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redaktøren har ordet:
KæRE LæSER - der er sket mange 
ting siden du sad med det forrige 
blad. 

Først og fremmest velkommen til 
den nye kommuneforeningsfor-
mand Hans Bay, som allerede i 
næsten en måned har varetaget 
hvervet.  Hans Bay kommer med 
en masse energi og erfaring fra 
sit formandskab for Kredsbesty-
relsen og som hovedankermand 
på vores succesrige grundlovs-
møde. Hans Bay er ligeledes for-
mand for vores kredsbestyrelse, 
hvor det er hans ansvar bl.a. at 
finde vores folketingskandidat.

Jeg har nu sammen med Brigitte 
ansvaret for bladet – derudover 
har jeg plads i Vælgerforeningen 
i Næstved. Det er en nytækning 
i forhold til det gamle og etable-
rede. Formålet er at støtte op om 
formanden, således at han ikke 
bliver slidt op. I denne proces 
med at udvikle Venstre i Næstved 
har det været en rigtig god op-
levelse at se tidligere formænd 
som Jørn Frydenlund og tidligere 
kredsbestyrelsesformand Anneli-
se Petersen bakke op om Venstre 
og stadig give en hånd med. Det 
gælder også for mange af de tid-
ligere formænd jeg har mødt, og 
som også stadig hjælper til. Det 
er dejligt at opleve og tak til jer 
alle.

Netop det, at der er så mange 
tidligere formænd, er dels et ak-
tiv for os Venstre medlemmer, 
men det er også en klar tilkende-
givelse af, at jobbet som formand 
og næstformand skal nytænkes 
i forhold til den verden vi lever 
i. I dag er der 4 vælgerforenin-
ger i Næstved Kommune, som 
tilsammen har dannet en kom-

muneforening. Der ligger en del 
administration af medlemmer og 
regnskaber i de 5 foreninger som 
med fordel kan samles. De 5 har 
også hver sin bank, med gebyrer 
som med fordel kunne samles på 
en konto og til kun 20% af pri-
sen. Alt det vil vi arbejde på i det 
kommende år.

Mange har spurgt til vores valg-
program ”Hvad vil Venstre?” og 
jeg kan i næste blad fortælle det 
præcist. 

Indtil hele holdet af kandidater er 
samlet den 7. maj i Herlufmagle-
hallen kl. 19, så må I finde svaret 
i dette blad, i de artikler der er 
skrevet. Venstre er et demokra-
tisk parti, hvor hver en ”byrod” 
og hvert et medlem har et ord at 
skulle have sagt. Det overordne-
de er, at vi vil gøre tingene smar-
tere, så vi kan bibeholde service-
niveauet og udvikle det. Det er 
samme medicin som vi selv tager, 
hvorfor have 5 regnskaber og 5 
bankkonti, hvis vi kan gøre det 
samme med en.

Efter at have læst den fantasti-
ske bog ”Søvejen til Næstved” af 
Verner L. Carlsen, så slår det mig, 
at kanalen til Næstved var en ud-
vikling, en måde at gøre tingene 

på, som var smartere. Specielt 
det afsnit om Maglemølle Papir-
fabrik er interessant. Maglemølle 
Papirfabrik lå, hvor Rådmands-
haven ligger i dag. Den leverede 
halvdelen af alt papir i Danmark 
i 1906. Der var 300 ansatte! Ja, 
tænk engang. Men det mest in-
teressante er imidlertid, at ener-
gien blev leveret af vandkraft fra 
Susåen!

Turbinerne som leverede ener-
gien kan desværre ikke ses på 
billedet.

I dag har vi Rådmandshaven. Kan 
vi finde al den energi der bruges 
i administrationsbygningen, gra-
tis i Susåen? Ligesom Maglemølle 
Papirfabrik gjorde?

Se dette som en opfordring til et 
eller flere medlemmer med tek-
nisk flair og forståelse, som kan 
hjælpe med at beregne, hvor me-
get energi vi kan hente i Susåen.  
Kontakt mig (sancoeur@stofanet.
dk) og så opretter vi en gruppe 
der laver et oplæg til valgkampen.

Med denne opfordring vil jeg af-
slutte mit indlæg og ønske dig 
god læselyst med resten af dit 
blad.

Af Ben Oliver Sancoeur

Maglemølle Papirfabrik ca. år 1900 
bragt med tilladelse af Jens Olsen, Næstved Museum
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Langt sejt træk gavner mulig-
heder for udbygninger og ar-
bejdspladser på Næstved Sy-
gehus – hvis vi samtidig selv 
evner at gribe chanchen for en 
ny start nu.

En begyndende positiv udvikling 
tegner sig i indeværende år for 
bevarelse og udvikling af Næst-
ved Sygehus som et både regio-
nalt sjællandsk og sydsjællandsk 
sygehus. Dels hvad angår avan-
ceret patientbehandling og dels 
fastholdelse af arbejdspladser 
med højt specialiserede beskæf-
tigelsesmuligheder.

Et uomgængeligt krav til udvik-
lingen af mulighederne er, at vi 
alle fortsætter med at ”tale sy-
gehuset op”.

Jeg må fastslå, at vi i øjeblik-
ket står ved lidt af en skillelinie, 
hvor lokale politikere, personale, 
sundhedsmedarbejdere i alle af-
skygninger og frivillige organi-
sationer såvel som faglige, kan 
gøre en afgørende forskel. Ved 
positivt samarbejde og i gensidig 
forståelse for sagens vigtighed.

Muligheder i svøb
Sagen er nemlig den, at med de 
seneste regionale beslutninger, 
er der åbnet for investeringer og 
udbygninger af behandlingen af 
såvel lokale som regionale pa-
tienter.

På det seneste er der således 
givet løfte om at iværksætte be-
handlingstilbud for hjerneskade-
de og smertepatienter fra hele 
regionen. Her fordobles sen-
geantallet fra 10 til 20, ligesom 
man vil fremrykke opførelsen 
af regionens nye alarmcentral i 

Næstved, hvortil i øvrigt knyttes 
en lægeambulance. 

I forvejen skal de tre igangvæ-
rende strålekanoner suppleres 
med 2 af nyeste type, som er 
bestilt. Herved vil Næstved Syge-
hus råde over fem strålekanoner 
til kræftbehandling. Kræftens 
bekæmpelse er samtidig lige ved 
at skulle indvie sit patient- og 
pårørende-center i maj måned. 

Siden nytår i år er alle forsknings-
enheder ved sygehusene i Sla-
gelse, Ringsted, Nykøbing Falster 
og Næstved samlet i én enhed 
på Næstved Sygehus. Hertil skal 
lægges, at der også er indledt 
udvidet samarbejde på kræftom-
rådet med universitetet i Lübeck.

Til disse eksisterende og kom-
mende udvidelser skal lægges 
den opgradering og udvikling de 
nævnte områder allerede nu vi-
ser tegn på, i form af personale-
behov og ny specialisering. 

Endelig er det vigtigt at pege på 
den løbende proces der fore-

går mellem praktiserende læger, 
Næstved Kommunes sundheds-
forvaltning og regionen, som i 
samarbejde med frivilligheds-or-
ganisationer er med til at ajour-
føre og opgradere alle borgeres 
sundhedstilbud og hurtig fore-
byggende behandling.

Vi kan vel også selv
Disse sundhedsinvesteringer an-
ser jeg for yderst vigtige og me-
get betydningsfulde for, hvordan 
Næstved Kommunes muligheder 
vil blive bedømt af udefra kom-
mende. Sundhedsarbejdspladser 
er fremtid, uddannelsesmæssigt 
som beskæftigelsesmæssigt. Og 
inspirerende for nye virksomhe-
der med innovationskraft til at 
vælge os som ny placering.

Det kræver, at vi fortsat dedike-
rer os til et politisk græsrodsar-
bejde og er villige til at tage slæ-
bet i fællesskab.

Man behøver vel ikke at være 
født i Jylland for at kunne trække 
sig selv op ved håret?

Næstved Sygehus lever 
– og har det godt

Af  Kirsten Devantier, medlem af forretningsudvalget og formand for  Psykiatriudvalget
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Med ca. ½ år til kommunevalg 
KV13, går valgkampen nu ind i 
den sidste og afgørende fase, 
hvor der er brug for alle gode 
kræfter, for at nå vores fælles 
mål:

Det er glædeligt at kunne kon-
statere - allerede nu - at Venstre 
til valget vil kunne stille med en 
på alle måder alsidig kandidatli-
ste. Venstres liste er et godt be-
vis på det brede spekter som er 
kendetegnende for Danmarks 
Liberale parti, nemlig en liste der 
ikke kun repræsenterer unge og 
også lidt ældre af begge køn, 
men som også repræsenterer 
en god blanding af lønmodta-
gere og selvstændigt erhvervs-
drivende. I en geografisk så stor 
kommune, som vi er en del af, er 

det heller ikke uden betydning, 
at kandidaterne er passende 
fordelt ud over de 683 km2 - og 
også dette er lykkedes.

Sammenholdt med Venstres 
handlingsplan for den kommen-
de politik i Næstved Kommune, 
og den medvind som Venstre har 
på landsplan, er der grund til op-
timisme frem mod KV13.

I politik er intet givet på for-
hånd. Derfor håber jeg at alle 
i den kommende tid vil gøre en 
indsats for at overbevise flest 
mulige om, at skal Næstved Kom-
munes udvikling og service sik-
res, samtidig med at der føres en 
forsvarlig økonomisk politik, så 
er en stemme på Venstre d. 19. 
november den bedste garanti.

D. 7. maj er der opstillings-
møde, hvor kandidaternes ræk-

kefølge på listen bliver bestemt. 
Om en kandidat bliver valgt er 
ikke afgjort af placeringen på 
listen, men udelukkende af det 
personlige stemmetal den en-
kelte kandidat opnår d. 19. no-
vember.

Derfor sæt kryds i kalenderen 
ved d. 7. maj, og kom til opstil-
lingsmødet i Kompagnihuset i 
Kompagnistræde i Næstved - 
mødet starter kl. 19.30.

Næstved Byråd har 31 med-
lemmer, hvoraf 16 er i rød blok, 
altså det mindst mulige flertal. 
Derfor er der alle muligheder 
for at d. 19. november kan blive 
en historisk dag - nemlig dagen, 
hvor en samlet blå blok med 
Venstre i spidsen, overtager 
flertallet i byrådet.

At være aktiv på arbejdsmarke-
det, og samtidig være formand 
for Venstres Kommuneforening i 
Næstved kombineret med kandi-
datur til byrådet og et kandidatur 
for regionen og samtidig udvikle 
vort blad og være formand for 
Vælgerforening Venstre i Næstved 
er tidsmæssigt ikke muligt.

Derfor var det en klog beslutning 
Ben Sancoeur traf, da han be-
sluttede at afgive sit formands-
job for Kommuneforeningen og 
dermed skaffe mere tid til valg-
kampe til byrådet.

Fra byrådsgruppen skal der lyde 
en stor tak til Ben for det meget 

positive samarbejde, vi har haft i 
din formandstid.

Samtidig skal der lyde en lige 
så stor tak til Hans Bay, for din 
velvillige indstilling til at påtage 
dig det store arbejde, der venter 
som formand. 

Byrådsgruppen glæder sig til 
samarbejdet med dig, og ønsker 
dig held med arbejdet. Vi ved du 
har den erfaring og flid, der skal 
til, for at du som formand kan 
hjælpe Venstre igennem valg-
kampen med et positivt resultat.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen

 

 Et borgerligt flertal i 
Næstved Byråd, med Karsten Nonbo som borgmester

Formandskifte i Kommuneforeningen
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Af  Hans R. Hansen

Hør diNe 
lokalpolitikere!

Den politiske time på 
Næstved Lokal Radio 

(stationen findes på FM 104,5 mHz):

Lørdag kl. 15 - 16
Søndag kl. 13 - 14
Tirsdag kl. 10 - 11
Torsdag kl. 16 - 17

Se radio-oversigt på: 
www.naestved.name



Ved opstillingsmødet for kandi-
dater til regionsvalget vandt Kir-
sten Devantier aftenens afstem-
ning og Ben Oliver Sancoeur fik 
en flot plads midt i feltet.

Herlufmagle Hallen var fyldt 
til bristepunktet, med over 200 
Venstre-folk, hvoraf 163 havde 
stemmeret.

Aftenen startede med en præ-
sentation af kandidaterne og så 
startede afstemningen.

Plads nr. 1 på Venstres liste var 
forlods besat med spidskandi-
daten Jens Stenbæk, så den der 
vandt aftenens afstemning ville 
blive nr. 2. 

Med Kirsten Devantiers 2. 
plads på Venstres opstillings-
liste til det kommende regi-
onsvalg kan Venstre i Næstved 
glæde sig over, at vi er blevet 
belønnet bredt af de delegere-
de fra hele regionen for det ar-
bejde Kirsten Devantier udfører 
som liberal politiker. Også den 

ny-opstillede Ben Sancoeur 
kom godt fra start med en pla-
cering som nr. 19.  

Blandt 31 kandidater fra 17 
kommuner blev der på opstil-
lingsmødet i Herlufmagle Hallen 
peget på Kirsten som den kandi-
dat, der sammen med spidskan-
didaten Jens Stenbæk og mange 
nye venstrenavne skal forsøge at 

fravriste Steen Bach Nielsen og 
socialdemokraterne formands-
posten ved valget til november. 
Placeringen af Kirsten skal ses i 
sammenhæng med at aftenens 
”dark horse”, VU’eren (næstfor-
mand i Venstre Ungdom) Mads 
Brenøe Lange, blev den, der fik 
næst-flest stemmer denne spæn-
dende aften. Desuden er de før-
ste 6 pladser nu overtaget af nye 
kræfter, heriblandt Køges Kom-
muneforenings formand Bodil 
Søe på en flot 6. plads.

Opstillingsmødets placering af 
Kirsten og Bodil synes i øvrigt 
at være symbolsk for Venstre på 
Sjælland.

Pigerne har nemlig denne gang 
skaffet sig et gennembrud i op-
stillingen til regional politik. Ikke 
mindre end 12 kvinder ud af de i 
alt 31 opstillede kandidater er at 
finde på listen og derudover har  
Venstres regionsgruppe 3 kvinder 
ud af i alt 12 medlemmer. 

Kæmpe succes for Venstre i Næstved 

En valgperiode er ved at tage sin afslutning
En interessant periode der på 
mange måder har været spæn-
dende at følge de sidste 4 år, 
også selv om man har siddet 
uden for døren. Når man oplever 
en Venstre gruppe der arbejder 
så godt sammen, at der også er 
tid til os på den anden side. Når 
man tænker på de udfordringer 
der har været, og her mener 
jeg specielt på skolestrukturen 
og vækstbetingelserne for er-
hvervslivet m.m.

I den periode har jeg lagt kræf-
terne i en skolebestyrelse, hvor 
jeg sidder som næstformand, i 
skolernes trafikudvalg, og som 
bestyrelsesmedlem i en speciel 
institution. Jeg har været besty-
relsesmedlem i Venstre Fladså si-
den 2001. På det nationale plan 
har jeg været medlem af Ven-

stres udenrigs- og sikkerheds-
politiske netværk. 

Ved siden af det politiske ar-
bejde er der blevet tid til at cykle 
til fordel for bl.a. børneafdelingen 
på Næstved Sygehus, som fik en 
god ny legeplads, og for 2 velgø-
renhedsorganisationer i Næstved. 
Samt hospitalsklovnen Karla.

Det er for mig naturligt at 
lægge kræfterne i Næstved Kom-
mune, som i den grad trænger 
til et løft og blive kendt som den 
kommune den fortjener at blive 
kendt for, nemlig at der skal 
være grobund for vækst, og får 
man det, er der plads til velfærd, 
hvor man så kan tilbyde en or-
dentlig hjælp til dem, der har 
brug for det. 

Også på skoleområdet skal der 
tilføres et løft så vi får skabt ikke 

mindre end Danmarks bedste fol-
keskoler, så eleverne står så godt 
rustet som muligt til en videregå-
ende eller håndværksmæssig ud-
dannelse. For at det kan lykkes 
er det et must at der kommer 
styr på kommunens økonomi, 
så HELE Næstved Kommune kan 
være klar til de kommende udfor-
dringer der kommer. Her tænker 
jeg på udvikling af infrastruktur 
og landdistrikter samt fortsat 
eksponering af virksomheder og 
uddannelsespladser.

Med disse ord, kære medlem-
mer, håber jeg meget på jeres 
opbakning d. 7. maj 2013.

De bedste hilsner
Henrik Nielsen
Kometvej 26 B
4700 Næstved

Af  Kirsten Devantier & Ben Oliver Sancoeur
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Det spørger én af jeres med-
lemmer af sundhedsudval-
get om. Lad mig forsøge at 
motivere denne idé….
Vi ser i sygehusregi nuværende 
unødvendige indlæggelser af æl-
dre medborgere. Ikke befordren-
de når de til og med kommer ind 
og ligge på afdelinger, hvor der 
er overbelægning.

Det er på tide at Næstved Kom-
mune tænker nye veje, i forhold 
til at give et endnu bedre tilbud 
til vores ældre borgeres sundhed 
og livskvalitet. Det er nødven-
digt, fordi Næstved Sygehus er i 
gang med en stor omstilling idet 
den vedtagne sygehusplan er i 
gang med at blive effektueret.

  Næstved Kommune bør i den 
forbindelse forsøge at sætte 
sig selv i spil, ved at løfte sund-
hedsopgaver, der knytter sig til 
vores ældre borgere. Sygeple-
jersker og praktiserende læger 
kan indgå et mere forpligtende 
samarbejde i form af akutte ud-
gående teams, der tager hjem 

til den syge borger. Disse teams 
skal være knyttet til de enkelte 
geografiske områder i kommu-
nen. Derved kunne mange æl-
dre borgere slippe for en opsli-
dende indlæggelse på sygehus, 
og kommunen ville undgå en dyr 
regning for indlæggelse.

Den vej skal Næstved Kom-
mune. 

Næstved Byråd har netop be-
søgt Næstved Sygehus, hvor sy-
gehusledelsen med sygehusdi-
rektør Vinnie Breuning i spidsen 
blandt andet kunne fortælle, at 
når hele sygehusplanen var ud-
rullet var der ikke flere medicin-
ske sengepladser tilbage.

Derfor giver det rigtig god me-
ning at tage fat på denne opga-
ve nu.

Demografien for vores område 
taler også for, at vi skal finde 
nye veje til at tage hånd om det 
øgede antal af ældre medborge-
re, heriblandt de mange kronisk 
syge, som vi har her i vores kom-
mune.

Derfor mener jeg, at tiden er 
inde til, at vi kigger på, om vi har 
den rette balance – inden det 
er for sent – mellem det kom-
munale sundhedsvæsen og det 
regionale. Det vil her være helt 
naturligt at bringe Næstved Sy-
gehus i spil!

Det er bekymrende at se på 
den nuværende udvikling, både 
for vores ældre medborgere, 
men også for de ansatte i sund-
hedssektoren. Lad os på tværs 
af sektorerne finde en model, så 
alle tværfaglige kompetencer ud-
nyttes bedst muligt og så vi får 
et tilbud i vores nærmiljø, vi kan 
være tilfredse med.

Derfor skal det politiske niveau 
nu målrette indsatsen.

Lad os få etableret akutte ud-
gående teams, der kan komme 
i medborgernes hjem og iværk-
sætte behandling nu og her og 
dermed forhindre indlæggelse 
på sygehuset.

Akut udgående teams, 
hvorfor ikke?

Charlotte Mathiesen, medlem af Sundhedsudvalget
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Tappernøje 
EL A/S

Jørn M. Jakobsen
Statsaut. El-installatør

Hovedvejen 73
4733 Tappernøje

Telefon 55 96 50 64

www.tappernoje-el.dk
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Næstved by 
– i byen eller uden for!

Placering af campus! 
Placering af en ny sportshal! 
Disse 2 spørgsmål er nogle af 
dem der er blevet arbejdet med 
det sidste stykke tid. Også i 
Venstre har vi internt diskuteret 
dem.

Begge ovenstående ting er af 
byrådet blevet besluttet skal pla-
ceres i Næstved Bymidte, hvilket 
jeg mener, er rigtigt.

Hvorfor?
Jo. Bymidten er i sin tid dannet 
bl.a. pga. af vandvejen, og se-
nere har jernbanen og stationen 
cementeret bydannelsen.

Mange byer i Danmark er lige-
som Næstved opstået på denne 
måde.

I gennem tiderne har man 
mere eller mindre bevidst støt-
tet denne bydannelse. I Næstved 
var man ved at gøre op med den 
oprindelige struktur ved etable-

ringen af Bilka i Næstveds peri-
feri. Det føltes dengang som en 
rigtig beslutning at etablere Bil-
ka i Ny Holsted. Placeringen var 
nok også den eneste mulighed 
dengang, men set i bakspejlet 
havde det været nummer et, om 
storcenteret var blevet placeret i 
nær tilknytning til bymidten.

Det er ikke mange år siden at 
vi igen var ved at ”rykke byen 
væk fra bymidten”, da vi ud-
tænkte planen om en ny bydan-
nelse ved Stenlængegård-områ-
det. Dette projekt havde mange 
gode tanker, med bl.a. sportsa-
rena som det centrale.

Den finansielle krise gjorde, at 
dette projekt ikke blev til noget. 
Og det skal vi måske være glade 
for.

Bymidtens butikker kæmper i 
dag en kamp for at opretholde 
handlen i bymidten, og derfor vil 
det være indlysende forkert at 

placere alle aktiviteter uden for 
bymidten. 

Derfor vil det være en god ide 
at placere campus i bymidten. 
Det vil skabe liv i og omkring sta-
tionsområdet. Det vil naturlig-
vis give nogle udfordringer mht. 
parkering og trafik, men det må 
og skal løses.

Det er også en god ide at pla-
cere en ny sportshal ved Næst-
ved-Hallerne, som også ligger i 
rimelig nærhed af bymidten. Igen 
en mulighed for at skabe aktivi-
tet og liv i byen.

Flere tog, mere trafik i bymid-
ten og pres på parkeringspladser 
er nogle af de ting, som givet vil 
give ulemper for folk, som bor 
og arbejder i byen. Men det er 
også tegn på en aktiv og livlig by. 
Og det er vigtigt.

Af  Troels Larsen, Medlem af Ejendomsudvalget

Møde for nye 
byrådskandidater

Mandag d. 27. maj er der 
møde for de opstillede by-
rådskandidater. 

Denne aften har et Ven-
stre-medlem af Børneudval-
get arrangeret, at kandida-
terne kan møde direktøren 
og fagcheferne indenfor: 
Skole, daginstitutioner samt 
børn og unge. 

Fra kl. 19.00 bliver der ori-
entering og derefter spørgs-
mål til fagcheferne. 

Mødet afsluttes med at 
Venstres kandidater drøfter 
internt.

Søren Revsbæk
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Ravnstrupvej 1 · 4160 Herlufmagle
Telefon 55 50 00 05

www.herlufmagle-hallen.dk

Herlufmagle-Hallens cafeteria

Det sunde liv handler om 
at tænke sig om - det har vi 
alle et ansvar for.
Samtidig er det også vigtigt, at vi 
har et særskilt fokus på, at ikke 
alle har lige gode muligheder 
og ressourcer til at håndtere og 
tackle egen sundhed og eget liv.
Som bekendt lever danskerne 
længere, men der er fortsat stor 
social slagside, når det gælder 
sundhed og middel-levealder.
Den sociale ulighed i sundhed 
er vokset igennem de sidste 20 
år. Tal fra Sundhedsstyrelsen vi-
ser, at middellevetiden er øget 
fra 1987 og frem til 2011. Tallene 
afslører, at middel-levetiden for 
mænd i den højeste indkomst-
gruppe er 82 år, mens middel-
levetiden for mænd i den laveste 
indkomstgruppe er 72 år - altså 
en skævhed på 10 år.

Tilsvarende tal for kvinder vi-
ser, at forskellen i middel-levetid 
mellem den højeste og laveste 
indkomstgruppe er knapt 6 år.

Der er en direkte sammen-
hæng mellem faktorer som ud-
dannelse eller beskæftigelses-
situation og andelen af borgere, 
som er storrygere - og rygning er 
som bekendt den største enkelt-
stående risikofaktor for vores 
sundhed.

Det er derfor vigtigt, at vi i Ven-
stre fortsat arbejder på at sikre 
forebyggende og sundhedsfrem-
mende indsatser, som dels sikrer 
sunde rammer ved eksempelvis 
at håndhæve eksisterende for-
bud, arbejde med sundhedspoli-
tikker på arbejdspladser, skoler 
og ligeledes sikre, at der er fore-
byggelsestilbud, som er målret-
tet borgere med særlige behov 
-  eksempelvis rygestoptilbud i 
de boligområder, hvor der bor 
flest rygere.

En ny undersøgelse fra Statens 
Institut for Folkesundhed doku-
menterer, at rygning og alkohol 
er skyld i størstedelen af den 
sociale ulighed, og netop disse 
to faktorer kan forklare næsten 
hele stigningen i uligheden siden 
1985.

Fra 1985 til 2009 har der været 
en stigende social ulighed i dø-
delighed, hvor forskellen mellem 
personer med kort uddannelse 
og personer med lang uddannel-
se er vokset markant. Tallene fra 
en ny rapport viser, at rygning og 
alkohol står for 60 – 70 % af den 
sociale ulighed i dødelighed.

Det er ikke tilfredsstillende, at 
vi på trods af at være et af de 
mest lige lande i verden, fortsat 
kan konstatere en markant so-
cial slagside i forhold til sund-
hed, selv om vi har fri og lige ad-
gang til sundhedsvæsenet. Mens 
det store flertal af befolkningen 
lever sundere og længere, er der 
et mindretal, hvor levetiden kun 
øges i mindre grad. 

Jeg er optaget af den stigende 

sociale ulighed, som desværre 
er markant. Den sociale ulighed 
rammer både i forhold til sund-
hed og dødelighed. Vi bør mod-
virke denne uheldige tendens 
ved at differentiere og fokusere 
vores indsatser, så vi målretter 
disse til de socialt mere udsatte i 
samfundet.

I Næstved Kommune er vi net-
op nu i gang med udvikling af en 
ny sundhedspolitik - og et af de 
strategiske temaer, vi i politik 
har udpeget er, hvorledes vi kan 
arbejde hen imod større lighed i 
sundhed og dødelighed.

Social ulighed i sundhed 
- og i dødelighed

Af  Kirsten Devantier, Byrådsmedlem & medlem af forretningsudvalget Region Sjælland



Igennem snart 4 år har Søren 
Revsbæk og jeg været med i 
det spændende arbejde i Mærk 
Næstved Oplevelsesgruppen, 
der nu udmønter sig i helt kon-
krete nye spændende tiltag på 
den ”oplevelsesøkonomiske” 
front, der med rette fokus kan 
udvikle sig til en stor og god ind-
tægtskilde for Næstveds slidte 
kommunekasse.

Mens HGV allerede er i gang 
med byggeriet af Hal 2 trænings-
hal, så vælges midt i april projek-
tet for Næstved hal 3, der skal 
være show- sport- og multihal 
og give gode nye indbydende 
muligheder for at afholde stor-
møder, store udstillinger og 
store sportsbegivenheder midt i 
Næstved By.

I den anledning havde jeg for-
nøjelsen af en inspirationstur 
til den nybyggede Helsingborg 
Arena, der var et fint studie i 

multifunktionalitet, god ”ople-
velseskomfort”, og ligesom det i 
Næstved bliver tilfældet, er den-
ne placeret midt i byen sammen 
med stadion og træningshaller 
– helt optimalt, både hvad angår 
samspillet i m2 og i en samlet 
administration – vigtigt  for ser-
vice og omkostninger.

Næstved Hal 3 (rolig den får et 
mere mundret navn…) vil med en 
kapacitet på min. 2500 siddende 
gæster, og formentlig min. 3500 
stående (til koncert) skabe de 
rigtige faciliteter til langt større 
kunstnere, end dem vi pt. kan 
byde velkommen i kommunen 
– f.eks. har folk som Rasmus 
Seebach, DAD, Thomas Helmig 
sagt nej tak til Næstved, fordi vi 
ikke havde en hal der var ”stor 
nok”.

En hal der nu med afstand bli-
ver klart den største på hele Syd-
sjælland og Lolland-Falster, så vi 

bør og skal tiltrække både stor-
møder, koncerter, og sport i top-
klasse… - og det bedste af det 
hele… i stedet for et Arena-pro-
jekt uden for byen til en halv el-
ler hel milliard (som vi ikke har..) 
bygger vi denne for langt under 
100 mill.. - DET er god Venstre-
politik: ”Vi investerer hvor vi skal 
– og sparer hvor vi kan”.

Go Fornøjelse!

Mit navn er Flemming Rasmus-
sen og jeg er nyt medlem af 
Venstre. Jeg stiller op til det 
kommende kommunalvalg i 
Suså-Holmegaard området. Jeg 
er 47 år, gift og bosiddende i 
Toksværd. Jeg arbejder som Ser-
vicechef og Project Manager i 
Siemens. Jeg har en baggrund 
fra Livgarden/Det Kongelige 
Livregiment, er uddannet elek-
triker og ingeniør. Mit daglige 
arbejde består af forhandlinger, 
planlægning, økonomistyring 
samt arbejdsledelse.

Jeg er født og opvokset i 
Næstved Kommune, og jeg har 
det skidt med at se den mangel 
på udvikling Næstved kommune 

har været igennem de sidste 
mange år. Det er en af grunden-
de til, at jeg stiller op til kom-
munalvalget. Jeg føler, jeg kan 
bidrage med noget nytænkning 
og udvikling med den viden og 
indsigt, jeg sidder med fra mit 
job. Jeg kunne rigtig godt tænke 
mig at være med til at udvikle 
Næstved Kommune til en kom-
mune med industri og arbejds-
pladser, samt en kommune der 
er værd at leve i for børn, unge 
og ældre både i by og på land. 
Mine mærkesager er følgende:

 
● Udvikling og bevarelse af 

de landsbysamfund  der er i 
Næstved Kommune.  

● Udvikling af Næstved Kom-
mune så den bliver attraktiv 
for firmaer at flytte til, så vi 
kan få skabt arbejdspladser 
og lærepladser.

● Udvikling og bevarelse af 
vores folkeskoler - OGSÅ I 
LANDOMRÅDERNE, så vi får 
hævet Næstveds lave lands-
gennemsnit. Dette vil også 
trække nye børnefamilier til 
området.

 
Alt i alt få sat Næstved tilbage 
på landkortet.

Flemming Rasmussen

Næstved opruster på oplevelser!

Jeg vil godt have lov til at sige 
goddag til Venstres medlemmer

Af  Flemming Jay, Formand for Mærk Næstved Oplevelser
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Hvordan er Venstres chancer så 
for at få borgmesterposten og et 
borgerligt styre her fra efteråret?

Det kan være svært at spå om, 
men én ting er sikkert: det kræ-
ver et aktivt arbejde af hver en-
kelt kandidat. Vi har den fordel, 
at vores kandidater bor geogra-
fisk godt spredt (stadig minus gl. 
Holmegård), så vi dækker kom-
munen godt, men det gør det 
ikke alene. Alle kandidater skal 
ud og være synlige i lokalområ-
det, og vi skal dække hele kom-
munen. Heldigvis har vi haft 9 
synlige byrådsmedlemmer i den 
snart forgangne periode, så det 
ser rigtig godt ud for deres gen-
valg. Men vi skal gerne have en 
fremgang på 3-4 mandater, og så 
må Konservative, Liberal Alliance, 
Dansk Folkeparti og Radikale 
gerne trække de 4 sidste manda-
ter – og helst flere. 

Vi har allerede et godt samar-
bejde med de øvrige borgerlige 
partier. Jeg har haft møder med 
de andre spidskandidater, og der 
er ingen dårlige følelser over, at 
andre partiers spidskandidater 
også kalder sig borgmesterkan-
didater. Egentlig synes jeg, at det 
er uambitiøst, hvis ikke ethvert 
parti går efter borgmesterpo-
sten. Hvis vi får flertallet, så skal 
vi nok også finde ud af at konsti-
tuere os.

Skal vi så gøre gengæld i for-
hold til den svinestreg, som Hen-
ning Jensen foretog sig sidst, og 
som Carsten Rasmussen fulgte 
op på?

Deres 16 mandater sidder nu 
på 11 formandsposter, medens vi 
skulle spises af med 1 formands-
post for 9 mandater.

Jeg mener ikke, at vi som ud-
gangspunkt skal gå efter at være 

lige sådan. Jeg plejer at sige, at 
”Venstres medlemmer og væl-
gere stiller større krav om god 
tone og anstændighed end so-
cialistiske vælgere”, og det skal 
vi kunne leve op til. Derfor kan vi 
godt konstituere os bredt. Men 
nu gælder det ikke alene om, at 
få tiltusket sig formandsposter. 
Det handler i allerhøjeste grad 
om at få de rette formænd på de 
rette poster. Også her kan Ven-
stre stille med et bedre hold end 
det eksisterende. 

At være formand betyder, at 
man skal sætte dagsordenen før, 
under og efter møderne. Kom-
mer der ingen udspil fra borgme-
ster og formænd, så bliver det i 
sidste ende embedsmændene, 
som må agere politikere – og det 
er desværre sket nogle gange i 
denne her periode.  

Forrige sommer stod vandstan-
den højt på markerne ved Saltø 
og omegn. Området ligger 33 m. 
over havets overflade, men kun-
ne nok tåle dobbelt så megen 
regn, for problemet er alene, at 
vandet kan ikke løbe fra, grun-
det manglende grødeskæring. 
Det medførte oversvømmelser, 
som igen druknede planter og 
gjorde jorden dårlig. 

Sådanne oversvømmelser bevir-
ker, at næringsstofferne ikke kan 
optages, men siver ned i jorden 
eller løber ud i åen. Resultat: 
Intet liv. Hverken fugl eller fisk 
kan trives i åen i den tilstand – 
det er kun myggene der synes 
om betingelserne… og så sidder 
venstrefløjen og andre miljøfre-
aks i nærheden og bruger endnu 

mere myggespray, og dermed 
udledes drivhusgasser – og igen 
får landbruget skylden. 

Hvornår mon venstrefløjen for-
står, at dårlige økonomiske og 
driftsmæssige vilkår for landbru-
get giver færre afledte arbejds-

pladser og flere arbejdsløse? 

Hvornår forstår de, at man ikke 
kan leve af driftstilskud, men at 
der skal produktion til?
Nok aldrig, derfor skal der for-
andring til! 

Karsten Nonbo

Venstres chancer ved valget

Hvornår er det miljø, og hvornår modeflip?

Af  Karsten Nonbo



12

Jeg hedder Hans Bay Christensen 
er 37 år, bor i Glumsø, og har væ-
ret aktiv i forskellige Venstre- og 
VU-bestyrelser siden 2000. Jeg 
har været formand for Kandi-
datbestyrelsen/Kredsbestyrelsen 
siden 2008, og er ny formand i 
Kommuneforeningen, efter at 
Ben Sancoeur har valgt at satse 
sine ressourcer på sit kandida-
tur til KV13 samt RV13. Tak for din 
indsats, og held og lykke med 
dine kandidaturer. Tak for at du 
og Brigitte fortsat vil være ansvar-
lige for medlemsbladet. 

Jeg ser frem til et spændende 
år med valg til både Regionsråd 
og Byrådsvalg den 19. november 

2013. En stor udfordring at blive 
kastet ud i.

 I skrivende stund er der alle-
rede mere end 20 Venstre kan-
didater klar til kommunevalget, 
samt to Venstre kandidater til 
regionsrådsvalget fra Næstved 
Kommune. Et rigtigt godt hold 
som jeg glæder mig til at samar-
bejde med, sammen med Kom-
muneforeningens bestyrelse, 
vælgerforeningernes bestyrelser, 
kredsbestyrelsen og VU. 

Det skulle jo gerne ende med, 
at Karsten Nonbo bliver den næ-
ste borgmester her i Næstved 
Kommune, og forhåbentlig bliver 
der plads til endnu flere Venstre-

folk i Byrådet, end de ni vi har i 
det nuværende byråd. 

Men dette kan vores byråds-
medlemmer, nye kandidater eller 
bestyrelserne ikke klare alene. 
Det er vigtigt at alle medlemmer 
er med til at løfte denne opgave, 
så derfor skal jeg opfordre alle, 
som gerne vil være med til at 
sikre, at vi ved valget får ændret 
på styrkeforholdet i byrådet, til 
at rette henvendelse til mig el-
ler jeres lokale vælgerforenings-
formand.

Venlig hilsen
Hans Bay

hbc043@gmail.com

indlæg fra et medlem
Det var med sommerfugle i maven, at jeg kørte afsted 
til generalforsamlingen i Venstre Næstved. Jeg vidste 
det ville blive en lidt mærkelig og måske lidt ambi-
valent aften (men hvor var det dejligt, at se alle de 
”gamle” ansigter igen).

Jeg startede i Venstre eller rettere VU da jeg var ca. 
16  år. I de følgende 7–8 år var mit ”liv” Venstre. Jeg 
har været VU-formand, været med i VU Storstrøms 
Amt, jeg har siddet i Venstre Næstved og i kredsens 
bestyrelse – sidst men ikke mindst var jeg byrådskan-
didat da jeg var 19 år og det var ”sku” skide sjovt.

Så kom der en tid, hvor jeg fik andre interesser – var 
nok gået lidt død i politik – jeg fandt min kone, vi fik 
barn og alt det andet som sker i et helt almindeligt liv. 

Sidste år meldte jeg mig så ind i ”familien” igen, det 
trak lidt igen, og jeg har jo aldrig kunnet holde min 
mund om mine meninger over for familie og venner. I 
løbet af efteråret og her i foråret har jeg så overvejet, 
hvor meget politik der skulle være i mit liv igen, og da 
jeg i dag har et job, hvor jeg langt hen af vejen selv 
kan planlægge mine kundebesøg, og jeg dermed har 
muligheden for at kunne kombinere mit job, min fami-
lie og min politiske interesse, har jeg valgt at opstille 
til byrådet ved det kommende valg.

Jeg støtter selvfølgelig 100 % op om at få skiftet Car-
sten ud med Karsten – denne gang skal det lykkes os.

Med venlig hilsen
Peter H. L. Mortensen
http://www.peterhlmortensen.dk  

Ny Formand – Goddag
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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

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...

Af  Hans Bay



D. 23.-24. marts 2013 var der den 
årlige Næstved-messe i Næst-
ved-Hallerne, som blev rigtig 
pænt besøgt.

Venstre havde i år forsøgt sig 
med et nyt tiltag: en fælles bod 
med De Konservative, hvor Hel-
ge Adam Møller stod på den ene 
side og Karsten Nonbo på den 
anden side. Et spændende mix 
som tiltrak mange nysgerrige. 

Der blev svaret på alverdens 
spørgsmål og snakket Venstre-
politik og holdninger på alt fra 
lokale betragtninger til globale 
problematikker. En meget given-
de og spændende weekend. En venlig borger afleverede 

endda et helt brev til os, med 
en mængde gode ideer, som 
han mente, Venstre måtte være 
den rigtige modtager af – 
de bringes her, til fri inspi-
ration: 

Efter et par hektiske dage 
med hyggeligt samarbejde 
med de grønne på den an-
den side af ”hegnet” var 
det tid at pakke det hele 
sammen igen – stor tak 
til Egon der straks kom 
da vi ringede og meldte 
”færdig” – han fyldte det 
hele i sin stationcar og 
fik stande, flag, plakater, 
mv. fragtet væk i løbet af 
10 minutter. 

Her følger lidt billeder fra stan-
den mens den var bemandet i 
de aktive timer – og et nedpak-
ningsbillede ”efter lukketid”.

Indtryk fra Næstved-messen 2013

Af  Brigitte Harslund Sancoeur
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Vedholdende fokusering på sty-
ring, samarbejde og kvalitet har 
i sparetider bidraget til Region 
Sjællands mindre forbrug på 
244 mio. under regeringens ud-
giftsloft. 
 
Med et foreløbigt regnskab for 
2012, der viser et samlet min-
dre forbrug på 244 millioner kr. 
under regeringens udgiftsloft, 
må jeg konstatere, at vi i Region 
Sjællands driftsresultat har ef-
terladt os et solidt og ansvar-
ligt Venstre-aftryk på regionens 
drift. 

Jeg synes faktisk, at dette resul-
tat er et bevis på det vi i Venstre 
hele tiden har hævdet: At det i 
politisk samarbejde og perso-
nale-engagement kan lykkes 
at optimere vores økonomiske 
og faglige ressourcer. Også selv 
om vi er på samfunds-skrump i 
disse år. 

At det kræver en sej og vedva-
rende indsats at fastholde sine 
politiske mål over tid parret 
med optimisme og tro på sine 
sagers nødvendighed, kan jeg 
berette en hel del om ud fra 
egne erfaringer. 

Det der gør det overordnede re-
sultat af 2012 til noget særligt, 
er, at det er nået ad forskel-
lige veje. Detaljer og løsninger 
indenfor mange områder er i 
sidste ende smeltet sammen til 
fordel for borgerne, fordi vi har 
kunnet holde fokus på målsæt-
ningerne undervejs. 

Lad mig illustrere det: Udgifter-
ne til medicin og lægebesøg er 
faldet, fordi samarbejdet mel-

lem sygehuse, praktiserende 
læger og kommunale sundheds-
centre løbende overvåges gen-
nem bl.a. Lean-projekter. 

Resultatet og målsætningen 
om, at borgerne i vores region 
skal være sundere og have gavn 
af forebyggelse i sundhedssek-
toren, er som et vigtigt element 
meget afgørende for den sam-
lede økonomi.
 
Det er forarbejde og politiske 
beslutninger der har skabt fal-
dende udgifter, således at re-
gionen i 2012 har kunnet inve-
stere for 1 milliard. Investeringer 
som sikrer, at sygehusene fort-
sat kan undersøge og behandle 
flere patienter uden at det har 
påvirket regnskabet negativt. 
(Alene 5 pct. flere end forventet 
i 2012).
 
Jeg synes der i allerhøjeste grad 
er grund til ikke mindst at takke 
personalet for, at sundhedsom-
kostningerne har kunnet holdes 

under kontrol. At føre politiske 
beslutninger ud i hverdagens 
virkelighed er i sig selv ikke 
uden vanskeligheder. Hverken 
for de ansatte eller for den sags 
skyld for politikerne.
 
Personligt glæder jeg mig over, 
at Region Sjælland har kunnet 
omsætte besparelserne til ak-
tivitetsforbedringer i sygehus-
sektoren, samt at vi med det 
nye psykiatri-sygehus i Slagelse 
bringer international kvalitet til 
regionen. Læg her til, at Region 
Sjælland har laveste ventetider 
på psykiatrisk behandling samt 
at to nye strålekanoner i Næst-
ved (nu i alt fem) højner og ef-
fektiviserer flere slags kræftbe-
handling for regionens borgere. 

Et Venstre-aftryk med beslut-
ninger der generelt peger frem-
ad til gavn for borgerne i inde-
værende og kommende år.

 Mindre underskud gavner 
sundheds-behandlingen 

Af  Kirsten Devantier, Byrådsmedlem & medlem af forretningsudvalget Region Sjælland
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Venstres 12 medlemmer har igen 
i 2012 haft stor indflydelse på 
beslutningerne i regionsrådet, 
trods rollen som opposition. 
Mens sammenholdet i flertals-
gruppen (Soc. og SF) er svær at 
få øje på, er der et unikt samar-
bejde i Fællesgruppen (Rad.Ven., 
Kons., DF og Ven.) som har ført 
til gennemførelse af flere mar-
kante borgerlige/liberale mær-
kesager. Et tydeligt fingeraftryk 
ses i den indgåede budgetaftale 
mellem alle rådets partier, som 
er identisk med budgetforslaget 
fra Fællesgruppen med over-
skriften MERE SUNDHED, MERE 
VæKST OG MERE TILLLID.
 
For Venstre var det vigtigt at den 
forringelse af patientrettighe-
der, som er en konsekvens af 
regeringens ændringer af be-
handlingsgarantierne fra 4 til 
8 uger, ikke skulle komme de 
sjællandske borgere til skade. Vi 
tror ikke på, at patienter bliver 
mere raske af at vente længere 
på behandling, og vi tror heller 
ikke, at det er billigere for sam-
fundet at udsætte den nødven-

dige behandling. Derfor var det 
en stor sejr for os at samle hele 
regionsrådet i en målsætning 
om, at lovændringen ikke må få 
negative konsekvenser i form af 
længere ventetid for sjællandske 
patienter.
 
Det lykkedes også at samle regi-
onsrådet om en hel ny generati-
on af offentligt/privat samarbej-
de. Som Lars Løkke fremhævede 
i sin landsmødetale, så går Re-
gion Sjælland forrest med den 
første strålekanon i Danmark 
etableret og drevet i et samar-
bejde med private. Vi går også 
forrest, når vi annoncerer efter 
et stort privat sygehus, som kan 
gå ind og drive hele eller dele af 
vores sygehusafdelinger. Når vi 
gerne vil dette samarbejde, er 
det fordi, vi vil samarbejde med 
de bedste, også hvis de bedste 
er private. Offentligt/privat sam-
arbejde er samtidig den sikre 
vej til mere privat vækst og be-
skæftigelse. Så vi får både mere 
sundhed og mere vækst for de 
samme penge.
 

2012 blev også året, hvor Ven-
stres mærkesag om private føde-
klinikker blev vedtaget som en 
forsøgsordning. Vi mener ikke, 
at man skal sygeliggøre fødende 
ved at tvinge dem på et sygehus, 
hvis de er trygge ved et andet 
tilbud. Regionsrådsformanden 
betragtede vores forslag som 
manglende respekt for syste-
met. Heldigvis vandt til sidst re-
spekten for de fødende og deres 
frie valg, med hele regionsrådets 
opbakning. 
 
Hvis det er resultaterne der 
tæller, hvis initiativ og politisk 
mod bliver belønnet, er der in-
gen tvivl om, at Venstre vinder 
valget i Region Sjælland den 
19. november. Men det kræver 
også, at vi har mange og en-
gagerede kandidater, som i alle 
kommuner kan formidle nød-
vendigheden af Venstres politik 
i Region Sjælland.

Nyt fra Venstre i regionen!

v/Jess Varming

Af Jens Stenbæk, Gruppeformand
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Vejene
Vinteren har som sædvanlig væ-
ret hård ved vejene, og der ar-
bejdes på at skaffe ekstra penge, 
hvilket vi kun kan tilslutte os. 
Desværre er der nogle steder ved 
at opstå den opfattelse, at enten 
skal der bruges penge til cykel-
stier eller til veje. Det skal være 
et både og, og vi må bare stå fast 
på, at dårlige veje først og frem-
mest rammer de svage i trafik-
ken. Det er i vejsiderne hullerne 
kommer først, hvilket betyder, at 
cyklisterne holder sig væk. 

Broerne
Hvis trafikanterne ikke har for-
stået vægtbegrænsningerne på 
vores broer, er det ikke så mær-
keligt. Vi har heller ikke kunnet 
forstå dem. Men nu vil det rent 
faktisk blive beregnet, hvad bro-
erne kan bære. Det skal ikke 
være nogen hemmelighed, at 
bølgerne til tider har gået højt i 
denne sag. Vi forsøger alt hvad 
vi kan, at medvirke til pragmati-
ske løsninger. Det må ikke koste 
virksomhederne livet, når der 
pludselig ikke må køres med de 
lastbiler, som plejer at fragte va-
rer til og fra virksomheden.

Nyt fælles regulativ for vand-
løb i Næstved Kommune
Det har længe været et ønske fra 
forvaltningen at få lavet et nyt 
fælles regulativ. Vi må konstatere, 
at det vi ellers har været ret gode 
til i mange hundrede år, nemlig at 
få vandet til at løbe, er blevet en 
yderst kompliceret sag. I dag væg-
tes miljøet højere i vandløbene 
end vandføringsevnen. Hvis ikke 
disse to ting sidestilles, vil det nye 
fællesregulativ ikke blive vedtaget 
med Venstres stemmer.

Varme
Prisen på varme er noget som kan 
sætte sindene i kog rundt om-

kring. Ikke mindst hos fjernvarme-
kunder, som har tilsluttet sig fjern-
varmen, da en liter olie kostede 3 
kroner. Og som har glemt at fyr, 
skorsten og olietank skal vedlige-
holdes/skiftes en gang imellem. 
Det er vores oplevelse, at der sid-
der seriøst arbejdende bestyrel-
ser rundt omkring, som lægger et 
stort og uegennyttigt arbejde i at 
skaffe så billig varme som muligt. 
Vi forsøger i det omfang vi kan, 
at bakke op omkring disse tiltag, 
det være sig solfangere, biokedler, 
genindvinding m.m.

Husdyrgodkendelser
Vi har jævnligt fået henvendelse 
vedr. langsom sagsbehandling, 
når det gælder godkendelser til 
udvidelser eller nybyggeri. Det 
mundede ud i, at vi fik en sag på 
i Teknisk Udvalg, og der blev af-
holdt et møde mellem Gefion, 
Teknisk Udvalg samt udvalgte 
medarbejdere fra forvaltningen. 
Mødet var konstruktivt, og der 
blev talt ud af posen fra begge si-
der af bordet. Det er vores håb at 
mødet har hjulpet, så arbejdsgan-
gen er blevet bedre og hurtigere. 
Hvis det opleves anderledes ude i 
landet hører vi gerne om det.

Køreplaner
Endnu engang nåede udvalget 
nærmest at få pistolen sat for tin-
dingen vedr. de nye køreplaner. 
For at planerne kan effektueres 
skal vores svar være fremme se-
nest d. 1.  maj. Der var enighed om 
at nedsætte en arbejdsgruppe, 
hovedsagligt bestående af folk 
fra lokalrådene. Venstre foreslog, 
at gruppen blev permanent, såle-
des at man havde ordentlig tid til 
at komme med forslag. Gruppen 
skal derfor i gang med planlæg-
ningen for 2015 og 2016. Da der 
var indlagt besparelser på områ-
det i årets budget, betyder det, at 
der skal tænkes i nye baner.

Nyt fra Teknisk Udvalg
Af  Otto Poulsen og  Elmer Jacobsen

Det er næppe nogen nyhed at 
kommunens budget har haft 
svært ved at holde i hele den 
nye kommunes levetid. Et af de 
områder, som i årevis har været 
et problem, er inden for handi-
capområdet.

I nogle år har vi haft et under-
skud på omkring 25 mio. Vi har i 
flere år kørt hårdt frem med be-
sparelser inden for det område. 

Alligevel har vi set underskud.
I 2012 - under budgetbehand-

lingen - blev vi så enige om, at 
det skulle slutte med underskud 
på det område.

Endnu nogle besparelser blev 
vedtaget, men handicapområ-
det blev også tilført 8 mio kr, 
som er det beløb området hvert 
år vokser med. Summa summa-
rum blev der næsten balance.

Vi er nødt til at skrive ”næ-
sten”, for der er stadigvæk et 
udgiftspres på området, og be-
sparelser er stadigvæk nødven-
dige.

Det kan godt virke frustreren-
de at der trods store besparel-
ser, stadig ikke er balance. 

Et liv som handicappet er jo 
ikke selvvalgt. Det er vigtigt, at 
man som handicappet også har 
et liv som giver mening, og har 
indhold i hverdagen. Handicap-
pede skal også have et godt liv, 
med gode oplevelser.

Hvor er grænsen for at det 
kan opnås? Det er jo et spørgs-
mål, som ikke er nemt at svare 
på, men det er vigtigt at vi, 
som politikere, er opmærk-
somme på dette.

Troels Larsen
Medlem af Omsorgsudvalget

Et godt liv
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Når jeg har valgt at melde mig 
i kampen for et systemskifte i 
Næstved Kommune, er det fordi 
vi har et demokratisk problem, 
når kun en mindre del af det 
nuværende byråd har erfaring 
fra det private erhvervsliv. Det 
giver nemlig en anden tilgang 
til løsning af opgaver, end den 
man har som offentligt ansat. 
Selv har jeg erfaring fra det pri-
vate erhvervsliv som selvstændig 
landmand og som ansat i den 
finansielle sektor.  Derudover vil 
alle organisationer have godt af 
en grundig forårsrengøring, hvis 
man har haft den samme ledelse 
gennem næsten 100 år.

Som far til fem børn har jeg 
naturligvis involveret mig i sko-
lebestyrelsesarbejde- først i be-
styrelsen på Rønnebæk Skole 
gennem snart 8 år, og fra sidste 
år har jeg tillige været formand 
på Sjølundsskolen, som blev op-
rettet som overbygningsskole i 
forbindelse med skolestruktur-
reformen.

Beslutningen om at oprette en 
overbygningsskole har vist sig 
at være den helt rigtige for vo-
res overbygningselever, som er 
rigtig glade for miljøskiftet til en 
større skole, med bedre mulig-
heder for tilvalg.

En stærk folkeskole med en-

gagerede forældre, lærere og 
elever er en grundpille i vores 
samfund.

Privatskoler kan være et sup-
plement til folkeskolen, men vi 
skal som politikere have vores 
fokus rettet mod en stærk folke-
skole, hvor der skal være plads 
til skoler med forskellige profiler.

I forbindelse med skolestruk-
turdebatten var der ingen po-
litikere der turde nævne ordet 
faglighed, kvalitet og udvikling, 
derfor blev det en debat om ge-
ografi og økonomi, som ikke ud-
vikler vores fælles skole.  

Næstved kommune kan, for at 
skabe en bedre økonomi, forføl-
ge to spor: Tiltrække nye tilflyt-
tere som pendler efter arbejde 
og nye virksomheder der skaber 
arbejdspladser.

Jeg vil arbejde for at vi bliver 
en stærk pendler-kommune med 
ressourcestærke borgere, der 
arbejder uden for kommunen.  
De skal tiltrækkes af gode tra-
fikforhold, både når det gælder 
vejnet og kollektiv trafik.  De skal 
tilbydes fleksible børnepasnings-
tilbud og en faglig god folke-
skole. Der skal være kulturtilbud 
som er lokalt forankrede, men 
vi skal ikke forsøge at give dem 
de dyreste kulturtilbud, som i 
forvejen allerede findes i Køben-

havn.  Disse borgere ønsker at 
bo pænt, med god plads og ikke 
for dyrt, og at kunne bruge både 
bymidte og natur i deres fritid.

Samtidig vil jeg arbejde på at 
tiltrække flere virksomheder.  Det 
skal gøres med en erhvervsven-
lig politik, hvor vi som kommune 
skal spørge, hvad kan vi gøre for 
virksomhederne.  Det gøres ikke 
ved at lade virksomhederne byg-
ge fuldstændig håbløst dårligt 
arkitektonisk.  Hvilken ambitiøs 
virksomhed kan have lyst til at 
slå sig ned ved Næstveds havne-
område i bymidten eller ved ind-
faldsvejene til kommunen, hvor 
intet byggeri associerer Næstved 
med en fremtidsorienteret og vi-
sionær Kommune, med dygtige 
og kreative medarbejdere.  

Derfor vil jeg, hvis jeg bliver 
valgt til det nye byråd med ”blåt” 
flertal, primært arbejde med 
ovenstående områder.  Der er 
mange andre vigtige områder, 
f.eks. hele kommunens overord-
nede økonomi, ældreplejen og 
meget mere. Også på disse om-
råder mener jeg, at min erfaring 
kan være med til at vi i Byrådet 
træffer mere kompetente be-
slutninger til gavn for borgerne.

Svaret på indgangsspørgsmå-
let er: Et nyt blåt flertal i Byrådet, 
med Venstre for bordenden.

Hvem kan skabe forandring i Næstved Kommune?

Af  Rasmus Østergaard, Østergårdsvej 1, 4700 Næstved
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Selv om det kan være lidt svært 
lige for tiden, grundet den mang-
lende bevilling til VVM-undersø-
gelse på Næstved-Rønnede-lan-
devejen, så må vi også huske at 
glæde os over de mange andre 
investeringer, som trak trafik-
penge til vort område.

Først og fremmest fik vi 4 mia. 
kr. til en ny Storstrøms-bro. Det 
bliver en dobbeltsporet bro, hvil-
ket betyder, at broen vil være for 
både biler, tog og cykler. Mellem 
Vordingborg og Masnedø bliver 
der bygget en ny dobbeltsporet 
togbro, og den nye Storstrøms-
bro skal ligge direkte i forlæn-
gelse heraf, så man kører tæt 
forbi gartneriet og lige ud på den 
nye bro, som skal fortsætte skråt 
over til den gamle afkørsel på 
Falster-siden.
 
Vi skal også glæde os over, at vi 
fik penge til at færdiggøre Kø-
gebugt motorvejen til 2 x 4 spor 
helt ned til Køge. Anlægsloven 

blev vedtaget for et par år si-
den, men der var ikke penge til 
de sidste ca. 10 km – det er der 
nu. Så arbejdet, som lige er på-
begyndt, kan nu fortsætte helt 
ned til Køge.

Endelig skal vi ikke glemme, 
at den nordlige omfartsvej om 
Næstved påbegyndes her til maj 
måned.
 
På jernbanesiden er arbejdet 
med opretning og elektrificering 

af Næstved–Køge–banen gået i 
gang, og snart begynder samme 
arbejde på banen mellem Ring-
sted og Vordingborg. Mange rig-
tig gode tiltag, som vi i Venstre 
har presset meget på at få. 

Venstre pressede også på for at 
få VVM-undersøgelsen til Røn-
nede med i denne omgang. Men 
regeringen var ikke til at hugge 
eller stikke i. Mit gæt er, at pen-
gene bliver bevilget til oktober 
som en slags ”morgengave” til 
S-borgmestrene i Fakse, Næst-
ved og Slagelse. Til den tid vil 
Transportministeren sige: ”Jeg 
kunne ikke modstå presset fra 
de flittige og ihærdige borgme-
stre”. Men hvad er reelt sket? 
Jo, man har taget befolkningen 
i Næstved og Fakse kommuner 
som gidsel i yderligere et halvt 
år – særligt de, som allerede nu 
kunnet have fået afklaret, om de 
får en motorvej tæt forbi deres 
bopæl. Det er en ussel form for 
valgkamp.

Vi må også glæde os over 
trafikinvesteringer

TØMRER-SNEDKER
SERVICE

Renovering • Tilbygning
Udlejning

Leif Pedersen
Flintemosevej 9
4733 Tappernøje

23 64 51 40

BYGLP
A
P
S

23 64 51 40

Beliggende i provinsby mellem Næstved, 
Slagelse, Sorø og Skælskør midt i den skønne 

sjællandske natur. Populært spisested med mad 
af høj kvalitet serveret i den hyggelige restau-
rant. Hyggeligt gårdhavemiljø. 6 værelser med 
bad og toilet på gangen. 2 golfbaner indenfor 
10 km. samt ½ times kørsel til BonBon-land.

Torvet 1, 4250 Fuglebjerg
Telefon 5545 3047

www.fuglebjergkro.dk

Fuglebjerg Kro

Af  Karsten Nonbo
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Et arrangement som handler om 
frihed er 4. maj-arrangementet 
på Svinø, som år efter år er et af 
landets største 4. maj-arrange-
menter. 
Der har tidligere være deltagelse 
af den danske forsvarsminister, 
samt ambassadører og pårøren-
de til de 108 flyvere fra Australi-
en, Canada og England som fandt 
deres sidste hvilested her. 
Det er foreningen ”Folk og For-
svar”, der står for arrangemen-
tet. Flyvernes grave bliver pyntet 
med lys og blomster og arrange-
mentet indledes med en gudstje-
neste i den lille kirke, som har en 
interessant historie: 
Således står der på http://www.
koeng-svinoe-sogn.dk/: 
”Når man står lige udenfor Svinø 
Kirke, kan man se vidt omkring. Mod 
sydøst kan man skimte Avnø Fjord 
og mod nordvest ser man ud over 
Dybsø Fjord. 
På sydsiden af Kirken breder Svinø 
Kirkegård sig ud, og på nordsiden af 
Kirken finder man Svinø Mindelund 
med de allierede flyvergrave.
Kirken blev bygget i år 1900 på for-
anledning af kvinderne på Svinø. 
Det fortælles, at de efter at have 
været til gudstjeneste i Køng Kirke 
om søndagen havde svært ved at få 
mændene med hjem fra det efterføl-
gende krobesøg på Køng Kro. Det 
blev de trætte af og begyndte der-
for at samle penge ind til deres egen 
kirke på Svinø.
De fik god opbakning af den davæ-
rende sognepræst Jacob Holdt, der 
også godt kunne tænke sig en rigtig 
kirke på Svinø, i stedet for at være 
henvist til af og til at holde gudstje-
neste i Svinø skolestue.

Også Svinøs mænd gik efterhånden 
med på ideen om en egen kirke, og 
der blev nedsat et sogneudvalg.
Arkitekt H.C. Glahn, Nykøbing F. teg-
nede kirken, og murermester Lars 
Hansen, Præstø byggede den. Der 
blev afsat 12.600kr. på finansloven 
i 1899, og blandt lokalbefolkningen 
blev der indsamlet 10.000kr. – det 
blev til ca. 22.000kr, og det var, hvad 
kirken kostede at bygge. 
Grunden, kirken blev bygget på, var 
en gave som så meget andet i kirken. 
Således skænkede Gavnø Gods, hvor 
mange Svinøbønder havde slidt sig 
op i hoveriet, alterbilledet, som er en 
kopi af alterbilledet i Rosenholm Ka-
pel, malet af A. Dorph. 
Også dåbsfadet er en gave fra Gavnø 
Gods, hvorimod selve døbefonten er 
forarbejdet af Stenhugger Hans Ja-
cob Hansen af en stor sten, han hav-
de fundet på en mark ved Allerslev. 
Dette arbejde indbragte ham 100 kr.!
Alterkalk og disk stammer fra et or-
logsskib, idet en del altersæt havde 
været i forvaring i det daværende 
Kultusministerium siden Københavns 
bombardement i 1807, og fra 1894 
blev disse altersæt overdraget til nye 
kirker. Her kom Svinø Kirke altså i be-
tragtning.
Fra Munkhøjgård blev der skænket 
særkalke til brug ved altergang i kir-
ken. På alteret står 4 lysestager, to 
trearmede og to til de store alterlys. 
To af disse stager er skænket af fol-
kene på Østergård. Af kirkens to ly-
sekroner er den ene skænket af kvin-
derne på Svinø, den anden af Lars 
Nielsen eller hans far, Peder Nielsen.
Det store hæklede Fadervor i Kirken 
er udført af Hildeborg Hansen fra 
Dybsøvejen. Således vidner mange 
ting i kirken samt hele kirkens til-

blivelseshistorie om et stærkt lokalt 
ønske om en egen kirke.
Går man ud af kirken, passerer man 
igennem et meget lille våbenhus med 
opgang til tårnet. Her hænger også 
præstetavlen, hvoraf det fremgår, 
hvem der har været kirkens præst fra 
1900 og frem til 1989, hvor den nu-
værende sognepræst Mette Magnus-
son tiltrådte.
I våbenhuset er ligeledes ophængt 
forskellige gaver fra besøgende.
Udenfor kirken kan man sætte sig og 
nyde den sjællandske natur på den 
bænk, som tidl. menighedsrådsfor-
mand Kurt Henriksen har snedkere-
ret – og man kan lade tankerne glide 
tilbage til de ord, der blev sagt, da 
grundstenen til Svinø Kirke blev lagt:
”Menighedens Herre, til hvis ære Kir-
ken rejses, velsigne gerningen, så 
den må bære frugt til det evige liv!
Sent oprinde stunden, at bygningen 
synker i grus!”

Men tilbage til 4. maj arrange-
mentet: 

Der begyndes med en guds-
tjeneste i kirken – det tilrådes 
at komme i rigtig god tid, da der 
ikke er plads til mange indenfor. 

Herefter følger flyvevåbnets 
overflyvning som hilsen og hon-
nør. Dernæst følger taler, kranse-
nedlæggelser og sækkepiber ved 
sækkepibebandet ”Clan Roses Pi-
bes and Drums of Denmark”.

Arrangementet afsluttes med 
at der blæses ”Reveille” af en 
gardehusar – som symbol på op-
standelsen. 

Arrangementet er absolut se-
værdigt og se-værdigt og du kan 
læse mere på http://www.koeng-
svinoe-sogn.dk/

4. maj arrangementet på Svinø Kirke kl. 19.30 
– et arrangement i frihedens og liberalismens tegn

Af Ben Oliver Sancoeur



Forebyggelse 
frem for anbringelser
At vi skal ”forebygge frem for 
at helbrede” gælder ikke kun i 
sundhedssektoren, men også 
f.eks. på børne- og ungeområdet. 
Kan vi undgå bare én tvangsfjer-
nelse, har vi forhåbentligt også 
sparet mange sociale problemer, 
foruden min. 600.000 kr. årligt i 
det kommunale budget.

Derfor fik Venstre i efteråret 
2011 med, at der afsættes 2 mio. 
kr. årligt til ny tiltag med tidlig 
indsats på børne- og ungeom-
rådet. Så langt, så godt, men 
meget mod kommunal sædvane 
er pengene endnu ikke brugt og 
min tålmodighed med den kom-
munale forvaltning er mildest 
talt tyndslidt. 

I Børneudvalget har vi forslået 
et ”Børnehus,” hvor familier der 
ikke kan få hverdagen til at fun-

gere, kan få hjælp til netop det: 
At få det til at fungere, så bør-
nene ikke bliver tabere. Det kan 
være helt lavpraktisk med at få 
madpakke med i skole (ja, det er 
der mange børn som ikke får), el-
ler andet praktisk. Så vi kan hol-
de sammen på en familie, i stedet 
for at fjerne og anbringe. Men 
det er endnu ikke sat i værk og 
det er simpelthen ikke godt nok.

Vi har fået penge på budget-
tet til forebyggelse, fordi det er 
en helt logisk god idé. Så må vi 
forvente at vore embedsmænd 
handler hurtigt. Det drejer sig jo 
ikke kun om penge, men om børn 
og deres familier som har brug 
for hjælp til at hjælpe sig selv.

Skoler i centrum
Regeringen har foreslået en re-
form af folkeskolen – reformen 
består i at gøre folkeskolen til en 

heldagsskole. Det er ikke en idé 
jeg personligt er helt varm på. 
Mest af den principielle årsag, 
at børnene er forældrenes an-
svar, ikke statens. Og en statslig 
”opdragelsesforanstaltning” fra 
morgen til sen eftermiddag sy-
nes jeg ikke lyder særlig liberalt.

Men uanset hvad, så kommer 
skole på dagsordenen i 2013 og 
når vi kender lidt mere til, hvad 
der vil ske, så regner jeg med 
at indbyde skoleinteresserede 
til at drøfte, hvad vi kommunalt 
kan og skal gøre, idet hele sko-
lereformen skal igennem byrå-
det i løbet af efteråret, for at 
kunne træde i kraft i  skoleåret 
2014/2015. 

Nyt fra Børneudvalget
Af  Søren Revsbæk

Den gang jeg var barn kom vores 
praktiserende læge af og til på 
besøg, når en af os piger, eller 
min mor lå syge. Det var utrolig 
rart og betryggende og en en-
kelt gang reddede han faktisk 
mit liv, da jeg var ved at dø af 
halsbetændelse (ja, det kan man 
faktisk dø af). Min mor havde 
ringet efter ham da jeg havde 
meget høj feber og hun ikke 
kunne komme i kontakt med 
mig – vores læge kom og beor-
drede med det samme en ambu-
lance rekvireret, da min hals var 
ved lukke helt til og jeg var ved 
at blive kvalt. Han blev siddende 
hos mig, kan jeg svagt erindre, 
indtil ambulancen kom, og fulgte 
med i ambulancen til sygehuset. 

Den slags sker ikke mere. For 
hjemmebesøg er så godt som af-
skaffet. I stedet bliver borgerne 

sendt ud på landeveje, i mørke 
og dårligt vejr, hvis de mener de 
er så syge, at et lægeligt tilsyn 
er nødvendigt. Ellers kan man 
i yderste nødfald ringe 112 og 
håbe, at ambulancen kan finde 
en via GPS eller akut-helikopte-
ren ikke er optaget….

Men nu er der måske nye tider 
på vej – tilbage til de ”gode gam-
le dage” – for en nylig offentlig-
gjort artikel på  www.dknyt.dk 
fortæller, at flere sygehuse nu 
forsøger sig med en udegående 
akutfunktion for at  nedbringe 
antallet af indlæggelser (en 
”udegående akutfunktion” dæk-
ker i virkeligheden over et hjem-
mebesøg …). 

I København er det således 
blevet stadigt sværere at få læ-
gerne ud på sygebesøg, men nu 
er nogle regioner og kommuner 

begyndt at ændre kurs og op-
retter nu udegående akutfunk-
tioner, refererer bl.a. Berlingske 
Tidende. 

Således har bl.a. Amager Ho-
spital indført udegående akut-
funktion og yder derved både 
bedre service til de syge og spa-
rer penge på dyr transport og 
besøg og indlæggelser. 

Personligt hilser jeg den nye 
udvikling velkommen. Tænk på 
den syge ældre der nu ikke læn-
gere skal slæbes ud af sit hjem 
og ind på et hospital eller barnet 
med mellemøresbetændelse der 
sidder skrigende i skadestuen, til 
det bliver kaldt ind. Den nye ud-
vikling tilbage til gammel prak-
sis er bedre for borgerne og en 
bedre udnyttelse af vores res-
sourcer.  

Brigitte Harslund Sancoeur

Nye tider eller tilbage til de gode gamle dage?
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Fra den 21-28. februar holdt 
de fire vælgerforeninger 
deres generalforsamlinger. 
Lige som sidste år var de 
traditionsrige og blev holdt 
på de velkendte steder. 

Det kan være svært at se forskel 
på foreningerne, så vi er nok 
mere ens end vi er forskellige 

Karsten nåede næsten rundt 
til dem alle, men vi havde heller 
ikke gjort det nemt, for 3 for-
eninger havde lagt deres gene-
ralforsamling samme aften.

Næsten alle bestyrelsesmed-
lemmer blev genvalgt og i Næst-
ved Vælgerforening fik vi 4 nye 
bestyrelsesmedlemmer, hvilket 
betød en fordobling af bestyrel-
sen og en halvering af alders-
gennemsnittet.

I flere foreninger blev det dis-
kuteret om vi kunne gøre det an-
derledes næste år, og om det er 
smart at vi i Næstved Kommune 
fortsat har 4 vælger foreninger 

og en kommuneforening oven-
på. Det emne vil blive diskute-
ret i det kommende år, hvor vo-
res vigtigste opgave er at vinde 
kommunevalget.

Kommuneforeningens general-
forsamling blev holdt i Kompag-
nihuset, som er Danmarks æld-
ste gildehus, bygget i 1493. 

Stemningen var som sædvan-
lig god og 50 medlemmer havde 
valgt at bruge denne aften på 
kommuneforeningens general-
forsamling. 

Formanden Ben Oliver San-
coeur havde overtaget for-
mandsposten i november 2012, 
samtidig med formandsposten i 
Vælgerforeningen Venstre i Næst-
ved og 3 andre medlemskaber af 
Venstre. Da han imidlertid gerne 
vil koncentrere sine kræfter i væl-
gerforeningen og som kandidat, 
havde Hans Bay meldt sig som 
nyt emne til formandsposten i 
kommuneforeningen og blev en-
stemmigt valgt til denne post. 

Hans Bay er desuden formand 
for kredsbestyrelsen og var også 
medlem af kommuneforenin-
gens bestyrelse. Hans er således 
godt klædt på til opgaven.

 På det efterfølgende konstitu-
erende møde afgik næstforman-
den for kommuneforeningen 
Niels True, som også er formand 
for Vælgerforeningen i Fladså. 

Til ny næstformand blev valgt 
Stig P. Hansen som i forvejen sad 
i kommuneforeningens bestyrel-
se og som desuden er tidligere 
formand for vælgerforeningen 
Venstre i Næstved. 

Så internt i ”Venstre-familien” 
blev der rykket rundt på po-
sterne, men vi er alle stadig be-
styrelsesmedlemmer i kommu-
neforeningen. Hvilket faktisk er 
ganske sigende for Venstre-folk: 
Vi rykker gerne rundt i partiet, 
men forlader det sjældent!

Velkommen til Hans Bay og 
Stig P. Hansen.

Beretning fra forårets 
generalforsamlinger

Af Ben Oliver Sancoeur

Hermed vises et enkelt af Alfreds 
billeder fra hver generalforsamling:



Jeg arbejder i Køge og tager 
ind imellem toget fra Næst-
ved til Køge og retur. For 
at komme fra min bopæl i 
Næstved til stationen tager 
jeg min cykel, da der stort set 
ikke kører busser fra områ-
det ved Enebærvej og indad 
mod byen. Min cykel parkerer jeg 
på cykelparkeringen på Næst-
ved station. Den gratis af dem 
(den hvor der ikke er gitter for 
og nøgle, men dog overdækket 
og bag en form for indhegning). 
Hidtil har jeg ikke lige set lyset i, 
hvorfor det var smartere at give 
100 kr. pr. halvår for at bøvle med 
nøgle eller lign, for at låse sin cy-
kel inde – det har jeg nu.

For da jeg den anden dag 
steg af toget og gik ned til min 
cykel havde et eller andet ”ven-
ligtsindet” menneske smadret 
min baglygte og katteøje bag på 
cyklen…øv… og dette var kun 
det sidste led i en lang række 
af hærvæks-udøvelser mod min 
stakkels cykel, som trods alt 
efterhånden har godt 15 år på 
bagen (dvs. den er ikke lækker 
og spritny, den er lettere rusten 

flere steder, ikke noget fancy til-
behør eller lignende). De forrige 
gange blev bagskærmen knæk-
ket, sadlen blev sprættet op og 
cykelkurven stjålet…

Men det her – det var alligevel 
næsten toppen på værket. Helt 
ærligt – hvor lavt kan man synke 
(som hærværksmand)? Et katte-
øje? Ved nærmere eftersyn kunne 
jeg se, at den række min cykel 
stod i, havde fået en tur, alle 
sammen – nye som gamle cykler 
–ingen af os havde et intakt kat-
teøje længere – ud for hver cykel 
lå en lille bunke røde skår. Et el-
ler andet medmenneske havde 
åbenbart fundet det passende at 
gå rundt med en spidshammer 
og knalde den ind i hvert helt kat-
teøje han/hun mødte på sin vej.

Og så blev jeg faktisk lidt trist 
til mode. For hvad slags ind-

hold i livet må det give, at 
gå rundt og chikanere sine 
medmennesker?  Næppe 
noget godt. 

Og her i fredags, da jeg 
skulle hjem fra stationen, 
faldt mit blik på billedet her 
– en af de pæne indbyggede 

fortovslys, der er beregnet til at 
give os borgere lys, så vi kan fær-
des mere sikkert på banegårds-
området i mørke – smadret…. 
Øv. Og det er ikke et hændeligt 
uheld for det glas der bruges 
hertil er centimetertykt. 

Hvad er det for en kultur, der 
synes det er ok at ødelægge 
andres ejendom? Hvad er det 
for mennesker der udøver den 
slags? Og hvad kan vi gøre for at 
stoppe det? 

Der må en ændret samfunds-
holdning til – en medansvarlig-
hed – så hvis man ødelægger 
noget, har det konsekvenser el-
ler man erstatter det. Hvis man 
låner noget, leverer man det 
tilbage. Hvis man åbner noget, 
lukker man det igen. De simple 
leveregler. Dem må vi have gen-
indført.

De simple leveregler
Af  Brigitte Harslund Sancoeur

indlæg fra et medlem
Generalforsamlingen i Næstved Vælgerforening 
Som nyt medlem vil jeg gerne sige tak for en god ge-
neralforsamling.

Det har jo ikke været nemt at overtage.
Det var super gode indlæg ved de 3 politikere der 

var til stede. Karsten Nonbo fortalte om Femern-Bælt 
forbindelsen - den følges jo nøje af os, der bor nær 
sporerne, hvis der kommer til at køre ca. 130 tog mere. 
Kirsten Devantier om regionen og vores sygehus og den 
omlægning der er ved at foregå, samt endelig Elmer Ja-
cobsen om Ejendomsudvalget, der måske for fremtiden 
ikke ville få så lange ventelister angående ansøgninger.

Samlet set var det en meget udbytterig aften - tak 
for det.

Mvh Else Marie Holm, Fixvej

God arkitektur i planlægningen

Om noget er god eller dårlig arkitektur er 
en smagssag, men mange er dog enige om 
at f.eks. ”Megacenteret” og  ”Biltema” på 
indfaldsvejen til Næstved ikke er arkitekto-
niske perler.

Tværtom og man skal lære af sine fejl. 
Når Næstved Kommune nu skal udstykke 

langs den nye østlige omfartsvej, ned mod 
erhvervsområdet, har vi fået ind i planen, at 
der også skal tænkes i god arkitektur. Ikke 
for at øve overdrevent smagsdommeri, men 
fordi god kvalitet i bygninger og landskab 
tiltrækker virksomheder, som synes at kva-
litet og pæne omgivelser er vigtige, således 
at vi får en flot indgang til Næstved by.

Søren Revsbæk
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Næstved - og også i mange an-
dre byer - er man meget foku-
seret på at skabe liv i bymidten.

Historisk set er der et par ting 
som altid fremhæves som epo-
kegørende for Næstved.

Den ene er etableringen af 
Næstved Havn, og den anden er 
etableringen af Næstved Storcen-
ter. Nu tales der om at den næste 
afgørende ting for Næstved kan 
være etableringen af en uddan-
nelsescampus i Næstved by.

Der er ingen tvivl om, at det 
var rigtig set, da man i sin tid be-
sluttede at skaffe plads til Næst-
ved Storcenter. Det har været en 
rigtig beslutning for kommunen 
og området. Det har ikke været 
uden omkostninger for nogen 
af de mindre købmandsbutikker 
rundt omkring i oplandet, men 
at beslutningen om opførelsen 
af Næstved Storcenter alligevel 
var rigtig, er vist kun de færreste 
i tvivl om i dag – bare tag i Stor-
centret og se selv det summen-
de liv og de mange handlende.  

Næstved Storcenter var og 
er en konkurrent for bymidten 
i Næstved. Men samtidig også 
med til at skabe liv i hele kom-
munen.

I dag vil byer rundt om i Dan-
mark stadig godt have Storcen-
tre, men man er i dag meget 
opmærksom på, at disse skal 
etableres i bymidten - modsat af, 
hvor Næstved Storcenter i dag er 
placeret. Argumentet i dag for at 
placere storcentre i bymidten er, 
at det skaber flere mennesker i 
byen, som så alle butikker po-
tentielt kan have gavn af. Og det 
kan ingen vist være uenig i.

I Næstved by gør vi mange til-
tag for at styrke bymidten. Igen-
nem mange år har vi forsøgt at 
forskønne den indre by med ny 
vejbelægning. Vi søger også at 
bevare gamle bygninger, og for-
søger at få nybyggeri til at passe 
ind i miljøet.

Vi har også undladt at indføre 
parkeringsafgift, som mange an-
dre byer gør.

Så de ydre rammer er ’ikke så 
ringe endda’. 

Men der skal mere til. 
Jeg tror på, at et godt samar-

bejde mellem butikkerne er vig-
tigt. Vi ser, at der arrangeres Ci-
ty-nights, med stor succes. Når 
man går i byen til en City-night, 
er det dels for at handle, men 
det er også for at få en oplevel-
se - og møde andre mennesker. 
Måske få lidt god mad, høre mu-
sik i gaden, nyde udendørs be-
værtning og sanse de flotte lyd- 
og lys-kulisser som bliver stillet 
op f.eks. i forbindelse med den 
netop afholdte kulturnat 2012. 

I nogle byer i udlandet har 
man ansat en distriktsmanager, 
som har til opgave at promovere 
byen, samt at få butikkerne til at 
samarbejde. Kunne en Eventma-
ger, som Næstved Kommune lige 
har ansat, gøre noget lignende? 
Måske City-chefen og Event-
manageren kunne få et frugt-
bart samarbejde til gavn for hele 
byen – både indre by og byen 
ude på marken – Storcenteret?

Beslutningen om, at Næstved 
nu etablerer en uddannelses-
campus i bymidten bør også give 
et ’kick’ til bymidten. Det er vig-
tigt at campus, elever og bymidte 
’flyder’ sammen. Og bruger hin-
anden. Det er jeg nu sikker på, at 
de unge hurtigt vil sørge for.

Derfor er det også supervig-

tigt at få planlagt byudviklingen 
rigtigt. Hvilken vej vil vi gå? Hvad 
vil vi vægte? Hvordan skal byen 
se ud om 20 år? 50 år? 100 år? 
Tænk på, hvilken debat der for 
nylig har været om Scheel-Bechs 
gamle bygning på Axeltorv. Vi 
skal træde varsomt og tænke 
os godt om - det er en balan-
cegang. Vi må heller ikke gå ind 
og styre for meget - vi lever jo 
i et liberalt samfund - hvor det 
er markedskræfterne, som afgør, 
om butikkerne er bæredygtige 
og dermed overlever. Tænk blot 
på den storm, der rejste sig, ved 
budskabet om, at pølsevognen 
ud for Næstved Museum i den 
nyrenoverede gågade i Indre 
Ringstedgade nu måtte forvises 
til en anden placering i Næstved 
– en lytter- og læserstorm af di-
mensioner rejste sig – og pølse-
vognen fik atter sin vante plads.

Man kan jo også undre sig lidt 
over, om der er plads til alle de 
discountbutikker, der i øjeblik-
ket skyder op. Men lad markeds-
kræfterne styre det.

Jeg føler mig overbevist om, at 
Næstved bymidte nok skal bestå, 
men vi skal hele tiden have fo-
kus på den og dens beståen – for 
hvad ville Næstved være alene 
med et storcenter og uden de 
smukke middelalderlige bygnin-
ger der pryder bykernen? Jeg hil-
ser Campus Næstved velkommen 
som en særdeles vigtig og spæn-
dende medspiller til bykernens 
beståen og videre udvikling.

Vær velkommen Campus Næstved
Af  Troels Larsen, Medlem af Ejendomsudvalget



Der kan være mange grunde til 
at vælge at stille op til et byråds-
kandidatur. Alle har vi en vinkel 
på tingene og en vision, et håb, 
et ønske eller bare en fornem-
melse af at måtte gøre noget. 
Yde sit bidrag. Være til gavn. 
Have en effekt. Sætte sine ringe 
i vandet. 

Jeg fik opfordringen til at stille 
op og tænkte over det i meget 
lang tid. For egentlig syntes jeg 
slet ikke, at politik er noget for 
mig. Politik er noget med ældre 
herrer i grå jakkesæt på Chri-
stiansborg eller stærke kvinder 
med stærke budskaber i mærke-
ligt tøj. Og sådan ser jeg slet ikke 
mig selv. 

Men jeg blev som sagt spurgt, 
om det ikke var noget at stille op 
og da jeg allerede er involveret 
i lokalt Venstre-arbejde med liv 
og sjæl som medredaktør af det 
blad du netop nu sidder med i 
hånden, er nyvalgt bestyrelses-
medlem af Næstved Vælgerfor-
ening samt medlemskartoteks-
bestyrer og har været med på 
stand i Næstved-hallerne, været 
medarrangør af Lauritz.com-ar-
rangementet, julearrangementet 
mv., så var springet til at stille 
op i sidste ende, måske alligevel 
ikke så stort…

Så her er jeg altså – aldrig tidli-
gere været politisk aktiv, men en 
ildsjæl på andre fronter: Miljøet 
og klimaet. Dyr. Økologi. Tryg-
hed og værdighed og aktivitet i 
alderdommen. De bedste betin-
gelser for vores børn. Lærdom 
og undervisning og uddannelse. 
Etisk ansvarlighed. Udviklingen i 
samfundet.  

Privat har Ben og jeg sammen 
to skønne døtre, der i dag er hhv. 
14 år og 23 – Regitze der går i 8. 
klasse på Sjølundsskolen (efter 
Margrethe-skolen lukkede) og 
Mirabella der i dag læser teologi 
på Københavns Universitet. Jeg 
arbejder til daglig i Køge Kom-
munes Teknik- og Miljøforvalt-

ning og er i øvrigt bestyrelses-
medlem i Agenda 21-Næstved.  I 
min fritid løber jeg (var med til 
Mærk Næstved-løbet i efteråret, 
da den nye omfartsvej åbnede), 
dyrker zumba, gåture i det fri, 
kan lide at se nye ting og skøn 
natur og elsker at lave god mad 
og nyde et glas rødvin til. Jeg er 
aktiv på de sociale medier og har 
en facebook-profil, som kan fin-
des ved søgning på mit navn 

Jeg håber, at kunne være med 
til at kunne gøre en forskel for 
Næstved, som jeg er vokset op i 
– jeg gik på Lindebjergskolen (nu 
Sjølundsskolen) siden 1. klasse, 
kom senere på Næstved Gymna-
sium og HF efterfulgt af en HH-
eksamen på Næstved Handels-
skole og er endelig udlært på 
Novenco, i indkøbs- og logistik-
afdelingen. Det er med tristhed 
jeg har set min engang så stolte 
by lide af butiksdød og tomme 
lokaler, utilstrækkelige veje og 
arbejdsløshed. Det er en trist 
udvikling der må og skal ven-
des. Min far, der i sin tid var tu-
rist- og erhvervschef her i byen, 
troede på Næstveds potentiale i 
kraft af sin skønne beliggenhed 
og middelalder-historie og jeg 
er sikker på, han ikke tog fejl. Vi 
har bare ikke været gode nok til 
at markedsføre os selv og nogen 
har sovet i timen da det gjaldt 
infrastruktur og transportforbin-
delser til byerne omkring os og 
hovedstaden.  Det må vi ændre 
på. Det vil jeg gerne være med 
til. At udvikle Næstved Kommu-
ne til en grøn og bæredygtig og 
smuk kommune med historikken 
i orden og med optimale trans-
portforbindelser (tog og motor-
vej), gode uddannelsesmulighe-
der for de unge og lidt ældre, 
tryghed for de ældre og gamle i 
form af hjælp til det nødvendige, 
respekt for den enkelte, bevare 
værdigheden og følelsen af at 
høre til og ikke mindst omtan-
ke og handling for de mindste i 

kommunen – fremtidens bygge-
sten. Gode vuggestuer og bør-
nehaver, pladsgaranti, fornuftige 
takster, fleksible åbningstider, 
økologi  og respekt for omgivel-
serne og samfundet. 

Det er mange visioner og 
drømme og jeg er kun mig. Men 
jeg så et godt citat et sted, som 
rammer det, jeg prøver at gøre, 
meget godt: 

Der sad to stenhuggere og 
huggede blokke. En mand kom 
forbi og spurgte hvad de lavede. 
Den første svarede: Jeg hugger 
stenblokke.

Den anden svarede: Jeg er med 
til at bygge en katedral…

Næstved er min katedral!

Næstved er min katedral
Af  Brigitte Harslund Sancoeur

rasmussen & Heunicke 
og betalingen

For et par år siden foreslog 
Magnus Heunicke (S) at anlæg-
ge betalingsmotorvej Næstved 
– Rønnede. Nu har borgmester 
Carsten Rasmussen (S) stillet 
det samme forslag igen. Herfra 
kan kun lyde én opfordring: Sig 
nej! I Danmark har vi den ord-
ning, at staten betaler de over-
ordnede vejnet. Skal bilister og 
erhvervsliv betale vejafgifter 
på motorvejen, er det bare en 
særskat på at bo og have virk-
somhed her. Det er klart urime-
ligt og vil skade kommunen.

Måske vil nogle sige: Er-
hvervslivet vil sikkert gerne 
betale for vejen for at komme 
hurtigere frem! Til det siger jeg: 
Den tror jeg ikke på. For et par 
år siden sagde socialdemokra-
terne også, at erhvervslivet si-
ger OK til dækningsafgiften for 
at få omfartsvejen. Tiden efter 
har vist, at det ikke var rigtigt. 
Erhvervslivet ønsker ikke dæk-
ningsafgiften  - og de vil heller 
ikke ønske brugerbetaling til 
motorvejen.

Søren Revsbæk
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Selv om vi først holder opstil-
lingsmøde til efterårets kommu-
nalvalg d. 7. maj 2013 har der her 
i skrivende stund i påsken alle-
rede meldt sig 25, der er interes-
seret i at være kandidater.

Ingen af de 9 byrådsmedlem-
mer har meldt fra til at tage en 
ekstra tørn.

Med denne flok af kandidater 
ser det allerede rigtig godt ud, 
når vi skal forsøge at vælte det 
røde flertal. Et flertal, som jo ef-
ter sidste valg konstituerede sig 
meget smalt med 3 ud af 4 SF’ere 
og 7 ud af 12 S’ere som udvalgs-
formænd. Venstre blev tilbudt 
én post, hvis man ville indgå i 
et samarbejde. Denne konstitu-
ering fastholdt Carsten Rasmus-
sen, da han overtog posten for 
snart 2 år siden. Der var ikke vilje 
til samarbejde med Venstre.

Venstres kandidater har en 
god geografisk, aldersmæssig 
og erhvervsmæssig spredning. 
Der er 8 kvinder og 17 mænd. 
Heraf er de 9 selvstændige er-
hvervsdrivende, 5 privatansatte, 
2 studerende, 2 pensionister, og 
6 offentlig ansatte i både stat og 
kommune. Aldersspredningen 
går fra 19 år til 71 år.

Geografisk kommer 3 fra gl. 
Fuglebjerg, 5 fra gl. Suså, 5 fra gl. 
Fladså, 12 fra gl. Næstved. Des-
værre har vi overhovedet ingen 
fra gl. Holmegård, og det er en 
meget stor mangel, som vi skal 
have rettet op på inden valget – 
gerne til opstillingsmødet, men 
lykkes det ikke her, så må vi 
fortsætte denne kamp frem mod 
tidspunktet i oktober, hvor valg-
listen skal indgives.

Man kan godt undres over, 
at nogle forholdsvis store byer 
som Fensmark, Holme Olstrup 
og Toksværd ikke kan mønstre 
én eneste kandidat. Vil man slet 
ikke have nogen talsmænd el-
ler –kvinder i disse områder? Har 
man ingen ambitioner om indfly-
delse? 

Vi har her i opstartsfasen med 
de nye kandidater holdt nogle 
gode lørdagsmøder, hvor vi har 
behandlet vores kommende 
handlingsprogram, og det er for-
løbet i glad og festlig tone. God 
respekt for hinanden og god 
evne til at lytte. Alt i alt tegner 
det sig flot.

Vi var også på Næstved-mes-
sen med en stand, og vi vil fra 
juni måned være at finde på 
Axeltorv hver den første lørdag i 
måneden.

Venstres kandidatopstilling 
til KV13 er godt i gang

I Næstved Kommune er der ca. 
700 såkaldt ”arbejdsmarkedspa-
rate” kontanthjælpsmodtagere. 
Se på tallet: 700 personer, der 
kan arbejde, men ikke har ar-
bejde. Det er mange. Derudover 
er der yderligere ca. 700 andre 
på kontanthjælp, der ikke er ar-
bejdsmarkedsparate.  Det er alt 
for mange.

Derfor foreslog Venstre  i Bud-
get 2013 at indføre straksaktive-
ring for alle kontanthjælpsmod-
tagere. Det er af to hensyn. Dels 
fordi, det at stå op om morge-
nen og beskæftige sig, er fun-
damentalt sundt, i stedet for at 
sidde hjemme og vente. Dels for-

di samfundet må forvente noget 
retur for kontanthjælpen. Ende-
lig så viser det sig pr. erfaring, at 
kræver man aktivering så er der 
nogle kontanthjælpsmodtagere, 
som simpelthen vælger kontant-
hjælpen fra og kan klare sig selv.

Noget er sket. F.eks. er der 
sat oprydningshold i gang, som 
fjerner skrald fra vejkanter m.v., 
men det er kun ca. 40 personer, 
så der er stadig lang vej.

I Venstre må vi holde fast i, at 
alle skal aktiveres, også fordi 
arbejdsmarkedsområdet år ef-
ter år, har enten underskud på 
regnskabet eller beder om stør-
re budgetter. Det betyder, vi skal 

spare på skoler, ældre, børn – 
for der kommer ikke flere penge 
fra regeringen.

Noget må derfor gøres. 
Gennem de mange år har so-

cialdemokraterne haft formands-
ansvaret i Arbejdsmarkedsudval-
get og det går skævt år efter år. 
Venstre har foreslået flere tiltag, 
bl.a. straksaktivering, som kan 
være med at løse problemerne.

Søren Revsbæk

Venstre ønsker straksaktivering

Af  Karsten Nonbo
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Besøget hos 
Lauritz.com 
d. 14. januar 2013

Måske du husker annon-
cen for arrangementet 

hos Lauritz.com 
den 14. januar? 

Det blev en spændende aften mens sneflokke 
kom vrimlende ned fra himlen. Trods vejrgudernes 
rasen fandt mange vej og Steffen Dinesen var en 
særdeles veloplagt foredragsholder med mange 
gode historier om opstarten af Lauritz.com. 
Dernæst kom vi med på en interessant rundtur i 
alle auktionshusets gemmer, hvor Steffen kryd-
rede med mange sjove detaljer. 

Vel tilbage ved udgangspunktet ventede en dej-
lig buffet med frikadeller, ost, laks, chokolade og 
andre lækkerier, og mens Steffen vurderede nog-
le af de mange medbragte effekter fra medlem-
merne kunne man således forsyne sig og få lidt 
indenbords. 

En aften, der bestemt fortjener en gentagelse!
Har du nogle gode ideer til kommende arran-

gementer, eller et forslag til en virksomhed der 
kunne være interessant at besøge, så skriv ende-
lig til  sancoeur@stofanet.dk

Brigitte Harslund Sancoeur

LøSNiNG
fra side 7
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Opstillingsmøde d. 7. maj 2013 
i Herlufmagle Hallen til 

KOmmunevalg 
d. 19. november 2013

1. Velkomst v/formanden 19:00

2. Valg af dirigent 19:10

3. Valg af stemmetællere v/dirigenten 19:15
 Hver vælgerforening udpeger på forhånd 
 mindst 2 stemmetællere, som meddeles 
 formanden i god tid inden mødet

4. Gennemgang af valghandlingen  19:20
 v/dirigenten 

5. Valg af kandidater – Hver kandidat 19:30
 har 2 minutter til præsentation

6. Afstemning begyndes, derefter  20:40
 foretages optælling af stemmer

7. Kristian Jensen ellers Karsten Nonbo  20:55

8. Dirigenten bekendtgør resultatet af  21:55
 stemmeoptællingen

9. Tak for i aften v/formanden 22:00

Stemmeret og valgbarhed ved opstillingsmøder har alle 
medlemmer, der:
•	 Har betalt kontingent senest 7 dage før opstillingsmødet
•	 Er medlem af en af de 4 vælgerforeninger, der medvirker 

i aftenens opstillingsmøde
•	 Har bopæl i kommunen.

Med venlig hilsen
Venstre i Næstved Kommune v/Bestyrelsen

Nye tider. Varig velfærd

22

iNVitatioN fra auktionshuset 
Lauritz.com og Næstved Venstre 

til alle medlemmer 
Auktionshuset Lauritz.com åbner ekstraordinært 

dørene til en spændende aften. Der bliver indlæg 

om virksomheden og baggrunden for den, kryd-

ret med beretninger om spændende auktioner 

der har været afholdt i tidens løb.
Medbring meget gerne effekter du ønsker vur-

deret af Lauritz.com’s vurderingsmand - hvem 

ved - måske er det, du har med, ”guld” værd! Vi 

vil sørge for en let forfriskning og der vil også 

være mulighed for at møde Venstres Borgme-

sterkandidat Karsten Nonbo. Jeg kan garantere 

en spændende aften med en ny virksomhed, der 

både har showrooms rundt omkring i Danmark, 

eksisterer på Internettet og derudover har filialer 

i bl.a. Sverige, Tyskland og Belgien.
Kom og få en spændende aften sammen med 

andre medlemmer af foreningen. Du er velkom-

men til at tage din partner med, selvom han/hun 

ikke er medlem.

STED: Laurits.com - Gl. Holstedvej 10, 4700 Næstved

TID: mandag den 14. januar 2013 kl. 18 til ca. 21+

PRIS: 50 kr. pr. deltager, som inkluderer en lille forfriskning mv.

Vi har skrevet 21+ for at Lauritz.com får mulighed for at vurdere alle medbragte effekter inden I går 

hjem. Tilmelding: senest torsdag den 10. januar 2013, kl. 24.00, til: redaktion.naestved.venstre@

gmail.com eller telefon 6171 1900 (evt. som sms). Vi håber på stort fremmøde til denne spændende 

aften, hvor du måske går hjem med en ”formue”, du ikke vidste, du havde – under alle omstændig-

heder går du hjem med en masse oplevelser i bagagen!
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”Psssst…!” 
•	 Karsten	 Nonbo	 har	 rund-vist ca. 300 voksne borgere 

fra Næstved-kredsen på 
Christiansborg i 2012? Han 
har også flere på bedding i 
2013…!

•	 Forsvarsforliget	er	i	skriven-de stund (19.11.12) endnu 
ikke kommet i hus, trods nu 
23 timers forhandling...! 

•	 Den	10.	april	2013	er	der	op-stillingsmøde i Venstre, hvor 
regionskandidaterne skal 
opstilles. Reservér dagen og 
kom og støt op om Kirsten 
Devantier. Vi kan ikke und-være hende i regionen, for 

så går det endnu værre for 
Næstved sygehus…!

•	 Den	 7.	maj	 2013	har	 vi	 op-stillingsmøde, hvor vi skal 
prioritere vore byrådskan-didater. Det er her, du skal 

støtte din lokale kandidat…!

LøSNiNG
fra side 7
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Dato Tidspunkt Sted Arrangement

7. maj 19.00 BEMæRK æNDRING:  Opstillingsmøde til Byråd
  Herlufmagle-hallen

22. maj  18.00 Tvedemose Champignongartneri Besøg på gartneriet

25. maj  Fredericia Landsmøde for KV13 kandidater

25. maj  Næstved Havn Næstved Havn – 75 år

1. juni 10-14 Axeltorv Torvedag 
   – ”Venstre spørger vælgerne”

5. juni Kommer senere Broksø Gods Grundlovsmøde

29-30. juni 10-22 Karrebæksminde Kræmmermarked

3. august 10-14 Axeltorv Torvedag 
   – ”Venstre spørger vælgerne”

7. september 10-14 Axeltorv Torvedag 
   – ”Venstre spørger vælgerne”

Klip ud og hæng op!  Sæt allerede nu   i kalenderen!

aktivitetskalender for Venstre Næstved foråret 2013

Grundlovsmøde 2013 
på Broksø Gods med 

Lars Løkke Rasmussen

Igen i år har Venstre fået lov til at afholde 
Grundlovsmøde i haven på Broksø Gods. 
Og igen i år i samarbejde med Venstre i 

Faxe Kommune.
Da der i skrivende stund stadig arbejdes 

med planlægningen af grundlovsmødet er 
det endelige program og starttidspunkt 
ikke fastlagt endnu, men vi starter om 

formiddagen som vi plejer og forventer at 
være færdige ca. kl. 13.45. 

Taler vil være Næstved-Kredsens folke-
tingsmedlem Karsten Nonbo, og Faxe-

Kredsens folketingskandidat Peter Madsen 
og som gæstetaler er det i år Venstres 

formand Lars Løkke Rasmussen.
Følg løbende med på vores hjemmeside for 
flere detaljer om grundlovsmødet, samt det 

præcise starttidspunkt. 
Det vil også blive annonceret i Næstved 

Bladet når vi nærmer os den 5. juni.
Mød op i det naturskønne område til 

grundlovsmøde 2013 på Broksø Gods, 
Broksøvej 60, 4160 Herlufmagle! 

På gensyn! - Hans Bay

Venstre i Næstved Kommune har fornøjelsen at invitere 
medlemmerne på virksomhedsbesøg hos 

Tvedemose Champignon
Jens Christian og Kirsten Hansen

Tvedemosevej 2, Snesere, 4750 Lundby

Onsdag d. 22 maj 2013 Kl. 18.00 til ca. 21.30

Aftenens progrAm:
Kl. 18 er der velkomst ved Aktivitetsudvalget, hvor Jens Christian og Kirsten 

Hansen vil fortælle lidt om historien bag Tvedemose Champignon.
Derefter opdeling i to hold til rundvisningen som tager ca. 1½ - 2 timer, hvor 

vi kommer hele vejen rundt lige fra ”møgbunken” til det færdigt pakkede 
produkt som vi kender fra butikkerne. - Vi mødes derefter i frokoststuen, hvor 

der vil være en lille buffet samt drikkevarer og kaffe/småkager. 
Ligeledes vil der være mulighed for at se og evt. købe svampe med hjem.
Karsten Nonbo vil også deltage, således at vi kan høre noget om, hvad en 

Venstre borgmester kan gøre for virksomheder i Næstved Kommune.
Da vi regner med stor deltagelse, må vi bede om tilmelding til 

Aktivitetsudvalget:  på venstrenet@svinggaard.dk 
eller via http://naestved.venstre.dk/v-kalender/ eller tlf. 40 37 52 48.

Da der desværre kun er plads til 50 deltagere er det først-til-mølle-princippet. 
Og da vi er liberale er der brugerbetaling på kr. 50,00 pr. deltager for alt dette. 

               Aktivitetsudvalget i Næstved Kommuneforening 



TeLeFoN- oG adreSSeLiSTe 
VeNSTre i NæSTVed KoMMuNe

www.naestved.venstre.dk

Formand, Hans Bay
Elmevej 43
4171 Glumsø
Kommuneforeningen Næstved
2093 2936                             
hbc043@gmail.com

Stig P. Hansen
Vælgerforeningen Næstved
Sorøvej 491, Rislev
4700 Næstved
5572 1173  •  2045 1173
sph@topdanmark.dk

Ulla Malling
Vælgerforening Fladså
Kildebakken 29, Everdrup
4733 Tappernøje 
5556 4005   
ju-malling@dlgmail.dk

Egon Jensen
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Ravnstrupvej 3A
4684 Holmegaard 
5556 2002  •  2170 5102 
egjensen@mail.dk

Niels True
Vælgerforening Fladså
Sølperupvej 5A
4733 Tappernøje 
5599 2728  •  2338 4359 
niels@truerne.dk

Jørn M. Jacobsen
Vælgerforening Fladså
Hovedvejen 73
4733 Tappernøje 
5506 5064  •  2096 5064 
jmj@tappernoje-el.dk

Ben Sancoeur
Vælgerforening Næstved
Frihedsvej 1
4700 Næstved
6171 1900   
sancoeur@stofanet.dk

Else Marie Holm
Vælgerforening Næstved
Fixvej 8
4700 Næstved
5573 5109  •  2112 2143 
Fixvej@stofanet.dk

Knud Kjaergaard
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Sandbypark Allé 6
4171 Glumsø 
5764 3110  •  2374 6810 
knkjaerg@post5.tele.dk

Pia Belhaiba
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Mågevænget 16
4160 Herlufmagle
5550 2116  
piabelhaiba@hotmail.com

Kristian Ahrensbach
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Birkebakken 7
4160 Herlufmagle 
5765 0090  •  4046 8580 
kah@dgs.dk

Ole Rasmussen
Vælgerforening Fuglebjerg
Sandvedvej 37
4262 Sandved 
5545 3097 
lisbeth.ras@get2net.dk

Lars Pedersen
Vælgerforening Fuglebjerg
Skovriddergårdsvej 10, Nyrup
4262 Sandved 
5545 9366  
stabelsgaarden@dlgnet.dk

Jørgen Hansen
Vælgerforening Fuglebjerg
Klaksvej 15
4262 Sandved 
5545 6587  •  2169 7182 
jpklaksvej@hotmail.com

Alfred Thomsen
Vælgerforening Fladså 
(og webmaster)
Snesere Torpvej 30
4733 Tappernøje 
5556 5228  •  4037 5248 
venstrenet@svinggaard.dk

Visti Christoffersen, LOF
Elmevej 45, 4171 Glumsø 
5764 6990  •  3093 2860 
visti.ch@vip.cybercity.dk

Sebastian Mylsted-
Schenstrøm, VU
Ostenfeldtsvej 8 C, 1. tv.
4700 Næstved 
2834 2148 
Macapple21@gmail.com 

Eli Larsen (Suppleant)
Broksøvej 1
4160 Herlufmagle 
Vælgerforening Suså-Holmegaard
5550 1454   •  elarsen@tdcadsl.dk

ByRådSgRUPPEN:
venstre@naestved.dk 
Hans R. Hansen
 5554 0034  •  3035 9693
hanha@naestved.dk

Karsten Nonbo
 5576 1836  •  vkano@ft.dk

Kirsten devantier
 5573 1504  •  4062 7504
kidev@naestved.dk

Søren Revsbæk
 5544 5076  •  2087 5076
revsbaek@revsbaek.dk

Elmer Jakobsen 
 5544 4054  •  2145 5107
eljac@naestved.dk

Otto Poulsen
 5545 6201
ottpo@naestved.dk

Troels Larsen
 5550 1708  •  2032 1708
trlar@naestved.dk

Flemming Jay
 4083 8930
jay@jayentertainment.dk

Charlotte Mathiesen
 2758 6444
cmmt@regionsjaelland.dk
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