprojekter

En skattestigning på 0,3%, grund-
skylden op med 3 o/oo og dæk-
ningsafgift på 3 o/oo er realiteten
for 2008 i den ny Næstved kom-
mune. Glemt er det brede borgme-
stersmil fra tiden før kommune-
sammenlægningen, da man talte
om lavere skat for alle. 
Nu stiger skatten igen.

Venstre stod udenfor budget-
forliget. Ganske enkelte fordi kra-
vet om grundskyld og dæknings-
afgift var ufravigeligt for
Socialdemokraterne. Navnlig ind-
tægten fra den ny skat, dæknings-
afgiften, er væsentlig for S, for det

er disse penge der skal betale 100
mio. kr. til f.eks. Næstved Arena.

En del af de øvrige skatter bru-
ges til at bygge nyt rådhus. En sag
der netto koster skatteborgerne
omkring 30 mio. kr. i 2008 og 2009.

I samfundet omkring går det
godt, men man ser tegn på at
udviklingen ikke bliver ved at
"tordne derudaf." Er det forsvar-
ligt i den situation at kommunen
bruger millionbeløb på rådhus-
byggeri og Arena. Navnlig når vi
samtidig ved, at der på skoler og
daginstitutioner er behov for
udbygning og renovering (f.eks.
bekæmpelse af skimmelsvamp)?
Mit svar er: Nej.

Både rådhusbyggeri og Arena
er gode projekter, men lige nu må
vi prioritere pengene til andre
ting, der er vigtigere. Det vil
Socialdemokraterne ikke og derfor
gjorde Venstre ret i, at stå uden for
dette års budgetforlig.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Medl. af Økonomiudvalget

Folketingsvalgkampen 

Så er folketingsvalgkampen vel
overstået. Vi kom på landsplan
lige over målstregen, heldigvis
uden at skulle være afhængige af
Ny Alliance. Jeg kan fornemme, at
det er endnu bedre, end vi først
antog. NA har meget svært ved at
finde fodslag og fodfæste.
For mit eget vedkommende kan
jeg kun være glad. Det var jo
spændende, hvor meget indflydel-
se og hvor meget skævvridning,
det ville give at have en stemme-
magnet som statsministeren i
opstillingskredsen. Det viste sig
kun at have en positiv effekt. Vi fik
valgt 8 mandater på Sjælland, sva-
rende til hvad vi havde før i det 3
gamle amter, og det må siges at
være godt, når man skal tage i
betragtning, at Venstre gik tilbage
fra 52 til 46 mandater på lands-
plan. Vi undgik altså tilbagegang
på Sjælland. De 8 mandater blev
endda fordelt ganske som sidst, og
jeg var faktisk den eneste som del-
vist flyttede et mandat.
Jeg skal indrømme, at det var med
stor spænding, at jeg opstillede i
nye rammer, når det nu var lykke-
des mig at blive valgt 3 gange i
Præstøkredsen. 

Ville jeg blive vel modtaget i
Næstved? Fik jeg opbakning?
Havde jeg trådt nogle i den gamle
Næstvedkreds over tæerne i tidli-
gere valgkampe? MEN det viste
sig at spænding og bekymring
kun kunne vendes til glæde.
Heldigvis rakte opbakningen stor
og langt ud over kandidatbestyrel-
sen og kommunebestyrelsen. Det
har ganske enkelt været ”en dans
på roser” at være kandidat i
Næstvedkredsen. Det har ikke
skortet på hjælp, hverken til torve-
dage og pjeceuddeling eller plaka-
topklæbning. Det var helt rørende
at se det store hold, som var i gang
hos Søren Jensen den først lørdag i
valgkampen. Der er rigtig mange,
som jeg kunne fremhæve person-
ligt for megen stor hjælp og mange
gode påfund, men jeg tør ganske
enkelt ikke starte, dels af frygt for
at glemme nogen og dels a.h.t.
spaltepladsen i denne artikel. Jeg
vil derfor blot slutte af med et stort
og velment tak til alle for god støt-
te – det lover også godt for kom-
munalvalgkampen, som jo sker
næste år.

v.h.
Karsten 
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Ingen havde vel forventet at
Næstved Kommunes første år
som storkommune skulle blive et
let år, og man kan vel sige at for-
ventningerne blev opfyldt.
Samarbejdet i byrådet fungerer til-
fredsstillende og det samme gør
sig gældende i udvalgene, men
Venstres gruppe med ni medlem-
mer må erkende, at det ikke er os,
der direkte sætte dagsordenen.
Ligesom i Folketinget, - hvor
Venstre er en afgørende faktor i
flertallet -, bliver de fleste beslut-
ninger truffet i enighed, i såvel
udvalg som byråd.

Opnår større indflydelse
Der er ingen tvivl om at Venstre,
- uanset vi er i opposition -, ved
hele tiden at være konstruktive,
opnår større indflydelse end
vore ni mandater umiddelbart
berettiger til.
Vi forsøger i alle sager, at dreje
beslutningerne i den retning vi
ønsker, men må naturligvis
melde fra og stemme imod, når
flertalsindstillingen er direkte i
strid med Venstres synspunkter.
I det forløbne år, er Venstre bl. a.
gået imod flertallet i følgende
væsentlige sager.
Venstre stemte imod beslutnin-
gen om udbygning af administra-
tionsbygningen i Rådmands-
haven. En udbygning som oprin-
delig var beregnet at ville koste
68 mio. kr., overslaget viser nu en

pris på mindst 80 mio. kr. 
Vi gjorde det, fordi vi mener at
administrationen, med de mange
moderne kommunikationsmidler
der findes i dag, fortsat kunne fun-
gere tilfredsstillende selv om for-
valtningerne ikke alle havde til
huse under samme tag. Dette vil
de for øvrigt stadig ikke have, idet
afdelingerne fortsat vil have adres-
ser i både Teatergade, i Jern-
banegade og i Rådmandshaven.
Ligeledes stemte vi imod
Budgettet for 2008, som via per-
sonskatteforhøjelse, ejendoms-
skatteforhøjelse og indførelse af
dækningsafgift øgede skattetryk-
ket for kommunens indbyggere
med 80 mio. kr.

Borgmesteren indgik aftale
Borgmesteren havde i sommeren
2007, - som medlem af Kom-

Kerneområder skal have første prioritet
munernes Landsforenings besty-
relse -, indgået en aftale med rege-
ringen, som max. ville tillade
Næstved Kommune at øge skat-
teindtægterne med 20 mio. kr.
I budgetforhandlingerne gav
Venstre udtryk for, at vi ville for-
handle om en personskatteforhø-
jelse på 0,3%, men fik svaret, at
kunne vi ikke stemme for dæk-
ningsafgiften, var der ingen
grund til at vi fortsat var med i
forhandlingerne.
Næstved Kommune vil gerne
være erhvervsvenlig og tiltrække
nye virksomheder, ligesom det
naturligvis er ønskeligt at eksiste-
rende virksomheder udvikler sig,
og dermed skaffer flere arbejds-
pladser.
Dækningsafgiften er erhvervs-
fjendtlig, og kan sammen med de
store problemer der er med infra-
strukturen være medvirkende til,
at virksomheder desværre fra-
vælger Næstved.

Venstre var imod
Venstre var som det eneste parti
imod reglerne for opkrævning af
erhvervenes gebyr for anvendelse
af genbrugsstationerne. Vi er
naturligvis ikke imod, at der skal
betales for anvendelse af gen-
brugsstationerne, men vi har den
overbevisning, at gebyret skal
være afstemt efter den affalds-
mængde, som den enkelte virk-
somhed afleverer, hvilket absolut

ikke er tilfældet, som opkrævnin-
gen sker i dag. Venstre vil gøre alt
hvad vi kan for at få genoptaget
sagen, og få ændret reglerne for
opkrævning for 2008.
I 2008 vil Venstre hele tiden være
opmærksom på om kommunen
lever op til forpligtigelserne på
kerneområderne: Børnepasning,
undervisning, ældrepleje og de
kommunale veje.

Kerneområder skal have første
prioritet
Vi ved godt, at der er mange
andre områder som skal plejes og
fungere, men hos os hersker der
ingen tvivl om, at netop de kom-
munal kerneområder skal have
første prioritet. Stenlænge-
gårdsområdet med et indbygget
Arenaprojekt, er spændende,
men når Venstre endnu ikke har
besluttet om "vi går med hele
vejen", skyldes det især to ting.
For det første er vi meget bekym-
rede for kommunens økonomi i
almindelighed, og økonomien i
Areneprojektet i særdeleshed.
Socialdemokraterne lover ganske
vist, at anlæg og den fremtidige
drift af en Arena ikke vil påvirke
kommunens øvrige aktiviteter,
men en krone kan nu kun bruges
een gang.
I budgettet for 2008 er der bud-
getteret med et forventet grund-
salg for ikke mindre end 255 mil-
lioner kroner, med en nettofortje-

Hans R. Hansen
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Se verden fra flere sider

Et oplagt forum for holdninger,
meninger og debat!
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Virksomhedsbesøg på Tvedemosegaard
neste på 60 millioner kroner.
Personligt tror jeg ikke på at disse
forventningerne indfries, og der-
med er der allerede tvivl om over-
holdelse af kommende års budget
Byrådets flertal må lære at sætte
tæring efter næring. Det er min
opfattelse, at overholdelse af bud-
getter og rettidig omhu i forbin-
delse med tegn på budgetover-
skridelser ikke har flertallets store
interesse, og når det ikke har det,
bliver løsningen på økonomiske
udfordringer, - den typiske social-
demokratiske -, fortsat at skrue
på skatteskruerne.

Dækningsafgiften
I år indførte flertallet så endnu en
skrue, der kan drejes på, - nemlig
dækningsafgiften -, så der nu kan
vælges mellem tre.
Jeg er overbevist om, at de kom-
mende års vigtigste opgaver bli-
ver at fastholde og helst forbedre
servicen på kerneområderne i
hele kommunen, samt at sikre en
udbygning af infrastrukturen,
således at det bliver muligt for
pendlere og andre, både at
komme til og fra Næstved By.
Venstres gruppe vil fortsat arbej-
de konstruktivt også når vore for-
slag stemmes ned i byrådet. Vi vil
ikke læne os tilbage, men hele
tiden forsøge at præge beslutnin-
gerne i den, - for Venstre -, ønske-
de retning.

Med venlig hilsen og
ønsket om et godt nytår.

Hans R. Hansen, Gruppeformand

Man kan næsten se
at champignonerne
voksede

Det blev en både 
lærerig og spændende

aften, da Venstre i 
Fladså inviterede til 

virksomhedsbesøg 
på Tvedemosegaard
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Allerede i januar  2008 er der akti-
viteter i  vores forening. 
I Fuglebjerg har vi startet  den
fælles aktivitetsrække for 2008,
onsdag den 23. januar kl. 19.30
med DEBAT CAFÈ. 
Dialog og debat med politikkerne
fra  Byråd, Regionsråd og
Folketing -  en vigtig vej til lokal
indflydelse. Vi mødes på Café
Fuglen, Lundevej 3. (Se vores
hjemmeside, da Bladet højst
sandsynligt ikke er udkommet
endnu.) 

Jeg er sikker på en god og livlig
debat – vi mangler et tid/sted,
hvor det er politik, der drøftes –
nu er der mulighed for det.
Næstved Lokalforening startede
sidste år med disse Cafeer;  nu
arbejder vi i Næstved
Kommuneforening med et aktivi-
tetsudvalg, så alle aktiviteter i
Næstved Kommune kommer alle
venstremedlemmerne til gode.
Debatcafeen gentages rundt
omkring i vores store kommune
flere gange gennem 2008. Fyld
bilen op , tag naboen med og del-
tag, - på gensyn. 
Og så er der generalforsamling:
tirsdag den 26. februar kl. 19.30
på Fuglebjerg Kro.

2008:  et nyt år er lige startet, det
bliver spændende at se hvad det
fører med sig, det er op til os alle!
– på gensyn,

Karen Becker
Formand for Venstre i Fuglebjerg

VENSTRE 
vælgerforening 

i Fuglebjerg

Kommuneforening i Næstved Kommune,
afholder ordinær generalforsamling

TORSDAG DEN 27. MARTS 2008, KL. 19:00
Næstved Handelsskole,

Handelsskolevej 3, 4700 Næstved

DAGSORDEN:

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Beretning og drøftelse af kommuneforeningens forhold.
Regnskab og budget.
Fastsættelse af kontingent til kommuneforeningen.
Indkomne forslag.
Vedtagelse af opstillingsform til Kommunalvalg 2009
Vedtagelse af tidspunkt for opstillingsmøde KV09
Valg af formand.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg af to revisorer og to suppleanter.
Valg af formand for kandidatbestyrelsen
Valg til kandidatbestyrelsen 
Valg af medlem til regionsbestyrelsen
Valg af delegerede til landsmødet
Eventuelt.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage 
før generalforsamlingen.

Alle medlemmer af vælgerforeningerne i Fladså, Næstved, Fuglebjerg,
Suså og Holmegaard er velkomne.

P.b.v.

Mogens Dalby
formand

Karen Becker
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Søren Revsbæk 40 år

Byrådsmedlem, Reg. Revisor
Søren Revsbæk fyldte 40 år den 19.
januar. 

Politik fylder meget i Sørens til-
værelse. Dels som medlem af
Næstved Byråd siden 1/1 1990,
dels i en periode som folketings-
kandidat for Venstre, en plads han
sidste år overlod til Karsten
Nonbo som følge af valgkredsre-
formen. 

I byrådet har Søren gennem
tiden arbejdet i næste alle politiske
udvalg og har desuden været
udvalgsformand og viceborgme-
ster. Nu sidder Revsbæk i
Økonomiudvalget og har fingeren
på kommunens politiske og øko-
nomiske puls, samt i Børne- og
Familieudvalget. Det er også ble-
vet til 12 år i Herlufsholm menig-
hedsråd.

En kendt stemme og debattør
Søren Revsbæk stemme vil være
velkendt for mange radiolyttere.
Siden 1985 har han og socialdemo-
kraten Per Sørensen i en ugentlig
radioudsendelse informeret de
lokale radiolyttere med nyt fra
byrådet. I en tid hvor medierne
kun giver 30 sek. til et indslag, er
det en kæmpe luksus at kunne
drøfte politiske emner i god tid.

Søren Revsbæk er kendt for
markante holdninger, f.eks. til
skat, skolelukninger og meget
mere; hvilket med- og modspillere
i Byrådet kan bekræfte. Det sker at
byrådsmødet trækker længere ud
end borgmesteren synes godt er,
når Revsbæks debatlyst slår igen-
nem, men "At deltage i debat er
vigtigt, for politik skal ikke kun
ske bag lukkede døre. Det er i
debat  der sker udvikling" mener
Søren Revsbæk. At præge samfun-
det i liberal retning er hans formål.

Politik er ikke alt
Men, politik er ikke alt. I novem-
ber sidste år fik Søren og hans
kæreste Eva en lille datter, som
også kræver sin andel af tiden.
Bleskift og barnevogn er blevet en
del af hverdagen. Parret arbejder
også på at gøre huset på

Hvedevænget i Næstved, helt fær-
digt med tilbygning o.s.v.

Efter at have boet på landet altid,
flyttede Søren og hans kæreste
forrige år ind på Hvedevænget
16 i det centrale Næstved.
Vistnok mest på grund af Evas
ønske om at bo tæt på stationen
(hun arbejder i København), men
bylivet fungerer fint.

Landluften får Søren Revsbæk
dagligt, for revisionskontoret dri-
ves stadig i landlige omgivelser
fra kontoret på Slagelsevej 184. 
Søren Revsbæk har siden 1993
været registreret revisor og har kli-
enter over det meste af Sjælland.

MD

Søren Revsbæk

Køgevej 20 · 4700 Næstved · Tlf. 7023 2007
Prøvensvej 27 · 2610 Rødovre · Tlf. 3834 1038 

www.elmodan.dk

Elmodan Elektro

Salg, reparation og god service

Elmodan er Grindex pumper, slanger 
og masser af professionelt el-værktøj...

Fotoet bærer ikke præg af stress og jag fra Statsministerparret. 
Selvom der kun var få dage til Folketingsvalget
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Ja, men det er jo længe siden.
Det er det måske også for det var
sidste år. Der er sket meget i
dansk politik siden da.

Men jeg vil alligevel godt
dvæle lidt ved fortiden. Som alle
nok husker, så blev valget
udskrevet 24. oktober 2007. Det
var en ganske almindelig ons-
dag og pludselig løb rygterne på
Christiansborg: ”Nu udskrives
valget”. 

Valgt kom lidt overraskende
efter min mening. Jeg havde
ventet at valget var kommet i

starten af 2008 i behørig afstand
fra regeringsrokaden og de kom-
munale budgetter men i god tid
inden overenskomstforhandlin-
gerne på det offentlige område.

Men nu kom valget og så var
det om at komme ud af starthul-
lerne. Kandidatbestyrelsen
havde været samlet et par gange
tidligere på året da valgrygterne
også løb og derfor havde vi i
meget grove træk en plan for
hvordan valgkampen skulle
afvikles i bestræbelserne for at få
genvalgt Karsten Nonbo til
Folketinget. Plakaterne var trykt
og lå på lager. Vi viste hvor
mange penge der var at gøre
godt med og dermed var der
også en grænse for hvilke skøre
idéer der kunne sættes i søen.

Fredag aften efter valgets
udskrivelse var der møde i kan-
didatbestyrelsen. Her skulle de
næste 3 uger planlægges i store
rammer. Først og fremmest skul-
le der klistres valgplakater og
plakaterne skulle hænges op i
løbet af denne weekend.
Dernæst skulle der produceres
kampagnemateriale til omdeling
og uddeling ved gadeaktioner.

Karstens kalender skulle fyl-
des ud i det omfang der var

FOLKETINGSVALGET
plads. Tirsdag aften foran
Brugsen her og supermarkedet
det. Arrangement på Han-
delsskolen, vælgermøder, opta-
gelser på TV2 Øst osv. Hurtigt
blev kalenderen fyldt.

I løbet af den første weekend
blev plakaterne klistret på plade
og fra søndag morgen kl. 06.00
begyndte plakaterne at komme
op i lygtepælene.

Jeg er meget imponeret over
den effektivitet der blev vist fra
de lokale vælgerforeninger i for-
bindelse med plakaterne. At få
klistret plakaterne, distribueret
dem rundt samt ophængt i løbet

af en weekend – det er høj effek-
tivitet.

Man kan diskutere meget for
og imod valgplakater og deres
betydning i en valgkamp. Vores
plakater fik også en del omtale,
noget omtale berettiget andet
ikke. Vi havde en stor plakat ved
motorvejen som nogle synes var
til fare for trafiksikkerheden.
Den blev uden diskussion pillet
ned. Andre plakater blev over-
malet af unge fra Enhedslisten.
Alt i alt tror jeg plakaterne har
haft en effekt ved dette valg.

Kandidatbestyrelsen var enig
i, at tiden er løbet fra det gode

Tappernøje 
EL A/S

Jørn M. Jakobsen
Statsaut. El-installatør

Hovedvejen 73
4733 Tappernøje

Telefon 55 96 50 64

www.tappernoje-el.dk

”Per og Søren”
Lyt med når de to byrødder Per

Sørensen (S) og Søren Revsbæk

(V) går bag om de politiske

beslutninger og tager Næstveds

politiske liv under kærlig

behandling.

Hver torsdag kl. 20.00 og lørdag

kl. 15.00 på Næstved Lokal

Radio: FM 104,5 MHz.
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gamle vælgermøde i forsam-
lingshuset. Det er stort set kun
Tordenskjolds soldater som
møder op og de kan ikke flyttes
politisk. Det samme var efter
min mening gældende for det
store vælgermøde der var arran-
geret på Grønnegade. Jeg tror
ikke der var meget mere end 100
vælgere som ikke allerede var
medlem af et politisk parti.

Kampagnes primære mål var
at få genvalgt Karsten Nonbo.
Kampagnes budskab var da
også at opfordre vælgerne til at
stemme personligt på en lokal
kandidat. Karsten var jo en ny
kandidat for langt de fleste væl-
gere. Det var kun for vælgerne i
det ”gamle Fladså” at det var en
behageligt gensyn og i ”gamle
Fuglebjerg” var der tale om en
kandidat hvis navn man aldrig
havde set på en stemmeseddel
til et folketingsvalg. Derfor var
det kampagnens primære opga-
ve at få Karsten kendt som den
lokale kandidat fra Næstved.

Den kampagne som Venstres
Landsorganisation rullede ud,
kunne så tage sig af at overbevi-
se vælgerne om at de skulle
sætte kryds ved liste V og vores
kampagne kunne så overbevise
V-vælgerne om hvor på listen
krydset skulle sættes. 

Der var en stor forskel fra tid-
ligere valg, nemlig størrelsen på
storkredsen, antallet af kandida-
ter og ”kendte” kandidater. Efter
kommunalreformen blev der
også vedtaget en valgkredsre-
form som skabte Sjællands

Storkreds med 12 opstillings-
kredse. Det blev vælgermæssigt
den største storkreds og dermed
attraktiv at stille op i. Det betød
at en af kandidaterne på listen
var Venstres formand og
Danmarks statsminister Anders
Fogh Rasmussen. Hvor mange
personlige stemmer ville Anders
Fogh Rasmussen få og hvilken
betydning skulle det få for hvor
mange personlige stemmer der
skulle til for de øvrige kandida-
ter til at blive valgt. Andre
opstillingskredse har ligesom
Næstvedkredsen også gode kan-
didater. Der kan nævnes kendte
navne som eks. Birthe Rønn
Hornbech, Jacob Jensen, Troels
Christensen, Henrik Høegh og
Flemming Damgaard Larsen.

Nuvel – resultatet er kendt og
det gik som det skulle og vel
også forventet. Karsten Nonbo
blev genvalgt til Folketinget med
4.678 personlige stemmer (6.882
med andel af listestemmer) og
det 6. mandat i storkredsen.

En nærmere analyse af talle-
ne i forhold til sidste valg viser
et lille fald i andelen af personli-

ge stemmer. Nu kan det være
svært at lave en 100 % sammen-
ligning da Næstvedkredsen er
ændret i forhold til sidste valg.
Så derfor vil det nok være som at
sammenligne pærer og bananer
men dog begge frugt.

Tabellen viser med al tydelig-
hed at der er et arbejde at gøre i
den vestlige den af kredsen for
at opnå en større andel af per-
sonlige stemmer og Anders
Fogh Rasmussen hentede 58.751
personlige stemmer i hele
Sjællandskredsen hvilket også
har haft en betydning for per-
sonlige stemmer i forhold til sid-
ste valg.

Vi har ikke kørt en prangende
valgkamp i forhold til andre kan-
didater som både har fløjet heli-
kopter eller kørt i tog. Det har vi
ganske enkelt ikke økonomi til.
Derfor giver jeg ikke meget for
Socialdemokraternes klynken
over ikke at have samme økono-
mi til at føre valgkamp for som
Venstre. Jeg har det indtryk at
lokale fagforeninger spytter rige-
ligt af kroner i valgkampen –
men det er bare et gæt.

Så er det godt at vi har en god
kandidat at føre kampagne for.
En kandidat som trænger igen-
nem i medierne under en valg-
kamp uden det er i form af
annoncer men som slipper igen-
nem med det væsentlige – nem-
lig at aflevere et politisk bud-
skab.

Da Venstres organisation blev
ændret i 2006 og kandidatbesty-
relserne så dagens lys, blev det
samtidig bestemt at 60,00 kr. af
kontingentet skulle gå til kandi-
datbestyrelsen til brug for valg-
kampe. Det betyder at der for
fremtiden vil være flere penge at
føre valgkamp for dog med den
note at mange penge ikke bety-
der valg til Folketinget. Men
resultatet bliver en økonomisk
stærkere kampagneorganisation
til kommende valgkampe.
Derfor er der også mulighed for
at styrke indsatsen i en valg-
kamp men også mellem valg.

Aktuelt for Venstre i
Næstvedkredsen skal det betyde
en brug af elektroniske medier i
valgkampen. Vi har ikke brugt
Internettet ret meget i valgkam-

Gamle kommuner %-personlige stemmer %-personlige stemmer Forskel
2005 2007

Næstved 21,26 % 20,69 % -0,58 %
Holmegaard 18,41 % 22,55 % 4,14 %
Suså 14,90 % 19,11 % 4,21 %
Fladså 46,73 % 42,22 % -4,51 %
Fuglebjerg 26,23 % 11,08 % -15,16 %
Ny Næstvedkreds 24,03 % 22,56 % -1,47 %

Fortsættes næste side øverst
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Lad os få flere
hastigheder

Har du prøvet at køre på
Rønnedevej i myldretiden?
Sikkert; og det er ikke nogen rar
oplevelse. Men, har du så prø-
vet at køre på Rønnedevej en
aften eller nat, uden trafik? Det
har jeg, som oftest når jeg kom-
mer hjem efter aftenmøder i
København.

Og, det har altid undret mig,
at selvom der ikke er et øje i
miles omkreds, ja så er der
hastighedsbegrænsning på 60
km./t. og 70 km./t. på en stor
del af vejen. F.eks. et langt styk-
ke efter Holme Olstrup ud mod
Rønnede.

Det er måske rimeligt nok i
travl myldretid, men når der

meget lidt trafik kan man så ikke
sætte farten op til 80 km./t.?
I Tyskland har man variabel
hastighed, på en meget enkel og
praktisk måde. Der skiltes sim-
pelthen med at f.eks. mellem 6 -
19 på hverdag gælder en lavere
hastighed. Fra 19 - 6 gælder nor-
mal landevejshastighed. Det må
man også kunne i Danmark - og
ikke kun på Rønnedevejen, men
også Ringvejen omkring
Næstved hvor hastigheden kan
sættes op, når trafikken er til det.

Keine hexeri, nur behändigkeit.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

I Venstre valgprogram står
omkring Arenabyggeri: "Øvrige
større anlæg, f.eks. skøjtehal
eller idræts- og kulturcenter bør
primært finansieres via privat
investorer."

Med andre ord: Private skal
betale for Næstved Arena. Det
er undertegnede helt enig i. Vi
har rigeligt at bruge skattepen-
gene til: Nedslidte skoler, nye
daginstitutioner, mere asfalt på
hullede veje, IT der virker, hjem-
mepleje etc.

Arenaen er en god idé.
Grunden for det videre arbejde

er lagt med en idé-konkurrence
på Stenlængegårdsområdet til
en helt ny spændende bydel.
Herfra må det så være
Nordicom, eller andre investo-
rer, som tager over. De kan
bygge og drive Arenaen, gerne
helt uden kommunalt tilskud,
men i hvert fald uden at kom-
munen skal bruge 100 mio. kr.
som det er afsat i budgettet.

Er Arenaen så god en idé, så
må der også stå private på
spring for at investere.

Søren Revsbæk

pen og det er et af de områder
hvor der kan og skal oprustes.

Kandidatbestyrelsen vil eva-
luere valgkampen og den ind-
sats der har været. Derfor er
kommentarer, ris og ros meget
velkommen.

Til slut vil jeg gerne takke alle
som har været en del af valg-
kampen. Der er leveret en
kæmpe indsats af Venstres med-
lemmer. Uden denne, ville der
ikke have været en valgkamp.
Tak til alle som har klistret pla-
kater, hængt plakater op og ned-
taget dem igen. Tak til alle som
har skrevet læserbreve for at
støtte op bag kandidaten. Tak til
alle som har været med kandi-
daten på tur foran Brugser,
torve, pladser og andre steder.
Tak til VU for valgbussen og
bidrag i valgkampen. Tak til
vælgerforeningerne og tak til
kandidatbestyrelsen.

Endelig en tak til ægtefællerne
som har lidt afsavn under valg-
kampen.

Og tillykke til Karsten Nonbo
med genvalget. At det samtidig
blev genvalg til VK-regeringen
og ingen fremgang for opposi-
tionen er jo kun glædeligt. At
den borgerlige fløj kan vinde et

valg som i den grad handler om
skattelettelser og velfærd, viser i
den grad at VK-regeringen er en
succes som med stor dygtighed
har trukket Danmark i en bor-
gerlig retning væk fra den evin-
delige snak om at flere penge
giver mere velfærd. 

Afslutningsvis vil jeg komme
med et par af mine egne spå-
domme. 
1. Vi står nu i begyndelsen af

en periode hvor
Socialdemokraterne ikke
længere har førstefødselsret-
ten til regeringsmagten i
Danmark. 

2. Ny Alliance er ikke at finde i
Folketinget efter næste valg. 

3. Om 10 år vil SF være større
end Socialdemokraterne.

4. Ved næste valg hedder
Venstres formand Lars
Løkke Rasmussen (og samti-
dig danmarks statsminister).

Niels True
Formand for 

kandidatbestyrelsen

Herlufmagle-Hallens cafeteria

Ravnstrupvej 1
4160 Herlufmagle

Telefon 55 50 00 05
www.herlufmagle-hallen.dk

Arena: For private penge
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Regions-fællesskab der virker

Allerførst et godt nytår til alle
medlemmerne i Holmegaard

Kirsten Devantier

Jan Elvang

Region Sjællands første år
var en udfordring som
Venstre har bestået

Skulle nogen være i tvivl om, at
vi lever i en verden af kommu-
nale forandringer, vil jeg blot
henvise til forløbet af det første
år i Region Sjælland. Sjældent er
kortene i den grad blevet både
blandet og omfordelt i forhold til
hvad de nyvalgte medlemmer
har været vant til fra deres tidli-
gere arbejde.
Ingen har med sin fortid i amter
eller kommuner i den nye region
kunnet læne sig op ad "det vi er
vant til" – og det er måske netop
det allerbedste på det politiske
plan.

Region Sjælland har været
underlagt kommunalreformens
nye betingelser, og det har givet
nye udfordringer. Men også stil-
let nye krav til os i partierne.
Ikke mindst i grupperingernes
interne forhold og arbejde.
Men måske fordi vores overord-
nede nye regionsopgaver på helt
nye betingelser er lige nye for
alle, har Regions Sjællands første
år også været en slags prøve på
vores politiske evner og vilje.
Og i den forbindelse vil jeg
gerne slå fast, at Venstres gruppe
– trods ikke-planlagt støj fra et
enkelt medlem, der har forladt
Venstre – har stået sig godt i den
politiske opgaveløsning: At
skabe resultater og præge arbej-
det.

Regionspolitik baserer sig på
noget grundlæggende politisk,
nemlig viljen til i samarbejde at
overvinde nogle hindringer for
at nå et fælles mål: Udvikling og
fremdrift for en stor regions bor-
gere.
Med vidt forskellige traditioner
fra tre amter og gamle kommu-
ner tegner der sig et billede af en
voksende forståelse indenfor
regionen og dens kommuner. En
forståelse der baserer sig på

vores fælles behov for at tilpasse
og udvikle Sjælland, Møn og
Lolland-Falster i lyset af ny
planlæg, ny lovgivning og ikke
mindst nye ønsker fra borgerne.

Sygehuse og sundhed
En iøjnefaldende opgave har i
året 2007 være Sygehusplanen,
der lægger sigtelinier for ikke
kun sygehuse men hele sund-
hedsområdet i de kommende tre
til fem år. Et omfattende og
detaljeret område, der har kaldt
på stort engagement, stærke
følelser og hjælpsomme ind-
spark fra mange berørte grup-
per. Men også en plan som 40 ud
af regionsrådets 41 medlemmer
bakker op.
Et andet stort indsatsområde har
været arbejdet med den regiona-
le udviklingsplan, hvor vi nu
står overfor en omfattende
høringsfase før planen skal være
klar medio 2008, ligesom årets
anden store plan, psykiatripla-
nen helst skal være klar i løbet af
foråret.

Infrastruktur
Et område jeg som medlem af
forretningsudvalget og
Vækstforum vil følge tæt bliver
desuden, hvordan vi i Region
Sjælland håndterer og udmønter
detaljerne i den statslige infra-
struktur-kommissions råd og
vejledninger mht. fremtidens
overordnede trafikinvesteringer.

Region Sjællands erhvervsud-
vikling, sygehusstruktur,
uddannelsesmuligheder, bosæt-
ning og kommunal udvikling i
et hele taget vil meget langt ad
vejen stå og falde med den over-
ordnede trafikstruktur i hele
området. Derfor er det vigtigt, at
vi i regionen er enige på tværs af
kommunegrænserne.
Men jeg er fortrøstningsfuld. Vi
fik de overordnede sygehuspla-

ner sat på sporet i fællesskab
mellem partierne fordi det er
indlysende, at vi skal finde løs-
ninger. Jeg er optimistisk med
hensyn til, at vi også finder fæl-
les fodslag på de andre presse-
rende opgaver.

Af Kirsten Devantier
Gruppefmd. Venstre

Region Sjælland

Når du læser dette, har Venstre i
Holmegaard haft sin sidste gen-
eralforsamling (d. 22. januar).
Venstre i Holmegaard kunne
ellers fejre 100 års jubilæum d.
18. januar 2008. I de senere år, har
det været svært, at få medlem-
mer ind i bestyrelsen, hvilket har
medført, at det var de samme
”Tordenskjolds soldater” der har
måttet trække læsset med arbe-
jdet i bestyrelsen. Vi havde et
valg om vi skulle nedlægge væl-
gerforeningen, eller lægge os
sammen med en anden vælger-
forening. Resultatet blev, at vi
ville lægge os sammen med en
anden vælgerforening, og valget
faldt på Suså vælgerforening. Vi
valgte netop Suså, fordi vi
mener, at det er her vi bedst kan
sammenligne os. 

Suså og Holmegaard har før haft
nære relationer til hinanden, ikke
mindst når det gælder det kom-
munale samarbejde der har
været, inden kommunesammen-
lægningen. Jeg tror ikke vi skal
være så kede af, at vi ikke læn-
gere er en selvstændig vælger-
forening – tværtimod. Nu er vi
flere om, at arbejde for de lokale
værdier og udbrede Venstres ide-
ologier i lokalområdet. Kort sagt,
vi skal se det som en styrkelse af
Venstre i lokalområdet.

Men det er vigtigt, at vi i
gamle Holmegaard, også er
repræsenteret i den nye vælger-
forening. Derfor har vi også som
et krav forlangt, at vore
bestyrelsesmedlemmer Egon
Jensen, Philip Banzon og under-
tegnede, automatisk er medlem-
mer af den nye vælgerforenings
bestyrelse det første år. Derefter
vil man blive valgt på lige fod
som andre på næste generalfor-
samling.

Onsdag d. 20. februar afhold-
er Suså deres generalforsamling
og efter denne, er den nye væl-
gerforening, Venstre i Suså-
Holmegaard, en realitet.

Jan Elvang, næstformand
Venstre i Næstved kommune
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FLADSÅ
ELEKTRIKEREN A/S

- din lokale el-fagmand...

Nonbo & Bonde
Ringvej 43 B

Ring
4750 Lundby

55 76 75 00

Borgerservice
Udvalget har i det forgangne år
brugt meget tid på, at drøfte
vores borgerservicebutikker, og
udvalget har været enige om at
se mulighederne i at yde en ser-
vice. Det er også vores indtryk
ledelsen bakker op, men vi for-
nemmer at det er op ad bakke og
der til tider er for mange
begrænsninger. 
Den borgerservicebutik i
Brøderup, som burde være åbnet
for længe siden, ender set med
mine øjne at trække så meget i
langdrag, at borgerne i området
finder andre løsninger. 
Det er ikke tilfredsstillende. I
starten blev butikkerne helt over-
rumplet af antallet af henvendel-
ser med kørekort og pas, men
det er forvundet. Til dem som
færdes uden for kommunen, skal
siges at pas og kørekort kan man
få i alle borgerservice butikker
over hele landet, og ikke nød-
vendigvis der hvor man bor. 

Lokaldemokrati
Udvalget barsler med baggrund
i generationskonferencen på
Hindholm sidste år, inden længe
med en pjece om lokaldemokra-

ti. Det er så moderne med for-
kortelser og pjecen tager
udgangspunkt i VISTA.
VISTA står for Viden, I stand til,
Støtte Tilknytning, Anledning.
Udvalget har besluttet at man vil
støtte lokale grupper som repræ-
senterer et skoledistrikt eller
2000 borgere. Personligt har jeg
den holdning, at sidder der akti-
ve mennesker med gode ideer til
aktiviteter i lokalsamfundene,
vil jeg meget gerne støtte even-
tuelle tiltag. Men min erfaring
siger mig at 90 % af befolknin-
gen er godt tilfredse når de dag-
lige fornødenheder virker, og

Udvalget borgerservice 
og lokaldemokrati

mener derfor at nu er der afsat
100.000 kr., lad os så se hvad der
sker. I mit eget lokalområde har
et sådant lokalråd stået sammen
og drevet en nedlagt skole til
stor glæde for mange i området.
Har tiltaget interesse kan pjecen
fås ved henvendelse på Udvik-
lingsforvaltningen, Teatergade
8. Tlf. 55 88 52 00.
e-mail: udvikling@naestved.dk 

Selskabsdannelser
Kommunerne er blevet påbudt
at lægge forsyningerne ind i
selvstændige selskaber.
Elforsyningens salg af E2 aktier
blev startskuddet til elforsynin-
gen blev lagt i et holdingselskab,
så på dette område har Næstved
Kommune været forud for flere
andre. På samme måde skal
vand og kloak lægges i selv-
stændige selskaber. Den højere
mening med alt dette som ind-
ledningsvis koster mange penge
og energi, er bl.a at man vil være
i stand til at med et fint ord at
benchemarke. Når man bruger
så fine ord, er det for så kan man
vise hvor klog man er, (hvis)
man er i stand til at forklare
hvad det betyder. Men det bety-

der faktisk bare, at man søger at
gøre selskaberne så ens at de kan
sammenlignes. Det betyder igen
at selskaberne bliver pålagt at
effektivisere hvis de ligger
under gennemsnittet. 
I Næstved elforsyning har det
for nuværende betydet, at regn-
skabet opstilles efter almindelige
regnskabsprincipper. Det vil
sige er der overskud står der
plus. Omvendt alle andre offent-
lige regnskaber som skriver
minus når der er plus. Er du for-
virret, jeg skal være den første til
at indrømme jeg har været det
tit. Det hele skulle meget gerne
ende ud i, at vi har nogle effekti-
ve forsyningsselskaber, og det
vil blive meget synligt hvis de
ikke er. 
Energitilsynet pålægger i dag
elselskaberne hvor meget de
skal effektivisere, lige som der er
et maksimum på den pris man
må opkræve. Ulempen er at
effektive selskaber vil opkræve
det de må, så de det øjeblik de
bliver påbudt en yderligere
rationalisering har pengene i
kassen. Gør man det har forbru-
geren set med mine øjne intet
vundet, men det er en spænden-
de proces.

Godt nytår
Med venlig hilsen

Elmer Jacobsen.

FÅRUP GARTNERI
BLOMSTER OG KRANSE

Fårupvej 3

4700 Næstved

Tlf. 55 76 19 92

®

TØMRER-SNEDKER
SERVICE

Renovering • Tilbygning
Udlejning

Leif Pedersen
Skovvej 2

4733 Tappernøje

23 64 51 40

BBYYGGLP
A
P
S

23 64 51 40

Elmer Jacobsen
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Respekt for historien

Investor sætter forkerte vinduer
i Staalgårdens facade. DiBa river
bevaringsværdig bygning ned i
Købmagergade. Udlejer "glem-
mer" at sætte skorstenspiber på
ejendom på Indre
Vordingborgvej. DSB vil rive
bevaringsværdig bygning ned
på Kählersvej.

Man kan mene, hvad man vil,
om bevaringsregler. Nogle
gange er de rimelige, andre
gange ikke, men de er der og
hensigten er, at ejendommen
skal bevares, eller føres tilbage
til så oprindelig stand som
muligt. Derfor undrer mig det
at det "kommer bag" på så
mange ejendomsejere.

Til eksempel: Hvis man ejer
en bevaringsværdig ejendom så
ved man jo godt, at den er beva-
ringsværdig. Det kommer ikke
som en tyv om natten, at ejen-
dommen har den klausul. Kan

man så med rimelighed bare
lade den forfalde for så at rive
den ned? Det gælder f.eks. DSBs
hus på Kählersvej.

Til eksempel: Vinduerne i
Staalgårdens facade er ikke god-
kendt af kommunens facaderåd.
Man kan spøge: Hvorfor skal
kommunen blande sig i det, men
min pointe er: Det vidste inve-

storen udmærket at kommunen
skal. Det kan ikke komme som
en overraskelse for ham, at kom-
munen har krav til vinduerne.
Alligevel sætter han forkerte
vinduer i bygningen og piller så
stilladset ned. Han spiller tyde-
ligvis på at kommunen ikke tør
kræve vinduerne udskiftet, nu
stilladset er pillet ned. Er det
god opførsel?

Til eksempel: For Paulsens
Maskinfabrik på Indre
Vordingborgvej laver kommu-
nen en lokalplan for et par år
siden. Man kræver at skorstens-
piberne på huset ud mod vej for-
bliver. Huset er født med skor-
stene og passer ind i miljøet.
Ikke desto mindre sløjfer den
investor som køber huset skor-
stenene, for det koster jo penge
at lave skorstenspiber. Måske
håber han på ingen lægger
mærke til det. Er det god moral?

Hver især er det små sager.
Ligegyldige vil nogen mene,
men hvis ikke ejendomsejere og
byråd i fællesskab værner om
miljøet, i Næstved og i vore
andre byer, så forsvinder de
spændende huse og de ting, som
er med til at gøre byen spænden-
de at gå i - og leve i for den sags
skyld.

Man må derfor opfordre folk,
der køber en bevaringsværdig
ejendom til at være sig det
ansvar bevidst! Til investorer må
man sige: Bevaringsværdighed
og "hurtige penge" hænger ikke
sammen. Søger du de hurtige
penge, så købet noget andet.

Til os politikere må man sige:
Holdt fast i bevaring, for det er
en vigtig del af miljøet i byen.
Det er sjældent P-anlæg i beton
som gør en by spændende, men
derimod mangfoldigheden og
historiske huse i byens gader.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk
Byrådsmedlem

Søren Revsbæk

Situationer fra valgkampen
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Kommunesammenlægningen
har haft en svær fødsel. Næsten
overalt i administrationen har
det været en stor opgave at
fusionere de 5 kommuner.
Enkelte steder har det, ud over
selve arbejdet med fusionen,
også været andre ting, som har
påvirket travlheden. 

Et af disse steder er bygge-
sagsafdelingen. 

Det er gået stærkt med bygge-
riet i de sidste år. Der var allere-
de inden fusionen oparbejdet en
sagspukkel, og det er ikke lyk-
kedes at få nedbragt denne puk-
kel igennem året. 

Det er ikke godt. Det er irrite-
rende for borgerne og virksom-
hederne, at der skal gå så lang
tid for at få en byggetilladelse. 

Men vi må altså også indrøm-
me, at det er gået ekstremt
stærkt på byggemarkedet i den
seneste tid. 

Byggesagskontoret mener at
de kan indhente sagspuklen i
løbet af 1. kvartal 2008, og her
får de nok ”hjælp” af stagnatio-
nen på byggeområdet.

Det vil også være forkert at
bemande byggesagskontoret
efter spidsbelastningerne, for
det betyder jo at der i mindre

travle tider skal fyres folk, eller
folk ikke laver noget.

Fusionen kom uheldigt i for-
hold til travlheden omkring
byggesager (indkøring af nyt
registreringssystem m.m.), men
vi vil nok også fremover se trav-
le perioder/spidsbelastninger.

Udover at administrationen
nu bliver rigtig god til at regi-
strerer byggesager, og får indar-
bejdet en god sagsgang, så må vi
diskutere om vi kan gøre det lidt
bedre, når der kommer travle
perioder. 

Troels Larsen 
Medlem af udvalget for

Ejendomme og Lokalplaner

Ventetid for byggesager

I Næstved kommune er der et
facaderåd. Facaderådet er et
råd, som tager beslutninger om
hvorvidt facaderne på butikker-
ne følger reglerne.

Facaderådet har kun virke i
Næstved og Fuglebjerg. Det er
der nogle der undrer sig over.

Men forklaringen er nu gan-
ske simpel.

Det kræver at der udarbejdes
en lokalplan. En lokalplan, som
laver regler for hvordan bymid-
ten skal se ud, og det er kun i
Næstved og Fuglebjerg, der er
lavet sådan en lokalplan.

Jeg syntes det var oplagt at få

regler for facaderne i Glumsø,
og Ejendomsudvalget har der-
for bedt administrationen om, at
der laves en lokalplan for
Glumsø bymidte.

Glumsø bymidte er en lille
hyggelig by, med pæne bygnin-
ger. Jeg mener det er vigtigt at
bevare/udvikle byen, så den
bevarer sit præg. Det kan gøres
med en lokalplan, som, jeg tror,
vil kunne nås i løbet af 2008.

Troels Larsen 
Medlem af udvalget for

Ejendomme og Lokalplaner

Glumsø Bymidte

v/Jess Varming

Troels Larsen

Normalt står vores fotograf Alfred Thomsen bag kamaraet, men her ses han sammen
med en glad Statminister.
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Kanonstart på KRAM er med til
at gøre os kendte

I skrivende stund tegner der sig
et omrids af en sundheds-ind-
sats i Næstved Kommune, som
peger i retning af, at Næstveds
sundhedsindsats for fremtiden
kan udvikle sig til noget mere
end blot en snæver opfyldelse af
den lovgivning, der er blevet
pålagt kommuner og regioner.

Den voksende erkendelse af
basal sundhed blandt borgerne
her i landet er det ved at lykkes
os i Næstved, at give konkret og
fremadrettet indhold. Ikke
mindst takket være bla. det vok-
sende foreningsnetværk, der i
stigende grad tager motion og
sundhed til sig som elementer i
deres arbejde. 

Jeg tænker ikke her alene på
idrætsforeningerne, som jo er de

iøjnefaldende spydspidser, men
også på de mange motionsgrup-
peringer, Sund-hedsskolen og
Sundheds-centret, der sammen
med de sygdomsbekæmpende
foreninger lægger sig i selen.

Her er der tale om virkelig
mange borgere, som jeg er stolt
over, at vi i vores kommune har
fået medspil fra. Det kunne
måske være på sin plads, at vi
også appellerede til uddannel-
sesinstitutionerne om at se de
yngre årgange i god tid tage
medansvar for deres fremtidige
livskvalitet.

Med ikke mindre end 170
forskellige lokale sundhedsini-
tiativer i januar måned har
Næstved givet den landsdæk-
kende KRAM-undersøgelse en
bemærkelsesværdig flot start.   

Nyt på vej i 2008
Nu skal vi fastholde initiativet,
der jo bevidst sigter meget
bredt, fordi sundhedsaspektet
skal omfatte hele befolkningen
på de personlige betingelser, vi
hver især måtte have i vores til-
værelse.

Derfor vil vi 2008 naturligvis
fortsætte en del opgaver, som
vi har taget op i det foregående
år med rygestop, motion på
recept, patientuddannelse, per-
sonlige sundhedsprofiler samt
fortsat også være en del af
WHOs Projekt Sund By og
andre tværkommunale og
nationale projekter.

Af nye opgaver i 2008 kan jeg
nævne oprettelsen af en trivsels-
hotline, motionsrådgivning,
uddannelse af lokale sundheds-
ambassadører, evaluering af
Sundhedsskolen i samarbejde

med Falck samt evaluering af
vores sundhedscenter og opret-
telsen af sundhedsnetværk samt
meget, meget mere.

I øvrigt også en tæt kontakt til
Region Sjælland, hvor der bl.a.
er fokus på aftaler, der støtter
den enkelte borgers patientfor-
løb, så der sikres sammenhæng
og koordination i forløbet syge-
hus – praktiserende læge – og
kommunen.

Kirsten Devantier
fmd.f. sundhedsudvalget

Tilbage i foråret 2007 bad under-
tegnede i kommunens
Økonomiudvalg om, at vi fik en
plan for, hvordan man sparer en
række leder- og mellemleder-
stillinger væk. Den plan er kom-
met nu.

Ud af godt 700 ansatte i
administrationen skal der spa-
res ca. 65 stillinger væk, ca.
10%. Det virker ikke ambitiøst i
en tid, hvor f.eks. SKAT skal
spare 25% i organisationen,
men det er en start.

Venstre ønsker at det navnlig
er leder- og mellemlederstillin-
ger som rationaliseres ud. Der er
stadig alt for mange seniorkon-
sulenter, chefkonsulenter og
andre titler som stammer fra, at
ansatte i de 5 gamle kommuner
skulle placeres i den ny kommu-
ne - til uændret løn.

Det må vi gøre op med. Det er
ikke en rar opgave, men vi kan
ikke leve med en kommune som

er overadministreret - og endda
dyrere at drive end de 5 gamle
kommuner var.
Sparebestræbelserne skal derfor
fortsætte, også gerne hurtigere
end direktion og byråd nu har
planlagt.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Medl. af Økonomiudvalget

Færre høvdinge

www.karen-becker.dk

STORT UDVALG I GARN!

Se åbningstider på hjemmesiden 
inden du kører hjemmefra! 
Eller ring tlf. 55 45 38 38

Følg også med i Sjællandske Medier. 
Hver anden lørdag bringer jeg en 
gratis opskrift og et godt råd.

Altid et besøg værd,
nemlig…

Karen Becker
Korsørvej 4
4250 Fuglebjerg

Søren Revsbæk

Det frivillige Næstved gør
sundhed en kæmpe tjeneste

Kirsten Devantier
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Kalender / Aktiviteter
Skribent: Alfred Thomsen 

Her har du en oversigt over møder/aktiviteter i Venstre I Ny Næstved 
kommuneforening. Og Lokalforeninger.

Den vil løbende blive opdateret, efterhånden som møde/ 
aktivitetsdatoerne tilgår Webmasteren 

Send: dato, tid, sted, mødeart og kontaktmailadresse

Dato: Tid: Sted: Møde/Aktiviteter: E-mail/Ny side:

21/01 19.00 Everdrup Bestyrelsesmøde E-mail til 
samlingshus Fladså vælgerforening formanden 

Dato: Tid: Sted: Møde/Aktiviteter: E-mail/Ny side:

05/02 19.00 Fladså Hallen Generalforsamling i E-mail til 
Fladså vælgerforening formanden 

14/02 Generalforsamling i 
Næstved vælgerforening 

20/02 19.00 Herlufmagle hallen Generalforsamling i Suså lokalforening 

27/02 1900 Everdrup Bestyrelsesmøde Fladså vælgerforening E-mail til
samlingshus formanden

Dato: Tid: Sted: Møde/Aktiviteter: E-mail/Ny side:

06/03 19.00 Herlufmagle hallen Bestyrelsesmøde Næstved E-mail til 
kommune forening formanden 

27/03 19.00 Næstved Generalforsamling Næstved E-mail til 
Handelsskole kommune forening formanden 

Dato: Tid: Sted: Møde/Aktiviteter: E-mail/Ny side:

16/04 19.30 Næstved Mød Venstre i Næstved Debatcafe 

Dato: Tid: Sted: Møde/Aktiviteter: E-mail/Ny side:

21/05 19.00 Førslev Gård Åben have 

Dato: Tid: Sted: Møde/Aktiviteter: E-mail/Ny side:

05/06 Broksø Gods Grundlovs møde

Januar 2008

Februar 2008

Marts 2008

April 2008

Maj 2008

Juni 2008


