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Som et nyt tiltag og en ny måde at præ-
sentere kandidaterne på, havde redaktio-
nen i år udarbejdet et standardiseret ske-
ma vekslende med ”stamdata” oplysninger 
og mere kulørte spørgsmål til kandidaten, 
for at give et lidt mere nuanceret billede af 
mennesket bag politikeren. 

Nogle kandidater var med på spøgen – an-
dre valgte at skrive deres egen præsenta-
tion, fri af spørgsmålene. Atter andre har 
valgt at lade deres navn tale for sig selv. 

Hermed følger præsentation af kandidater-
ne til KV13 i Venstre Næstved i det omfang, 
redaktionen har modtaget dem – vi ønsker 
alle vores læsere en god læsning!

Med venlig hilsen
Redaktionen

kaNdidat-

præsentation 

KV13
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redaktøren har ordet:
Sommeren går på hæld, hvilket 
betyder mange æbler, pærer, hyl-
debær og vindruer. Det er frugt 
sæson og det er tid til at bruge 
de sidste 60 dage inden valget 
til kommune og region. Der er 
mange arrangementer der skal 
afholdes endnu, inden vi kan få 
den politiske ”frugt” i hus.

I løbet af vinteren og foråret har vi 
trimmet vort politiske program, vi 
har valgt kandidaterne og er godt 
i gang med valgplakaterne. Vi har 
lavet et indstik til dette blad med 
vores program i den korte udgave. 
Det fulde program kan læses på 
vores hjemmeside, som er http://
naestved.venstre.dk/

Venstre er at træffe på de fleste 
torvedage i Næstved.  Vi er til 
mange vælgermøder og der bli-
ver skrevet læserbreve m.v.

Bladet du sidder med nu er na-
turligvis mest om valget og efter-
året, men der er også andet. Vi 
havde en fantastisk Grundlovs-
dag på Broksø Gods, med mere 
end 320 deltagere. Venstre-folk 
kom fra Faxe (Som er medarran-
gør), men også ca.  50 fra Slagel-
se. Vi havde fint besøg af kandi-
dater og vores ”statsminister på 
orlov”, som i dagens anledning 
havde halvdelen af familien med. 
Se de flotte billeder fra en me-
get skøn dag og tak til Cathrine 
som endnu en gang var vært og 
medarrangør.

Flemming Jay og Helle Reedtz-
Thott har igen i år holdt Verdens-
ballet på Gavnø, også denne gang 
kom der flere tilskuere. Mærk 
Næstved er en af de vigtige mær-
kesager, som er med til at placere 
Næstved på Danmarkskortet.
Karsten Nonbo har deltaget i 
cykel-arrangementer og debatter 
og her de sidste 60 dage er Kar-
stens kalender fuld med arrange-
menter i Næstved.

Meget af det arbejde som Ven-
stre skal udføre i Næstved er en 
relancering af Næstved som ho-
vedstad på Sydsjælland. Efter en 
meget lang periode med social-
demokratiske borgmestre som 
primært har givet os flere super-
markeder som Bilka, Fakta,  Lidl 
og Kiwi, mens en masse industri-
arbejdspladser samt næsten hver 
tredje folkeskole er lukket, så er 
det nu endelig tid. Det er her du 
kan gøre en forskel; deltag i de-
batten og fremfør vores ideer.

Campus Næstved er der talt en 
del om, en skole ved jernbane 
stationen for alle vores gymna-
sieelever, handelsskoleelever, 
sygepleje-elever m.v. Et sted 
med alle ungdomsuddannelserne 
samlet. Det vil sige typisk unge 
mellem 16 og 20 år. Der er ingen 
tvivl om, at det vil give et bed-
re studiemiljø, men det vil ikke 
give flere arbejdspladser. Fakta: 
Næstved Gymnasium er landets 
største med et elev optag i år på 
516 elever, Herlufholm er landes 
ældste uddannelsesinstitution. 
Vi kan noget med uddannelse i 
Næstved 

Næstved Universitet er en nær-
liggende tanke, vi kan noget med 
uddannelse, vi har pladsen, vi har 

ideen. Så mangler vi bare lidt ka-
pital og det finder vi ikke i kom-
munekassen.  Så skulle en af jer 
have nogle gode ideer, så kon-
takt mig endelig. En lille histo-
rie fra min far og mor: Hvordan 
startede Århus Universitet? Svar: 
Med 3 lærere og lejede lokaler.

Jeg lovede jer i forrige nummer 
af vores blad i dette nummer ville 
rumme svaret på spørsgmålet 
”Hvad vil Venstre”? Alle kandida-
ter og  medlemmer har talt, så 
i dette nummer er der svar.  Jeg 
mener jeg hermed har indfriet 
løftet. Læs bladet og du har svar 
på de fleste spørgsmål om hvad 
Venstre i Næstved vil med borg-
mesterposten.

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

Rigtig godt valg og sensommer!

Af Ben Oliver Sancoeur
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Der er mange ting, som kan gø-
res bedre i Næstved Kommune. 
Med Carsten Rasmussen i for-
hold til Henning Jensen vil jeg 
sige, at ”det er godt, at det er 
blevet bedre, men det var bedre, 
hvis det var blevet godt”. 

Hvorfor nøjes med den næst-
bedste løsning, når det er en 
bedre løsning med Venstre for 
bordenden og med mange af 
Venstres folk som udvalgsfor-
mænd?

Mange tror, at en kommune 
alene tegnes af borgmesteren, 
om han er synlig og kan klippe 
snore og gå foran i parader. Det 
er da også en vigtig ting, men 
det er så sandelig også vigtigt, 
at de enkelte udvalg køres af en 
formand, som har styr på tinge-
ne, og som sætter dagsordenen. 
Det er formanden, som skal sæt-
te dagsordenen, og ikke dagsor-
denen (læs: embedsmænd), som 
skal sætte formanden.

Ved sidste konstituering be-
satte S og SF alle poster og be-
talte DF med en enkelt for at få 
flertal. Den sprang Michael Rex 
på, men kunne ikke løse opga-
ven og sidder nu på bagsmæk-
ken hos S. Øvrige DF’ere har til 
gengæld meldt sig på den bor-
gerlige side. 

SF blev betalt med 3 formands-
poster til 4 mandater. Henning 
Jensen tilbød Venstre en enkelt, 
hvis Venstre ville lægge sine 9 
mandater med i en konstitu-
eringsaftale. Mindre velkommen 
kan man ikke føle sig – og derfor 
sagde vi naturligvis nej.

Samme ufine metoder behø-
ver vi ikke at bruge, hvis vi får 
borgerligt flertal, men vi har i al 
fald ingen forpligtigelser.

Får vi flertallet, så skal mu-
ligheden bruges til at nedbryde 
nogle af de store papirtigre, som 
er opbygget. Senest har S og 
SF lige vedtaget endnu et cen-

ter – nemlig juridisk center, som 
nu sidder og udgyder den ene 
kringlede sag efter den anden. 
Alt hvad der før var sund fornuft, 
skal nu gøres mere indviklet. 
Hvad centret skal bruges til – ud 
over at sikre en socialdemokra-
tisk partiformand en chefstilling 
– står hen i det uvisse. Men de 
er godt i gang med at forsøge at 
sikre deres eksistensberettigelse 
ved først at komplicere sagerne, 
og så bagefter være rådgiver for 
udredning. Det skal stoppes.

Der er i det hele taget mange 
skabe, som skal åbnes, og så 
skal vi se på skeletterne. Der lig-
ger mange puljer og cigarkasser, 
som trænger til eftersyn. Når vi 
som borgerlige laver en sag, så 
skal vi altid huske at stille 3 enkle 
spørgsmål: hvem er den til gavn 
for? – vil nogen blive generet af 
den? – og hvem skal betale?

Venstre har fået et rigtig godt 
hold af kandidater til kommunal-
valget d. 19. november. Det er et 
hold med bred variation i alder, 
køn, geografi og erhverv. 

Det betyder, at vi er garanter 
for bred viden, erfaring, lyst og 
ungdommens gå-på-mod.  

Vi har været samlet mange 
gange i 2013, hvor vi har arbej-
det intensivt med at opstille et 
fælles værdi- og handleprogram, 
som alle kandidater har erklæret 
sig enige i. Det betyder, at Ven-

stre – med respekt for nuancer-
ne – taler med samme tunge og 
ikke i hver sin retning.

Næstved Kommunes forvalt-
ning har været flinke til at delta-
ge i oplysningsmøder og under-
vise kandidaterne med faktuelle 
oplysninger om økonomi, proce-
durer og lovgivning.

Der har været udvist stort en-
gagement, spørgelyst og ikke 
mindst idéer til forandringer og 
forbedringer.

Det er derfor, at jeg er stolt 

over at bære anførerbindet – som 
i gamle dage på håndboldbanen 
– vel vidende, at anføreren ikke 
behøver være den bedste spiller, 
når bare han kan trække på hele 
holdets kvaliteter og har de rig-
tige spillere på de rigtige pladser. 
Det har Venstre.

Med venlig hilsen
Karsten Nonbo

Hvad vil Venstre i de 
kommende år?

Venstres hold, set fra anførerbindet

Af  Karsten Nonbo
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I anledning af KV13 har vælger-
forening Næstved besluttet at 
der også skal være noget for 
børn og barnlige sjæle – derfor 
har vi lejet den største sal i Bio 
12345 på Kattebjerget, der netop 
har fået renoveret lyd og sale, så 
alt fremstår spritnyt og i super-
lækker kvalitet. 

Lørdag d. 9. november 2013 
kl. 13 er der gratis adgang til fil-
men ”Sådan træner du din dra-
ge” – en sød og rørende fortæl-
ling om en ung gut, der finder en 
drage der ikke kan flyve, fordi 
den er handicappet. Drengen er 
en opvakt fyr og finder hurtigt ud 
af, at med lidt snilde kan dragen 

godt lære at flyve og han går i 
gang med at lære den kunsten. 
En rigtig sød film med et dejligt 
budskab, som nok skal kalde 
smilene og en lille tåre frem hos 
de fleste. Filmen er en rigtig fa-
miliefilm som kan ses af både 
store og små.

Ved samme lejlighed er det 
håbet, at nogle af vores mange 
kandidater inden filmen vil stå 
klar i foyeren. Grib derfor denne 
unikke chance til at ”få ansigt” 
på nogle af os ”på listen”, en 
snak om stort og småt og hvad 
du måtte have på hjerte, samt 
en tur i biografen i en af landets 
flotteste og mest nyrenoverede 

biografer – ganske gratis!
Billetter til filmen fås ved at 

sende en mail senest d. 7. no-
vember 2013 til:  redaktion.nae-
stved.venstre@gmail.com med 
angivelse af navn, medlemsnr 
samt ønsket antal billetter. Billet-
terne vil blive uddelt efter først-
til-mølle-princippet. 

Det er nu det skal være – nu 
vi skal have borgmesterposten 
i Næstved, og lad det være sagt 
med det samme; et borgerligt 
flertal har 1, og kun 1, borgme-
sterkandidat; nemlig Venstres 
borgmesterkandidat Karsten 
Nonbo. 

Det er nemlig på høje tid at 
Venstre får hænderne på rattet 
og drejet denne supertanker af 
en virksomhed med ca 8000 an-
satte den rigtige vej. For ellers 
kan det gå rigtigt galt når man 
kigger på budgetter for 2015, 16, 
17… - som viser store underskud 
for Næstved Kommune.

Vi skal og vil ændre kursen, så 
sagsbehandlingstider på flere 
år er passé;  - så rigid overfor-
tolkning af regler til skade for 
erhvervsliv og borgere ikke fore-
kommer;  -  så Næstved bliver 
en (endnu mere) attraktiv by og 
kommune hvor man gerne vil bo-
sætte sig og leve i et smørhul af 

oplevelser, strand, natur, Sjæl-
lands bedste handelsliv, både 
bredde- og elitesport i mange 
grene; tryghed uden balladema-
gere og bilbrande; kort sagt en 
by og kommune der tager sine 
borgere alvorligt som de der be-
taler lønnen for os.

Imødekommenhed skal være 
et mantra for alle ansatte i kom-
munen; det skal være slut med 
blot at sige ”nej” men i stedet 
”desværre kan dette ikke lade 
sig gøre, men i stedet kan man 
gøre sådan og sådan og det vil vi 
gerne hjælpe dig med….”

Vi skal lære af de bedste; - vi 
skal kigge erhvervspolitik i Her-
ning (endnu mere end den ny 
erhvervsservice som Venstre har 
fået igennem her i perioden); vi 
skal kigge socialpolitik i Odense 
og udlicitering af Vej og Park i 
Frederikssund og Gribskov, osv 
osv… på den måde kan vi aktivt 
udnytte andres erfaringer og 

skabe økonomisk frirum til at in-
vestere i Næstveds fremtid; ud-
dannelsescampus, nye arbejds-
pladser, nye oplevelser i turisme 
og andre serviceerhverv, samt 
sikre vore borgere en ordentlig 
skole, socialt net og alderdom.

Det er holdninger og menne-
sker der skaber de positive for-
andringer – det starter med po-
litikerne og den stil og holdning 
DE lægger for dagen, og derfor 
skal Næstved Kommune have 
det positive borgerlige løft som 
kun VI kan skabe.

Derfor stem på Venstre den 19. 
november – og stem personligt!

Med venlig hilsen 
Flemming Jay

Medl. af Byrådet og Formand 
for Mærk Næstved Oplevelser

Nr 2 på Venstres liste

Vælgerforeningen Næstved Venstre 
inviterer i biografen lørdag d. 9. nov. 2013!

Nye tider for Næstved nu…

5

Af  Flemming Jay
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Med indeværende valgperiodes 
slutning lige om hjørnet må det 
være på sin plads at gøre den 
politiske indsats på psykiatriom-
rådet op. Ikke fordi vi er færdige 
med opgaverne, men fordi der er 
sket og skal gøres rigtig meget. 
Også i de kommende fire år.

Jeg kan med god samvittighed 
sige, at der er sket markante 
fornyelser og tiltag, som har 
bragt regionens kvalitet på om-
rådet frem blandt de bedste her-
hjemme. Men der er stadig mål 
der skal forfølges til gavn for pa-
tienterne og de pårørende.

• Vi har bygget børne/unge af-
deling med plads til 29, hvor 
nyeste behandlings-principper 
og forskning anvendes.

•	 Der er åbnet ny klinik for unge 
og voksne med spiseforstyr-
relser. 

•	 Vi er godt i gang med Dan-
marks mest moderne psy-
kiatrihospital, der også skal 
fokusere på uddannelse og 
forskning.

•	 Det har også været muligt at 
gøre ekstra indsats for de-
pressionsramte.

Udviklingen i Region Sjællands 
tilbud til psykisk syge har i de se-
nere år været kendetegnet ved 
øget specialisering og samling af 
ekspertise i forhold til de mest 
komplicerede patientforløb.

Den udvidede behandlingsret 
har også betydet omfattende 
udbygning af de psykiatriske kli-
nikker med ambulant behandling 
i Næstved, Holbæk, Maribo, Sla-
gelse og Roskilde.
Vi lever i dag stort set op til den 
udvidede behandlingsret, idet 
over 95 % af patienterne tilbydes 
behandling indenfor to måneder, 
og 70% tilbydes rent faktisk be-
handling indenfor 1 måned fra at 
henvisningen modtages.

Hvordan endnu bedre? 
Udgangspunktet for en god psy-
kiatri-politik skal være forståelse 
af psykiske sygdomme som ”al-
mindelige” fysiske sygdomme.

Med dette udgangspunkt giver 
det – som ved andre sygdomme 
– mening at tale om sundheds-
fremme, forebyggelse og be-
handling/rehabilitering.

Psykiatripolitikkens formål er, 
at borgerne så vidt muligt ikke 
rammes af psykisk sygdom. Sker 
det, skal de sikres bedst mulig 
behandling, så de selv og deres 
pårørende, så vidt det er muligt, 
kan deltage i samfundslivet på 
lige fod med andre.

Værdier i indsatsen
Fælles værdier i indsatsen for 
mennesker med en sindslidelse 
skal være: RESPEKT – FAGLIGHED 
– ANSVAR. Helt overordnet må vi 
satse på Ligestilling med fysiske 

lidelser. Det gælder også, når et 
behandlingsforløb er afsluttet og 
patienten er rask. Så skal sam-
fundet også betragte vedkom-
mende som rask – Ikke som en 
tidligere psykiatrisk patient.

Et centralt punkt og forud-
sætning for ordentlige patient-
forløb i psykiatrien er, at vi får 
kikket på de praktiske konse-
kvenser af kommunalreformens 
gennemførelse.
Der skal arbejdes på tværs af 
sektorer for at hjælpe dobbelt-
diagnose-patienter (borgere 
med sindslidelse samt misbrug). 
Der er især brug for at styrke 
almén praksis i behandlingen. 
Et bedre samarbejde med kom-
munerne, måske i et lokalt Psy-
kiatriens Hus. Vi skal fortsat 
øge forskning, uddannelse og 
kontakt for at højne den faglige 
kvalitet.

Og huske på, at den pårørende 
skal ses som en ressource og en 
del af løsningen – Ikke en del af 
problemet.

De her nævnte problemstillin-
ger har jeg lyst til at arbejde vi-
dere med.

Jeg har nemlig oplevet, at man 
kan få ting til at lykkes. At det 
skulle blive nemt tvivler jeg på 
med oplægget til finansloven, 
hvor nedskæringer på tre milliar-
der lurer i horisonten. 

Så meget desto større er ud-
fordringen, som jeg håber væl-
gerne vil betro mig at tage med-
ansvar for.

Kirsten Devantier
Fmd. Psykiatriudvalget

& Socialudvalget

Vi kan udvikle og få ting til at lykkes

region Sjællands psykiatri-
behandling i udvikling

Af  Kirsten Devantier, Regions- & byrådsmedlem
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Af Ben Oliver Sancoeur, kandidat til Region Sjælland og Næstved Byråd

Skal vi have en Campus eller 
skal vi sigte lidt højere og 
arbejde på Næstved Univer-
sitet Campus?
Da Roskilde Universitets Center 
blev placeret i Roskilde, var der 
overvejelser om, at det skulle 
have været i Næstved. Nu er der 
igen en chance. Jeg brænder for 
viden og for Næstveds natur-
skønheder.

Hvorfor skal danmarks næste 
universitet ligge i Næstved?
Næstved Gymnasium er landet 
største og Herlufsholm Kostsko-
le er landets ældste - vi kan no-
get med uddannelse i Næstved. 
Desuden har vi mange andre rig-
tig gode ungdomsuddannelser, 
bl.a. ZBC og sundhedsuddannel-
serne samt ikke at forglemme 
EUC, m.fl.

 Det er på tide, at Næstved og 
”Storstrøms” Amts ungdom kan 
læse videre i skønne Næstved. 
Desuden har vi plads til rigtig 
mange ungdomsboliger, og der er 
masser af gode huse til salg, så 
lærerne kan købe en god bolig.

Hvor skal Næstved Universi-
tet Campus ligge?
Jeg har kigget rundt på de smuk-
ke områder man vil placere Cam-
pus på, Munkebakken med sine 
flotte træer blandt andet. Men 
jeg tænker lidt omvendt, så hvor 
er den største øjenbæ i Næst-
ved? som jeg gerne ville skjule?

Næstved banegård er officielt 
sat til salg af DSB. Skulle vi ikke 
købe den og bygge henover?  Så 
kan du også stå i tørvejr mens 
du venter på toget. Og hvis du 
som elev kommer med toget, så 
er du allerede på universitetet i 
det øjeblik du står af toget. Det 
vil være enestående - ikke bare 
i Danmark, men også i resten af 
verden. 

Hvordan forestiller du dig at 
det skal se ud?
Prøv at kigge på dette primitive 
billede jeg har lavet, som trods 
alt meget godt illustrerer ideen. 
Pyramiden bygges, så den ”svæ-
ver” over baneterrænet (optisk 
bedrag, men den står på søjler 
du ikke kan se udefra). Den ydre 

flade skal gøres færdig i en om-
gang, mens klasseværelserne 
indvendigt bygges efterhånden 
som der bliver brug for dem.

Hvad koster det? 
Det bliver ikke billigt, jeg forven-
ter at første lag i pyramiden på 
22.500 m2  kommer til at koste 
ca. 300 mio. kr.

Hvem skal betale det? 
Det skal den investor, som kan 
se en god forretning i at leje byg-
ningen ud.

Flere af ungdomsuddannel-
serne lejer sig allerede ind, og 
Syddansk Universitet lejer sig al-
lerede ind her i Næstved. Så lidt 
universitet har vi allerede.

Hvorfor Pyramide formen?
Pyramiden vil blive et vartegn for 
Næstved. Pyramiden som facon 
i sig selv er klassisk, urgammel 
og flot og den giver den mindste 
skyggevirkning på boligkvarteret 
op mod Ringvejen. Naboerne får 
et minimum af skygge og mest 
mulig støjdæmpning af jernbanen.

Næstved Universitet Campus 
(NUC) - en del af videnssamfundet
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Siden Roskilde-Ringen lukkede 
for 35 år siden, har vi savnet et 
sted at afprøve biler, et sted hvor 
det kan ske under lovlige og be-
skyttede forhold. Banen ville 
desuden også kunne bruges af 
Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU), til test af deres øko-biler, 
som ikke kun er i verdensklasse, 
men som rent faktisk vinder.

tanken er måske lidt vild, 
men prøv at læse videre: 
Danmarks svar på ”Le Mans”-ba-
nen kan bygges på Falster tæt på 
Gedser. Der er uden for Gedser 
store sommerhus-områder, der 
kan bruges til indkvartering. De 
gamle jernbanespor er der sta-
dig, så bilerne kan transporteres 
dertil og vi kan lave veterantogs-
kørsel i særklasse!

Hvorfor Lige Falster?
Fordi det er et dejligt fladt stort 
område der kan bruges til at lave 
en bane, som er 6 km lang. Dem 
er der ikke så mange af i verden. 
Desuden er Falster snart brofast 
med Europa og hele Norden, 
takket være den kommende 
Fehmern-Sund forbindelse...

Hvorfor en fartbane?
Det er jo sådan, at på Sjælland og 
Lolland Falster er der ikke nogle 
steder hvor man kan køre lovligt 
stærkt over en længere afstand 
(6 km). Der ligger nogle få kø-
retekniske anlæg og lufthavne, 

hvor det er muligt nogle få gan-
ge om året at køre stærkt på en 
kort distance. Men en decideret 
fartbane ville få de fartglade per-
soner væk fra offentlig vej, samt 
give mulighed for at køre stærkt 
under instruktion og under sikre 
og ordnede forhold, til fordel og 
glæde både for chaufførerne og 
publikum.

Hvad bliver der udover 
fartbanen?
Tanken er også at udbygge ba-
nen med en særlig dragster-ba-
ne, samt en dragster-simulator 
til træning, hvilket ville være den 
første i sin art i verden. Dertil 
kunne man jo tilføje Stock-car 
bane…

Hvad med økonomien?
Der kan forventes en hel del 
publikum ligesom til andre store 
løb rundt omkring i verden. Der-
udover vil det skabe en masse 
omsætning i turistbranchen, og 
ikke kun på Falster. Finansiering 
vil forsøges rejst via bl.a. fonde 
og EU’s strukturfond.

Banen tænkes opført som et 
projekt, hvor private investorer 
og pensionskasser investerer. 
Et gæt på et budget er 500 mio. 
kr for banen og tribuner, samt 
volde m.v., baseret på hvad det 
koster at bygge tilsvarende mo-
torvej.

En Le Mans ”look-alike”-bane 
forventes også at kunne tiltræk-

ke bilfabrikkerne, da det ikke er 
muligt i dag at træne til det rig-
tige Le Mans, idet denne bane 
kun er åben en uge om året (idet 
der indgår offentlig vej i den ori-
ginale Le Mans bane.)

Hvad med støj?
Banen bliver lukket. Hvor det 
er nødvendigt bygges der støj-
volde. Der bliver naturligvis lavet 
VVM-undersøgelser.

Hvor langt er projektet?
Jeg har sammen med Ben San-
coeur fra Næstved præsenteret 
projektet for Venstre i Region 
Sjælland/Jens Stenbæk. Projek-
tet er desuden præsenteret for 
Lars Løkke Rasmussen og har 
desuden fået grønt lys fra Ven-
stre i Guldborgsund.

Hvad kan du gøre, hvis du 
kan lide projektet?
Først og fremmest kan du stem-
me på Kim Egelund, som stiller 
op til kommunevalget i Guld-
borgsund og til Region Sjælland, 
samt på Ben Sancoeur der op-
stiller til kommunevalget i Næst-
ved og til Region Sjælland. Vi vil 
begge arbejde for at der sker 
noget nyt i vores kommuner og 
i Region Sjælland.

Projektet er udviklet af 
 Kim Egelund og Ben Sancoeur 

begge kandidater til 
Region Sjælland.

Vi har brug for nye initiativer på Falster 
og det kunne være en fartbane/motorbane!

Af Ben Oliver Sancoeur
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Mange sjællændere er tilfredse 
med behandlingen på vores sy-
gehuse og vores dygtige perso-
nale hjælper flere og flere patien-
ter for færre midler. Men en del 
sjællandske patienter må stadig i 
år 2013 slås med for lange ven-
tetider på behandling, senge på 
gangene, overflytninger til andre 
sygehuse, dårligere behandling i 
weekenden, fejlmedicinering og 
hospitalsinfektioner.

I morgendagens Region Sjæl-
land, ønsker vi i Venstre, at pa-
tientens rettigheder sættes i 
første række og fejl undgås. Lad 
mig nævne to områder. 

Kort ventetid en patientrettig-
hed!

Kort ventetid til udredning og 
behandling er en vigtig patient-
rettighed. Borgerne skal opleve 
kortere ventetider end de forrin-
gede behandlingsgarantier fra 4 
uger til 8 uger, som den nuvæ-
rende regering har indført.  Ingen 
bliver raske af at vente længere 
og der er ingen besparelse ved 
at lade patienterne være syge 
endnu længere tid. Derfor skal 
den tidligere behandlingsgaranti 
på 30 dage genetableres.

Alle vores sygehuse skal være 
patientsikre

I dag er kun Næstved udpe-
get som patientsikkert sygehus. 
Indsatsen kan nu måles ved, at 
patienterne får færre unødige 

skader, så som liggesår og ho-
spitalsinfektioner der er reduce-
ret med 30%, og at den samlede 
dødelighed på Næstved Sygehus 
er reduceret med 15 procent.  
Resultaterne fra Næstved er  
meget overbevisende og ligner 
dem, vi ser på hospitaler, som 
er verdens bedste på patientsik-
kerhedsområdet. Erfaringer skal 
nu udbredes til de øvrige syge-
huse – det kan ikke gå stærkt 
nok – så alle vores patienter og 
pårørende kan være trygge ved 
indlæggelse på vores sygehuse.

Med venlig hilsen
Jens Stenbæk

Morgendagens region Sjælland

Af Jens Stenbæk, Anden næstformand til Regionsrådet, Region Sjælland

Som nyopstillet kandidat i Næst-
ved Kommune, skal jeg hermed 
komme med nogle overvejelser 
jeg har gjort mig, og hvad I kan 
forvente af mig. 

Jeg vil love jer, at jeg ikke for-
sætligt lover noget, jeg ikke kan 
holde. Dermed siger jeg, at jeg 
ikke vil være konkret med, hvad 
jeg forventer at få gennemført. 
Jeg har tidligere siddet i byrådet 
i gl. Haslev Kommune. Det var 
utrolig lærerigt - ikke mindst at 
væbne mig med tålmodighed. En 
kommune er tung at danse med. 
Alle vil gerne have udvikling, men 
ingen vil have forandring. Jeg ved 
ikke om det er frygten for det 
uvisse der spiller ind eller hvad. 
At Rom ikke blev bygget på en 
dag, ved jeg jo inderst inde godt, 
og tålmodighed er en dyd, men 
det er altså lidt surt, at tingene 
indimellem går så langsomt. 

I Haslev mødte jeg nogle utro-
ligt flittige og venlige mennesker, 

der lagde et stort arbejde for Ha-
slev Kommune, men det er svært 
at få forandringer til at ske, spe-
cielt når man som jeg ikke er in-
teresseret i at det koster penge, 
men at forandringerne skal ske 
indenfor de rammer, man har til 
rådighed.  

Grunden til at jeg ikke vil love 
noget er, at jeg til valget i 2001 
tænkte, at jeg kan godt love, at 
jeg vil få den lokale genbrugs-
plads til at have åbent om søn-
dagen. Hvor svært ku det lige 
være. Det var svært! Der er en 
masse der skal høres, for at in-
gen bliver sure, der er lovgivnin-
gen på alverdens områder og 
ikke mindst praktiske problemer 
med at komme af med affaldet. 
Det lykkedes mig ikke at få åb-
net genbrugspladsen om søn-
dagen!! Først da den blev solgt 
og kom på private hænder lyk-
kedes det.

Jeg kan derfor godt forstå de 
borgere som får en god ide, og 
derefter dropper den, fordi de 
skal igennem for meget bureau-
krati for at få den gennemført. 

Hold ud! Jeg kan af erfaring 
sige, at det nytter noget at blive 
ved, fordi før eller siden bliver 
folk trætte af, at man render dem 
på dørene og så sker der noget. 
Ikke at ideerne altid lykkes, men 
nogle gange er det bedre med et 
nej end at blive syltet.

Hvad vil jeg så love? Jeg lover, 
at jeg er flittig og vedholdende 
og man kan regne med det jeg 
siger, og jeg vil arbejde hårdt 
for, at vi får mindre bureaukrati 
i Næstved Kommune, og at vi får 
ryddet op i forvaltningen, såle-
des at vi får god service til bor-
gerne.

Cathrine 
Riegels 

Gudbergsen

”Det nytter noget...”
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Af  Søren Revsbæk

I virkeligheden så er valgkam-
pen jo de 4 år mellem valgene 
og ikke kun de 3 måneder op til 
selve valgdatoen. 

Når vi sidder i byrådet skal bor-
gerne på hver eneste møde kun-
ne se, hvorfor vi er Venstre-folk.

Hvad er vigtigt de næste 4 år?
Først og fremmest, at få flere 
indtægter. 

Indbyggertallet stagnerer og 
de som bor her bliver ældre og 
ældre. Skatteindtægterne bliver 
mindre og mindre. Udgifterne 
derimod, bliver større og større.

Det er en ond cirkel, som skal 
brydes.  Jeg mener vi skal gøre 
det ved at investere i tre ting:

1. Gode folkeskoler og daginsti-
utioner. Ingen forældre ved de-
res fornufts fulde brug flytter 
til en kommune, hvis de ting 
ikke er i orden - heller ikke 
selvom man får job her. Kvali-
tet og fleksibilitet er nøgleor-
det. Derfor skal vi heller ikke 
spare på de områder, tværtom.

2. Campus og erhvervsliv.  Det er 
en stor bid, planerne om cam-
pusbyggeri ved stationen, men 
nødvendigt. Hvis vi mister ud-
dannelser til andre byer, mister 
vi også de unge - og de kommer 
ikke igen. Kan vi derimod gøre 
Næstved til en spændende ud-
dannelsesby, vil vi vinde i det 
lange løb. Det kommer også er-
hvervslivet til gode, for erhvervs-
livet har brug for god uddan-
net arbejdskraft. Hurtig og god 
sagsbehandling til erhvervslivet 
er også et naturligt mål

3. Orden i eget hus. Økonomien 
sejler på arbejdsmarkedsom-
rådet, sagsbehandlingstiderne 
er for lange og den politiske 
ledelse har ikke styr på om-
råderne. Der er brug for at vi 
får en ny stolthed over at være 
Næstved Kommune - at vi gør 
tingene ordentligt, men også 
at vi rådgiver erhvervsliv og 
borgere. En ny serviceminded 
indstilling og en snusfornuftig 
politisk ledelse.

tilbageblik
I de fire år som snart er gået har 
jeg navnlig arbejdet med børne-
politik, planlægning og økonomi.

Jeg var kraftigt imod skoleluk-
ningerne (Skelby, Hammer, Mar-
gretheskolen og til dels Linde-
bjerg) som skete i begyndelsen af 
byrådsperioden, fordi jeg tror på 
det nære samfund og værdien af, 
at skolen er tæt på. En holdning 
desværre kun Venstre og DF delte. 

Jeg har kæmpet mod vind-
møller, været med i udviklingen 
af erhvervsområder, fået gen-
nemført en ny erhvervsservice, 
foreslået straksaktivering, været 
med i campusplanlægningen og 
forsøgt at holde kommunens ud-
gifter i ave - og meget mere. Det 
har været fire gode år i en by-
rådsgruppe, hvor vi også har væ-
ret gode kollegaer og nydt godt 
af Hans R. Hansens formands-
skab for gruppen.

Nu gælder det de næste fire år, 
hvor Næstved Kommune i den 
grad trænger til et systemskifte. 
Vi skal gøre op med ”vi plejer at 
gøre”-kulturen i den kommunale 
administration. Der sidder rigtig 
mange gode folk i kommunen, 
men vi har brug for at være po-
sitive og finde en ny måde at 
gøre tingene på. Ellers sakker vi 
bagud.

Vi skal gribe magten
Om fremtiden kan man sige en 
sikker ting: Den kommer...! 

Det er op til os i Venstre at gri-
be den og skabe en ny og liberal 
Næstved Kommune.

Carpe diem - grib dagen, lad 
os gribe magten i Næstved, for 
Næstved.

Jeg ønsker alle et godt valg!

Søren Revsbæk

kommunevalget står for 
døren og valgkampen er i gang

Ravnstrupvej 1 · 4160 Herlufmagle
Telefon 55 50 00 05

www.herlufmagle-hallen.dk

Herlufmagle-Hallens cafeteria
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kaNdidat-

præsentation 

KV13

Hermed følger 
præsentation af 

kandidaterne til kV13 
i Venstre Næstved 

– vi ønsker alle vores 
læsere en god læsning!
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Jeg er glad for, at Venstres 
medlemmer har valgt mig som 
borgmesterkandidat, og jeg vil 
ved flid, engagement og hold-
arbejde prøve at leve op til 
denne tillid.

Der ligger desværre et stort ar-
bejde med at rette op på Næst-
ved Kommunes anstrengte 
økonomi, hvis vi får ”regerings-
magten”.

Kommunens gæld ligger nær 
ved 1 mia. kr. og langtidsbud-
getterne viser et underskud på 
50-100 mio. kr. for de kommen-
de år. Det kræver et benhårdt 
prioriteringsarbejde, hvor kun-
sten bliver at reducere, uden at 

det går ud over vores erhvervs-
liv og andre kerneområder, som 
i bund og grund skal markeds-
føre os som en attraktiv kom-
mune at bosætte sig og leve i.
 
Vi skal understøtte vores ker-
neområder som ældrepleje, 
skoler, børnepasning, veje, tu-
risme, erhvervspolitik m.v., men 
vi kan lige så godt erkende, at 
vi ikke kan bruge ressourcer på 
diverse forsøgs- og konsulent-
projekter som f.eks. Agenda 21, 
klima 2050 og ”Green Cities”. 
Disse skal kort og godt skæres 
ned til: ”Hold kommunen ren 
og brug ikke unødigt af ener-
gien”. Vandløb skal holdes rene 
og først og fremmest virke som 

afledning af vand, så vi ikke får 
oversvømmelser i by og på pro-
duktionsjord.

Venstre har et godt hold med 
gode, erfarne byrådsmedlem-
mer, der hver især har deres 
force inde for alle områder, og 
blandt nye kandidater er der 
gode folk til at supplere ved 
mandatfremgang.
 
Det er med ydmyghed og stolt-
hed, at jeg er valgt til at stå i 
spidsen for denne gruppe.

Med venlig hilsen
Karsten Nonbo

Borgmesterkandidat: 

karsten Nonbo

kaNdidat-

præsentation 

KV13
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Giv Næstved en stærk stemme i 
det nye byråd. 
Stem på Charlotte Mathiesen

Medlem af Næstved Byråd i perio-
den 2010-2013.
Medlem af: 
•	 Sundhedsudvalget.
•	 Kulturudvalget.
•	 Lokaldemokratiudvalget.

Jeg vil fortsat gerne være din stem-
me og din ambassadør ind i det lo-
kale byrådsarbejde. Jeg kan lide at 
have med mennesker at gøre. Det 
er en vigtig kompetence i politik. 

Spørger du mig, hvad jeg er enga-
geret omkring i mit politiske arbej-
de, vil mit svar være: 
•	 At	 jeg	 arbejder	 for	 frihed	 til	 at	

vælge selv
•	 At	jeg	arbejder	for	de	syge	og	de	

svage, og dermed også værdig-
hed i alle livets faser

•	 At	regneark	og	kontrolsystemer	
bekæmpes - så vi får et sam-
fund, hvor mennesket sættes 
før systemet

•	 At	 jeg	arbejder	 for	det	person-
lige ansvar

•	 At	jeg	arbejder	for	nærdemokra-
tiets stemme

I mit politiske arbejde bruger jeg 
min ledelsesmæssige kompetence 
fra mit arbejde som afdelingssyge-
plejerske på Næstved Sygehus. 

I politik handler det også om at 
bruge sin sunde fornuft, være 
deltagende og lyttende i de sam-
menhænge man bevæger sig i. Den 
egenskab sætter jeg højt i såvel 
jobmæssig- som politisk sammen-
hæng. 

Din sundhedsstemme fordi:
•	 Næstved	 Sygehus	 ikke	 længere	

er det samme
•	 Kommunalt	 sundhedsberedskab	

der kan hjælpe nu og her – fri for 
unødige indlæggelser på syge-
huse langt væk fra hvor du bor.

•	 Lighed	i	sundhed	-		 ikke	at	alle	
skal have samme tilbud. Balance 
mellem dem som kan klare sig 

med alment tilbud og dem som 
virkeligt kræver særlige tiltag. 

•	 Sundhedsfremme	 og	 forebyg-
gelse med tiltag der virker, og 
ikke kun gennem fine visioner

•	 Velfærdsteknologi	 for	 kronikere	
som en ressource. Både for bør-
nefamilier, men også for vores 
ældre borgere. 

Din kultur-/ fritidsstemme fordi:
•	 Sport,	fritid,	forenings-/	og	kul-

turliv skal gå hånd i hånd. Ba-
lancerede økonomiske priori-
teringer for et rigt kultur-/ og 
fritidsliv.

•	 En	kultur	og	fritidspolitisk	inve-
stering er en investering i bor-
gernes velfærd og trivsel. 

Nærdemokratiets stemme
•	 Fastholde	borgernes	muligheder	

for inddragelse
•	 Et	 aktivt	 liv	 både	 i	 byerne	 og	 i	

landdistrikterne.
•	 Understøtte	unges	engagement	

omkring politik.

Byrådskandidat 
for Venstre i Næstved Kommune 

•	 Født	09.02.1967	i	Haslev.	
•	 Folkeskole,	 Nøddeskovskolen,	

Næstved.
•	 Student	 fra	 Næstved	 Gymnasi-

um. 

•	 Uddannet	 sygeplejerske	 1993.	
Speciale i ledelse i 2000. 

•	 Har	 tre	 børn,	 Christina,	 Jesper	
og Louise.

•	 Afdelingssygeplejerske	 først	
på Geriatrisk afdeling Næstved 
indtil 1995, dernæst afdelingssy-
geplejerske Næstved Sygehus, 
Neonatalafsnittet (de for tidligt 
-/ syge nyfødte) fra 2002.

•	 I	et	forhold	til	Flemming	Jay.

Ring på tlf: 2758 6444
Eller
Skriv til mig på mail:
chmat@naestved.dk 

eller find mig på facebook 
eller på Venstre i Næstved Kom-
mune. 
http://naestved.venstre.dk/charlot-
te-mathiesen/

kandidat: 

Charlotte Mathiesen

kaNdidat-

præsentation 

KV13

v/Jess Varming
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1. Navn og adresse:
 Ben Oliver Sancoeur
 Frihedsvej 1, Lille Næstved

2. Beskæftigelse: 
 Underviser på Syddansk Uni-

versitet i ”Metoder til at skabe 
viden” og Projekter/Innovation 
samt Virksomhedsøkonomi/Fi-
nansiering

3. Børn og hvis ja, hvor mange 
og alder: 

 2 dejlige døtre på 15 og 23 år, 
den ene er Danmarksmester i 
skydning og den anden læser 
teologi ved Københavns Uni-
versitet. Det gælder om at sik-
re ”fødekæden”, det er derfor 
skolelærere får mange børn 

4. Hvorfor har du meldt dig 
som kandidat: 

 Vi skal have Næstved tilbage 
igen, som den vigtigste by på 
Sydsjælland. 

5. Hvad er den dårligste lugt i 
verden: Lugten af rådne rejer, 
forfærdelig.

6. Er du nogensinde blevet ban-
ge for et dyr (fortæl gerne 
kort historien): 

 Ja edderkopper, de store jord-
edderkopper kan jeg høre, når 
de tramper over gulvet, men 
helt ærligt: en sko gør en for-
skel 

7. Hvilke visioner/drømme har 
du for Sydsjælland:  

 Næstved skal være en Univer-
sitetsby lige som Roskilde og 
Lund i Sverige. Viden er magt 
og velfærd.

8. Hvad laver du i din fritid (ud 
over Venstre, naturligvis ): 

 Jeg er medlem af Næstved Skyt-
teforening. Det er fantastisk at 
se foreningslivet i Næstved, det 
er ikke kun i Skytteforeningen 
at de frivillige skaber stjerner 
af vores ungdom, det sker i alle 
foreninger.

9. Hvad er din dårligste vane: 
 Rygning, jeg ved det ikke er 

sundt og jeg holder derfor op 

med at ryge 5 gange om da-
gen.

10. Hvilken film har du set flest 
gange – og hvorfor: 

 James Bond – Goldfinger. Fil-
men har en god historie, er 
teknisk nyskabende, der er 
smukke billeder af kvinder, 
mænd og biler. Hele verden er 
filmens univers og guld gør den 
ikke mindre spændende.

11. Hvilket sted i verden ville du 
helst besøge hvis du ikke 
skulle bekymre dig om øko-
nomien: 

 Pyramiderne i Egypten, Angkor 
Wat i Cambodja og Taj Mahal i 
Indien.

12. Hvilken person ville du gerne 
møde, uanset om vedkom-
mende er i live eller ej: 

 Thomas Edison som opfandt el-
pæren og strøm. Et spændende 
menneske som solgte alt for at 
opfinde. 

13. Hvilken bog er den bedste 
bog du har læst:

 ”Ikke altid Kaviar” af Johannes 
Mario Simmel, fantastisk blan-
ding af røverroman og agent-
roman rørt op med madopskrif-
ter

14. Foretrukkent feriested: 
 Kreta, gerne på sydsiden.

15. Hvis du vandt 10 millioner i 
Lotto, hvad ville du så bruge 
pengene til: 

 Rejse til de steder jeg gerne vil 
se med min familie. Give mine 
døtre et sted at bo ”gratis” 
hvor de kan uddanne sig. Så vil 
jeg købe en Nissan Skyline (bil) 
til Brigitte og en Morris 1000 
”bindingsværk” til mig selv. For 
de sidste 7 mio. ville jeg starte 
en virksomhed indenfor vedva-
rende energi.

16. Hvad spiser du til morgen-
mad: 

 Frugt, ost/skinke, omelet. Op-
skrift på omelet til 4. Du skal 
bruge 5 æg, 75 gr. reven skinke, 
75 gr. reven ost, 75 gr. reven 

squash (1/3 af en squash) og 
30 gr. champingon (5-6 store). 
Bland det hele sammen og så 
på pande ved høj varme, skru 
ned med det samme til halv 
varme. Lad den stivne og vend 
den. Brug evt. et spækbræt til 
vendingen. 2 min på den anden 
side. Kan serveres med purløg, 
ketchup eller tomater.

17. Hvilken sygdom ville du helst 
udrydde hvis du kunne: 

 Depression, verden skal nok gå 
under, der er ingen grund til at 
hjælpe den med det.

18. Er du en god kok – og til 
hvad:

 Omelet, frikadeller og citron-
fromage samt valnøddeboller. 
Det jeg kan er jeg god til, men 
det er en begrænset menu.

19. Hvilke visioner har du for 
Næstved Kommune: 

 Næstved skal udvikles fra land-
brugs-industrisamfundet og 
over i videns- og oplevelses-
samfundet. Vi har uddannelses-
pladser, plads til ungdomsboli-
ger, golfbaner, lystbådehavne, 
strande. Der skal være tog til 
København hver ½ time på en 
½ time og til Hamburg-Berlin-
Bruxelles på ca. 2 timer.

20. Her på falderebet – har du 
andet på hjerte: 

 ”Hvor der er en vilje er der 
ogsaa en vej”  Citat: Carl August 
Lorentzen 1949. 

 Den motorvej skulle have været 
bygget i slutningen af 80’erne 
da Henning Jensen (S) tiltrådte 
som borgmester.

kandidat: 

Ben Oliver Sancoeur

kaNdidat-

præsentation 

KV13
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1. Navn og adresse: 
 Steffen Juul Rønnow, 
 Wesselsvej 2, 4700 Næstved

2. Beskæftigelse: 
 Selvstændig

3. Børn og hvis ja, hvor mange 
og alder: 

 3 stk. på 9, 6 og 3 år

4. Hvorfor har du meldt dig 
som kandidat: 

 Jeg synes, at jeg har lyst til at 
være med til at gøre en forskel.

5. Hvad er den dårligste lugt i 
verden: 

 Jeg kunne nævne en del dårlige 
lugte, men det har jeg ikke lyst 
til…

6. Er du nogensinde blevet ban-
ge for et dyr (fortæl gerne 
kort historien): 

 Nej

7. Hvilke visioner/drømme har 
du for Sydsjælland:  

 Jeg vil elske at se Næstved/Syd-
sjælland udvikle sig til et endnu 
mere attraktivt område, hvor 
folk har lyst til at bo, arbejde 
og i det hele taget udfolde sig

8. Hvad laver du i din fritid (ud 
over Venstre, naturligvis ): 

 Nyder min familie, går lidt i mo-
tionscenteret og cykler

9. Hvad er din dårligste vane: 
 Jeg går for sent i seng

10. Hvilken film har du set flest 
gange – og hvorfor: 

 ”The Shawshank Redemption” 
(”En verden udenfor”). Hvis 
du ikke ved hvorfor, så se den 
selv…

11. Hvilket sted i verden ville du 
helst besøge hvis du ikke 
skulle bekymre dig om øko-
nomien: 

 Et sted i Malaysia som hedder 
”The Shadow of the Moon at 
Half Past Four”

12. Hvilken person ville du gerne 
møde, uanset om vedkom-
mende er i live eller ej: 

 Jeg ville gerne møde Uffe El-
lemann. Helst i live….

13. Hvilken bog er den bedste 
bog du har læst: 

 ”Troldmanden” af John Fowles 
og ”Forføreren” af Jan Kjærstad

14. Foretrukkent feriested: 
 Italien

15. Hvis du vandt 10 millioner i 
Lotto, hvad ville du så bruge 
pengene til: 

 Rejser og et nyt badeværelse

16. Hvad spiser du til morgen-
mad: 

 Brød, yoghurt og cornflakes

17. Hvilken sygdom ville du helst 
udrydde hvis du kunne: 

 Kræft

18. Er du en god kok – og til 
hvad: 

 Glimrende kok. Især til gam-
meldags mormormad.

19. Hvilke visioner har du for 
Næstved Kommune: 

 For så vidt angår området 
Næstved Kommune se svar på 
7. For så vidt angår den admi-
nistrative enhed med samme 
navn: Fremsyn, fokusering og 
professionalisme.

20. Her på falderebet – har du 
andet på hjerte:

 Jeg ønsker alle en god valg-
kamp og et godt valg!

kandidat: 

Steffen Juul rønnow

kaNdidat-

præsentation 

KV13
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1. Navn og adresse: 
 Brigitte Harslund Sancoeur
 Grønlandsvej 29, 2.th.
 4700 Næstved

2. Beskæftigelse: 
 Bachelorstuderende og del-

tidsmedarbejder i Køge Kom-
mune, Teknik & Miljø

3. Børn og hvis ja, hvor mange 
og alder: 

 2 skønne pigebørn på hhv. 15 
og 23 år. Regitze blev efter 
lukningen af Margretheskolen 
flyttet til Sjølundsskolen hvor 
hun er en glad elev i dag, og 
Mirabella, min ældste datter, 
bor i dag i Gentofte, hvor hun 
studerer teologi ved Køben-
havns Universitet.

4. Hvorfor har du meldt dig 
som kandidat: 

 For at gøre noget for min 
hjemby, Næstved. 

5. Hvad er den dårligste lugt i 
verden: 

 Rådden citron i køleskabet (er 
et mas at slippe af med igen), 
råddent blomstervand og blø-
de hunde-høm-høm’er!

6. Er du nogensinde blevet ban-
ge for et dyr (fortæl gerne 
kort historien): 

 Masser af gange – primært 
hvepse og edderkopper. Men 
det bliver hele tiden bedre 
med alderen! Og så er jeg ret 
bange for vilde dyr (ulve og 
bjørne og tigre og tyre) selv-
om jeg aldrig nogensinde har 

mødt nogen af delene, udover 
i zoologisk have. 

7. Hvilke visioner/drømme har 
du for Sydsjælland:  

 At vi får en blomstrende for-
retning i gang, gerne inden 
for event- og oplevelser. At 
Sydsjælland og Næstved bliver 
synonymt med gode og spæn-
dende oplevelser og rammen 
om gode familieoplevelser. 

 
8. Hvad laver du i din fritid (ud 

over Venstre, naturligvis ): 
 Studerer, elsker at traske 

rundt i haven og hive i ukrud-
tet og designe nye former og 
anlæg, kører min yngste til fri-
tidsaktiviteter, laver Venstre-
blad, er mentor i min forening, 
er aktiv i Agenda 21 og Klima-
Rådet i Næstved, oversætter 
på free-lance basis engelsk-
dansk, opsætter hjemme- og 
facebooksider for venner og 
netværk og geo-cacher.

9. Hvad er din dårligste vane: 
 At overvurdere hvad jeg kan 

nå og er vildt dårlig til at sige 
nej.

10. Hvilken film har du set flest 
gange – og hvorfor: 

 Mit store fede græske bryllup 
– der er bare de fedeste og 
sjoveste replikker i den film. 
Og jeg elsker sjove film, hvis 
jeg skal koble af. I det hele 
taget står sjove film og Cirkus-
revy mm. højt på listen. 

11. Hvilket sted i verden ville du 
helst besøge hvis du ikke skul-
le bekymre dig om økonomien: 

 Verdens dybeste og største sø 
i Rusland, Baikal, Den Trans-
sibiriske Jernbane, Den kine-
siske Mur, Taj Mahal i Indien, 
Grand Canyon i USA, Maldiver-
ne og Ayers Rock i Australien. 

12. Hvilken person ville du gerne 
møde, uanset om vedkom-
mende er i live eller ej: 

 Min far (som døde for længe 
siden, da jeg var 5½ år).

13. Hvilken bog er den bedste 

bog du har læst: 
 Driver dug, falder regn – har 

snart læst den 10 gange – og 
vender hver gang tilbage. Og 
Artemis – af Vibeke Vasbo. En 
helt igennem unik bog som 
også er tyndslidt. 

14. Foretrukkent feriested: 
 Elsker bare at rejse og se nye 

steder, lære nye kulturer og 
skikke at kende, smage ny og 
spændende mad og se smuk-
ke ukendte steder. Men SKAL 
jeg vælge eet sted må det 
blive Bruxelles – min anden 
”hjemby”. 

15. Hvis du vandt 10 millioner i 
Lotto, hvad ville du så bruge 
pengene til: 

 Afvikle min gæld, rejse med 
min familie, købe en ny sofa 
og en ny bil og give ½ million 
til Inges Kattehjem.

16. Hvad spiser du til morgen-
mad: 

 Primært kaffe – og måske 
græsk youghurt med økologisk 
honning eller et stykke ristet 
brød.

17. Hvilken sygdom ville du helst 
udrydde hvis du kunne: 

 Astma – det er en forbandelse 
ikke at kunne trække vejret. 

18. Er du en god kok – og til 
hvad: 

 Ja – generelt ret god. Dog 
havde jeg en hel uge igennem, 
hvor lige meget hvad jeg rørte 
ved, smagte helt forfærdeligt. 
Mine piger kan stadig huske 
det, selvom det ligger mange 
år tilbage, efterhånden!

19. Hvilke visioner har du for 
Næstved Kommune: 

 At den bliver blå som en smølf!

20. Her på falderebet – har du 
andet på hjerte:

 Alt hvad jeg gør, gør jeg med 
den bedste overbevisning og 
de bedste intentioner. Jeg for-
søger altid at have hjertet med 
i det jeg gør, og samvittigheden 
i orden, og at gøre mit bedste.

kandidat: 

Brigitte Harslund Sancouer

kaNdidat-

præsentation 

KV13



17

1. Navn og adresse: 
 Flemming Jay
 Danavej 30, Næstved

2. Beskæftigelse: 
 Egen virksomhed, Jay Enter-

tainment.

3. Børn og hvis ja, hvor mange 
og alder: 

 3 herlige bonus-unger… 

4. Hvorfor har du meldt dig 
som kandidat: 

 Fordi jeg elsker Næstved, og 
gerne vil betale tilbage den by 
og kommune der har givet mig 
et godt liv…

5. Hvad er den dårligste lugt i 
verden:

 …

6. Er du nogensinde blevet ban-
ge for et dyr (fortæl gerne 
kort historien): 

 Kun for politiske kamelæoner 
der ikke siger hvad de mener 
og mener hvad de siger..!

7. Hvilke visioner/drømme har 
du for Sydsjælland:  

 Vi skal være en dynamisk imø-
dekommende landsdel der har 
mindst ligeså meget fra Folke-
tinget som alle andre lands-
dele og det kniber det meget 
med. 

8. Hvad laver du i din fritid (ud 
over Venstre, naturligvis):

 Arbejder…

9. Hvad er din dårligste vane:
 …

10. Hvilken film har du set flest 
gange – og hvorfor: 

 Erin Brockowitz om en en fan-
tastisk kvinde der tæver et 
stort multinationalt selskab 
i retten.. det minder mig om 
noget…

11. Hvilket sted i verden ville du 
helst besøge hvis du ikke 
skulle bekymre dig om øko-
nomien:

 …

12. Hvilken person ville du gerne 
møde, uanset om vedkom-
mende er i live eller ej: 

 Winston Churchill eller Bill 
Clinton…

13. Hvilken bog er den bedste 
bog du har læst: 

 Orwells ”1984” som er mere 
en relevant med det total 
overvågnings- og registre-
ringssamfund vi er ved at ska-
be. DET skal vi stoppe NU!

14. Foretrukkent feriested:
 Thailand.

15. Hvis du vandt 10 millioner i 
Lotto, hvad ville du så bruge 
pengene til: 

 Stoppe med at arbejde og 
koncentrere mig om politik – 
lokalpolitikere har elendige 
forhold at arbejde under…

16. Hvad spiser du til morgen-
mad:  Kaffe… 

17. Hvilken sygdom ville du helst 
udrydde hvis du kunne:  

 Kræft og malaria.

18. Er du en god kok – og til 
hvad: 

 …

19. Hvilke visioner har du for 
Næstved Kommune: 

 Vi skal være Sjællands ”Her-
ning”; - imødekommende, 
hjælpe hinanden med at ska-
be en kommune med ”gang-i” 
med vækst og med stolthed 
for borgerne. Erhvervsvenlig 
og menneskevenlig!

20. Her på falderebet – har du 
andet på hjerte: 

 JA – vi skal tale Næstved Kom-
mune OP i stedet for NED.. 
stop surheden og lad os være 
positive og konstruktice sam-
men.. Det vil være godt for os 
og godt for Næstved By og 
Kommune…

kandidat: 

Flemming Jay

kaNdidat-

præsentation 

KV13
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1. Navn og adresse: 
 Elmer Jacobsen
 Langetoftevej 25
 4700 Næstved

2. Beskæftigelse: 
 Gårdejer

3. Børn og hvis ja, hvor mange 
og alder: 

 Jeg har giftet mig til Rasmus på 
27 og Sofie på 21.

4. Hvorfor har du meldt dig 
som kandidat: 

 For at få indflydelse på Næst-
ved kommunes fremtid.

5. Hvad er den dårligste lugt i 
verden: 

 Lugten af selvtilstrækkelighed.

6. Er du nogensinde blevet ban-
ge for et dyr (fortæl gerne 
kort historien): 

 Da jeg havde 30 gæster med 
i Canada, som trods advars-
ler ville filme en bjørneunge, 
hvis moder havde dræbt en 
kvinde dagen før. To parkbe-
tjente overværede seancen, 
og jeg modtog efterfølgende 
en kæmpe skideballe.

7. Hvilke visioner/drømme har 
du for Sydsjælland:  

 At vi kunne blive Danmarks 
mest atraktive erhvervsområde.

8. Hvad laver du i din fritid (ud 
over Venstre, naturligvis ): 

 Går på jagt, spiller kort, bruger 
vores sommerhus, arrangerer 
rejser.

9. Hvad er din dårligste vane: 
 At forlægge ting.

10. Hvilken film har du set flest 
gange – og hvorfor: 

 De urørlige, fordi den kørte på 
flyet sidst vi rejste til Austra-
lien, og den er meget rørende 
og morsom.

11. Hvilket sted i verden ville du 
helst besøge hvis du ikke 
skulle bekymre dig om øko-
nomien: 

 Sydafrika.

12. Hvilken person ville du gerne 
møde, uanset om vedkom-
mende er i live eller ej: 

 Julia Roberts.

13. Hvilken bog er den bedste 
bog du har læst: 

 Kongens fald.

14. Foretrukkent feriested: 
 Nej.

15. Hvis du vandt 10 millioner i 
Lotto, hvad ville du så bruge 
pengene til: 

 Afvikle min prioritetsgæld, 
rejse og drive landbrug til pen-
gene var brugt op.

16. Hvad spiser du til morgen-
mad: 

 Havregryn og rugbrød med 
honning.

17. Hvilken sygdom ville du helst 
udrydde hvis du kunne: 

 Alzeimers.

18. Er du en god kok – og til 
hvad: 

 Nej.

19. Hvilke visioner har du for 
Næstved Kommune: 

 Se punkt 7.

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

kandidat: 

Elmer Jacobsen

kaNdidat-

præsentation 

KV13

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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Venstres vision for en bedre kommune

Borgernes kommune – en imødekommende 
kommune.

Vi skaber løsninger – muligheder frem for 
begrænsninger.

troen på en fremtidssikret kommune.

Hele løsninger – ikke halve projekter.

Fleksibilitet – fordi hverdagen skal fungere.

Et erhvervsliv – med plads til vækst.

Mangfoldighed – retten til frihed og forskellighed.

Vision og
Handlingsprogram

Nye tider. Varig velfærdI NæSTVED
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Venstres Handlingsprogram 
 

2 www.naestved.venstre.dk 
 

Sigtelinjer for Nærdemokratiet 
 

Venstre vil styrke det lokale nærdemokrati, ved at 
forbedre mulighederne for inddragelse af 
borgerne.  
 
Retten til forskellighed og mangfoldighed skal 
være grundlaget for, at borgerne, på tværs af 
interesser, mobiliseres til at deltage i udviklingen 
af det lokale nærdemokrati.  
 

Omsorg - og handicappolitik 
Omsorgen for ældre, handicappede og svage 
borgere er en helt central opgave. Vi vil have 
samspil mellem menneskelighed og moderne 
velfærdsteknologi, således at udførslen altid 
opleves som rimelig, med respekt for borgeren. 

Der skal sættes ind, hvor borgeren har behov for 
hjælp. Borgere der kan klare sig selv, må ikke 
automatisk bliver en del af den kommunale 
omsorg.  

Vi vil styrke fokus på også at inddrage borgerens 
eget netværk, så vi sikrer omsorg med 
personlighed. 

Børn og Familie 
Den bedste uddannelse dit barn kan få. Det er 
Venstres mål for folkeskolen i Næstved. 
 
Folkeskolen er en vigtig del af fundamentet for 
vores samfund. Skolen skal styrke børnenes 
personlige udvikling til selvstændige aktive og 
kritiske borgere i et demokratisk samfund, som 
gennem skolen får både solide kundskaber og 
sociale kompetencer. Skolen skal give børnene 
nysgerrighed og lyst til at lære.  
 
Vi ønsker stærke skolebestyrelser, som 
engagerer forældrene aktivt i skolen. Engagerede 
forældre er en forudsætning for god indlæring, og 
for at børnene er friske og klar til indlæring, når de 
møder i skolen.  
 
Vi vil fortsat arbejde for, at kommunens 
pasningstilbud – børnehave, vuggestue og 
dagpleje – indrettes efter forældrenes behov, med 
mere fleksible åbningstider af hensyn til pendlere 

og forældre med skæve eller lange arbejdstider, 
og hvor der er tryghed og trivsel.  
 
 

Sundhed 
Det sunde liv er at tænke sig om – det har vi alle 
et ansvar for. Venstre vil understøtte borgernes 
bevidsthed om sammenhængen mellem egen 
sundhed, og den måde den enkelte prioriterer og 
vælger at leve sit liv. Venstre vil ikke skemalægge 
borgernes liv, men derimod oplyse og tilskynde til, 
at de nemme valg også bliver de sunde valg i 
vores hverdag. Naturligvis med respekt for den 
enkeltes frie og selvstændige valg. 

Borgere med fysisk funktionsnedsættelse, psykisk 
sårbarhed og socialt udsatte skal sikres samme 
rettigheder og vilkår som andre. Borgerne skal 
have valgmuligheder og indflydelse på eget liv, for 
at leve et godt liv på egne præmisser, med 
nødvendig støtte. Medborgerskab er en integreret 
del af Handicap – og psykiatripolitikken, og stiller 
krav til borgerne om at tage et medansvar for eget 
liv. 

Kultur og Fritid 

En kultur- og fritidspolitisk investering er en 
investering i borgernes trivsel og velfærd. 
 
Venstre ønsker at fokusere på færre områder, 
hvor resurserne anvendes bedre, i stedet for et 
tyndt lag over det hele – ud fra devisen at ”vi kan 
ikke det hele”. 
 
Området skal understøtte ”Mærk Næstved”-
visionerne om oplevelse, erhverv og uddannelse. 

  
By - og landudvikling 

Venstre ønsker en kommune med et levende by- 
og landliv, med en udvikling baseret på vækst, og 
i respekt for egnens mange kvaliteter. Vi ønsker at 
udvikle både landdistrikterne og byerne. 
 
Vi ønsker flere boliger i byerne og et aktivt byliv, 
også udenfor butikkernes åbningstider. Næstved 
by ligger relativt tæt på København. Skal vi gøre 
Næstved interessant som bosætningsby, skal det 
gennem kommunal planlægning også gøres 
attraktivt at indrette butik, café, kulturtilbud o.l.  
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Venstres Handlingsprogram 

3 www.naestved.venstre.dk 
 

 
Vi ønsker at Næstved by fortsat skal være 
lokomotiv for hele kommunen. Næstved er, og 
skal vedblive at være, Sydsjællands hovedstad. 
Også derfor ønsker vi at styrke Næstved som 
uddannelsesby. Placeringen af 
uddannelsescampus ved stationen, samt en 
bedre integrering af Næstved Havn til bymidten, 
vil gøre Næstved Centrum mere attraktiv. 

Teknik og miljø 
Venstre arbejder for at fremme en effektiv 
behandling af bygge - og miljøsager, med fokus 
på muligheder frem for begrænsninger og på den 
enkeltes præmisser, og gerne med 24-timers 
svar. 
 
Det er en kommunal opgave at sørge for gode og 
trafiksikre veje. Det er også en kommunal opgave 
at holde grøfter, vandløb, offentlige pladser, 
idrætsanlæg og parker i god og ren stand. 
Såvel landejendomme, som landsbyer og by bør 
fremstå med velfungerende boliger, pæne facader 
og i harmoni med omgivelserne.  
 

Erhvervs- og 
Arbejdsmarkedspolitik 

Venstre arbejder for, at kommunens virksomheder 
får bedre muligheder for vækst, og vil fortsat 
fokusere på forbedringer af erhvervslivets vilkår 
for nye såvel som for eksisterende virksomheder, i 
hele kommunen. 
 
Vi vil fortsat sikre, at det erhvervspolitiske område 
understøttes af den nye erhvervsstruktur med 
Næstved Erhverv A/S, med tæt kontakt til byrådet 
og løbende evaluering. 
 
Næstved kommunes forvaltning skal turde 
”udfordre lovgivningen” med henblik på at være 
”erhvervslivets advokater”. 
 
Dette gælder både tilgangen på f.eks. 
arbejdsmarkedet og infrastrukturen.  
 
Læs hele handlingsprogrammet på  

Vi ønsker at borgere der har brug for kommunens 
hjælp i f.eks. situationer med manglende job, 
behandles med seriøsitet og respekt, med 
udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Vi 
ønsker et fleksibelt og rummeligt arbejdsmarked, 
hvor der er plads til alle – og hvor der stilles krav, 
og Venstre ønsker, at borgerne skal i ordinære 
jobs og øge deres kompetencer, og derved kan 
blive selvforsørgende. 

Økonomi, skat og administration 
En kommune med udvikling og grundlæggende 
kvalitet i den service vi giver borgerne, kræver et 
godt økonomisk fundament. 
 
Det er ikke et mål i sig selv at have mange penge 
i kommunekassen, men nødvendigt når vi ønsker 
en robust kommune der kan løfte alle opgaver. 
 
Derfor vil Venstre fortsat føre en ansvarlig 
økonomisk politik, hvor vi sætter ”tæring efter 
næring,” men samtidig målretter pengene til 
kommunale kerneområder og udvikling af 
kommunen. 

Havneområdet 
Venstre ønsker at udvikle havneområdet, og 
bevare og udvikle erhvervshavnen, som er vigtig 
for Næstved. Den skaber og fastholder 
arbejdspladser, samt medvirker til vedligeholdelse 
af kanalen og infrastrukturen. 
 
Venstre ønsker et Maglemølle som sprudler af 
alle former for aktivitet. Der skal være plads til 
iværksættere, mindre virksomheder, kontorer, 
kultur, fritid, oplevelser, butikker og caféer i et 
stort og levende område. Venstre mener ikke, at 
boliger har plads på Maglemølle - af hensyn til 
Næstved Havns fortsatte drift. 
 
Venstre finder at det er i byrådsperioden 2014 - 
2017 de vigtige beslutninger skal tages, hvis vi 
skal undgå at store dele af Maglemølle falder i 
ruin. 
 
www.naestved.venstre.dk/ 
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1. Navn og adresse: 
 Hiba Mohamed Belhaiba
 Mågevænget 16
 4160 Herlufmagle
 www.belhiba.dk

2. Beskæftigelse: 
 Folkeskolelærer

3. Børn og hvis ja, hvor mange 
og alder: 

 3 børn på 19, 14 og 12 år.

4. Hvorfor har du meldt dig 
som kandidat: 

 For at gøre en forskel og ud-
vikle Næstved så den bliver 
kendt/eftertragtet også inter-
nationalt.

5. Hvad er den dårligste lugt i 
verden: 

 Gylle.

6. Er du nogensinde blevet ban-
ge for et dyr (fortæl gerne 
kort historien): 

 Nej.

7. Hvilke visioner/drømme har 
du for Sydsjælland:  

 Få flere arbejdspladser.

8. Hvad laver du i din fritid (ud 
over Venstre, naturligvis ): 

 Frivilligt arbejde bl.a. nød-
hjælpsdepot, medlem af In-

tegrationsrådet, formand for 
Frivilligrådet.

9. Hvad er din dårligste vane: 
 At jeg snakker for meget i mo-

bil.

10. Hvilken film har du set flest 
gange – og hvorfor: 

 Jeg ser næsten aldrig film. 

11. Hvilket sted i verden ville du 
helst besøge hvis du ikke 
skulle bekymre dig om øko-
nomien: 

 Australien.

12. Hvilken person ville du gerne 
møde, uanset om vedkom-
mende er i live eller ej: 

 Barack Obama.

13. Hvilken bog er den bedste 
bog du har læst: 

 Jeg læser aldrig bøger. 

14. Foretrukkent feriested: 
 Marokko.

15. Hvis du vandt 10 millioner i 
Lotto, hvad ville du så bruge 
pengene til: 

 Hjælpe min familie og de fat-
tige. 

16. Hvad spiser du til morgen-
mad: 

 Banan og brød. 

17. Hvilken sygdom ville du helst 
udrydde hvis du kunne: 

 Kræft/cancer.

18. Er du en god kok – og til 
hvad: 

 Ja, mexicanske og marokkan-
ske retter. 

19. Hvilke visioner har du for 
Næstved Kommune: 

 Skaffe flere arbejdspladser. 
 Blive en uddannelsesby.
 God integration.
 Sports-/eliteby.

20. Her på falderebet – har du 
andet på hjerte:

 Stem på mig og vær med til at 
gøre en forskel. 

kandidat: 

Hiba Mohamed Belhaiba

kaNdidat-

præsentation 

KV13
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1. Navn og adresse: 
 Henrik Nielsen
 Kometvej 26 B, 
 4700 Næstved

2. Beskæftigelse: 
 Privat ansat

3. Børn og hvis ja, hvor mange 
og alder: 

 3 drenge på 6,12 og 14 år, samt 
en pige på 9 år.

4. Hvorfor har du meldt dig 
som kandidat: 

 Fordi politik interesserer mig 
meget, og jeg vil gerne være 
med til at gøre en forskel for 
en udvikling af kommunen.

5. Hvad er den dårligste lugt i 
verden: 

 Hvis der slipper en gang poli-
tisk gylle ud.

6. Er du nogensinde blevet ban-
ge for et dyr (fortæl gerne 
kort historien): 

 Ikke bange, men jeg blev enorm 
forskrækket ved en overnat-
ning i Sverige, da der uden for 
mit vindue stod en stor elgko 
og kiggede på mig og brølede.

7. Hvilke visioner/drømme har 
du for Sydsjælland:  

 At kommunen bliver et kraft 
center for erhverv og uddan-
nelse, som kan være styrkelse 
for hele Sydsjælland.  

8. Hvad laver du i din fritid (ud 
over Venstre, naturligvis ): 

 Når muligheden byder sig, bru-
ger jeg tiden på at cykle, bl.a. 
til fordel for handicap orga-
nisationer, hospitals klovnen 
Karla og børnecancer fonden.

9. Hvad er din dårligste vane: 
 Det er at jeg snupper en ciga-

ret ind i mellem.

10. Hvilken film har du set flest 
gange – og hvorfor: 

 Hvidsten-gruppen. For den 
handler om et stykke af Dan-
marks mørkeste periode som 
aldrig må blive glemt.

11. Hvilket sted i verden ville du 
helst besøge hvis du ikke 
skulle bekymre dig om øko-
nomien: 

 Asien.

12. Hvilken person ville du gerne 
møde, uanset om vedkom-
mende er i live eller ej: 

 Bill Clinton og Bill Gates.

13. Hvilken bog er den bedste 
bog du har læst: 

 Venstre ved du hvor du har og 
bogen om Bøje Nielsen.

14. Foretrukkent feriested: 
 Spanien.

15. Hvis du vandt 10 millioner i 
Lotto, hvad ville du så bruge 
pengene til: 

 Opsparing og husbyggeri.

16. Hvad spiser du til morgen-
mad: 

 Havregryn, franskbrød, rug-
brød.

17. Hvilken sygdom ville du helst 
udrydde hvis du kunne: 

 Kræft og blodpropper.

18. Er du en god kok – og til 
hvad: 

 Hvis der skal grilles dyreryg 
eller dyrekølle og helstegt 
pattegris.

19. Hvilke visioner har du for 
Næstved Kommune: 

 Kommunen skal være foran 
med hensyn til erhverv og ud-
dannelse samt bosætning. Og 
vil have at kommunen skal 
være en medspiller frem for 
modspiller, i alle henvendelser.

20. Her på falderebet – har du 
andet på hjerte:

 Jeg har et ønske om at vi alle 
med en fælles indsats kan få 
væltet det røde flertal, og at vi 
kan få kørt kommunen ind på 
det liberale spor efter den 19. 
nov.

kandidat: 

Henrik Nielsen

kaNdidat-

præsentation 

KV13

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
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1. Navn og adresse: 
 Cathrine Riegels Gudbergsen
 Broksøvej 60A
 4160 Herlufmagle

2. Beskæftigelse: 
 Landmand, dernæst med i 

forskellige bestyrelser og for-
eninger

3. Børn og hvis ja, hvor mange 
og alder:

 4 børn.
 Augusta født i 2002, Theodor 

født i 2004, Thorkild født i 
2008 og Conrad født i 2012.

4. Hvorfor har du meldt dig 
som kandidat: 

 Jeg mener, jeg kan være med 
til at gøre en forskel, og det 
nytter ikke noget at stå uden-
for og brokke sig, så må man 
engagere sig for at ændre tin-
gene indefra.

5. Hvad er den dårligste lugt i 
verden: 

 Lugten af rådne æg, og gam-
melt blomstervand.

6. Er du nogensinde blevet ban-
ge for et dyr (fortæl gerne 
kort historien): 

 En af mine medarbejdere hav-
de en kamphund (som var me-
get fredelig), men en dag kom 
den løbende lige imod mig og 
der blev jeg pludselig bange 
selvom min fornuft sagde mig 
at jeg ikke skulle være det, så 
havde der været så meget me-
diepåvirkning i de dage at det 
havde påvirket mig.

7. Hvilke visioner/drømme har 
du for Sydsjælland: 

 At vi får trukket udviklingen 
fra Storkøbenhavn herned, så-
ledes at det bliver muligt for 
mange at arbejde tættere på 
hjemmet frem for at pendle.  
Jo mindre tid man bruger på 
transport, jo mere til familien 
og arbejdet.

8. Hvad laver du i din fritid (ud 
over Venstre, naturligvis ):

 Da både min mand og jeg ar-
bejder meget, prioriterer vi at 
være sammen med vores børn, 
så ordner vi køkkenhave og la-
ver mad og hygger. Så er jeg 
aktiv i lokalområdet og i Tryg 
Repræsentantskab. Når jeg 
skal slappe af, er det i haven 
eller med en krimi.

9. Hvad er din dårligste vane: 
 Jeg taler alt for hurtigt og spi-

ser meget chokolade.

10. Hvilken film har du set flest 
gange – og hvorfor: 

 Pink Floyds ”The Wall”, det er 
fantastisk lavet med genial 
musik jeg aldrig bliver træt af.

11. Hvilket sted i verden ville du 
helst besøge, hvis du ikke 
skulle bekymre dig om øko-
nomien: 

 Jeg vil generelt helst holde fe-
rie i Danmark, og næste ønske 
er at komme til Læsø. Skal det 
være udlandet er det en van-
dretur i Peru ad Inkastierne.

12. Hvilken person ville du gerne 
møde, uanset om vedkom-
mende er i live eller ej: 

 Min bedstefar som købte Brok-
sø, så jeg kan få historierne fra 
ham frem for genfortalt.

13. Hvilken bog er den bedste 
bog du har læst: 

 ”Skat for Landmænd” og Si-
gurds børnebibel.

14. Foretrukkent feriested: 
 Vores sommerhus i Rørvig.

15. Hvis du vandt 10 millioner i 
Lotto, hvad ville du så bruge 
pengene til: 

 Afdrage gæld, og holde en stor 
fest for venner og familie.

16 Hvad spiser du til morgen-
mad: 

 Havregrød eller yoghurt.

17. Hvilken sygdom ville du helst 
udrydde hvis du kunne:

 ALS.   

18. Er du en god kok – og til 
hvad: 

 Ja, jeg holder meget af at for-
søge mig med nye opskrifter, 
jeg er nok bedst til vildtretter.

19. Hvilke visioner har du for 
Næstved Kommune:

 At vi får en bedre infrastruktur 
også ifht.  mobil og bredbånd. 
At vi udvikler en ”levende” by 
som folk har lyst til at besøge. 
At der er muligheder for alle. 
At vi kommer snyderi til livs i 
det offentlige. At vi får ryddet 
op i forvaltningen så den bliver 
mere effektiv og ”kundeorien-
teret”.

20. Her på falderebet – har du 
andet på hjerte:

 Hjælp hinanden, det er min 
kæphest, mange er i deres 
egen osteklokke, tilbyd andre 
din hjælp med små ting, bed 
om hjælp. Det letter hverda-
gen, og man kommer hinan-
den mere ved.

kandidat: 

Cathrine riegels Gudbergsen

kaNdidat-

præsentation 

KV13
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Diego Gugliotta, 50 år.

Født i Argentina, hvor han udover 
at have gennemført en uddannel-
se på en argentinsk handelsskole 
var professional pilot, og sammen 
med en partner drev han en land-
brugsvirksomhed med speciale i 
sprøjteflyvning.

Flytter til Danmark for at bo 
sammen med sin kone Mette i 
1987.   Opnår dansk indfødsret i 
1992. Bliver civilingeniør fra Ålborg 
Universitet i 1993. Samme år aftje-
ner Diego 8 måneders værnepligt 
i kamptropperne ved Sjællandske 
Livregiment, med udmærkelse 
som ”måneds infanterist”. 

Starter sin professionelle inge-
niørkarriere efter aftjent værne-
pligt i 1994 ved Howden Variax 
i Næstved (tidligere Novenco 
Variax). Driver i dag eget inge-
niørvirksomhed specialiseret i 
pumper og pumpeanlæg.

Bor med Mette (lærer) og sam-
men har de tre børn, den æld-
ste læser på Danmarks Tekniske 
Universitet, og de to andre går på 
gymnasium.

Bor på ” Den Gule Gård ved 
Blangslev” (Mogenstrup) , en 
slægtsgård bygget af Mettes for-
fædre i 1867, spiller dog ikke violin, 

som mange af jer vil huske at den 
tidligere ejer af gården, og Mettes 
farfar, Hr. Karl Jensen, gjorde, til 
glæde for dansk folkedans.

Mange hilsner
Diego Gugliotta (V)

Civilingeniør

kandidat: 

diego Gugliotta

kaNdidat-

præsentation 

KV13

Kirsten Devantier har mod på at 
øse af sin erfaring - klar til yder-
ligere fire år

Min politiske debut for Venstre 
fandt sted i Holmegaard Kommu-
ne i 1978. 

Jeg blev valgt første gang ind i po-
litik med afsæt som medlem af 
Venstre i Holmegaard Kommune. 

Det var her min interesse blev vakt 
for at dykke ned i de vilkår bor-
gerne og kommunen var undergi-
vet og måtte indrette sig på. Fra 
Holmegaard blev jeg i 1994 første 
gang valgt til Storstrøms Amts-
råd, hvor jeg i flere perioder var 
medlem af økonomiudvalget og 
bl.a formand for social- og psy-
kiatriudvalget. Ved den seneste 
kommunalreform stillede jeg op 
til Næstved Byråd og Region Sjæl-
land, hvor jeg er medlem af forret-

ningsudvalget samt formand for 
psykiatri- og socialudvalget. 
Det har vist sig at være et vigtigt 
element i mit byrådsarbejde for 
Næstved, at jeg med en tæt kon-
takt til regionen har kunnet påvir-
ke og gavne Næstved ved i mange 
sager at være på forkant og skabe 
resultater til gavn for borgerne lo-
kalt og regionalt. 

Jeg har altid været helhedsorien-
teret og prioriteret et ordentligt 
og ligeværdigt kommunalpolitisk 
samarbejde i en fordragelig tone. 
Jeg ved af egen erfaring, at det er 
afgørende for at nå fælles lokale 
resultater til gavn for flest mulige. 

De seneste år har overordnet lov-
givning ikke gjort det nemmere for 
hverken kommunerne eller den 
enkelte borger. Men vi skal finde 
løsninger. Jeg tror på, at vi kan for-
bedre den nuværende situation. 

Jeg er glad for den tillid og opbak-
ning til min person og det politiske 
arbejde jeg udfører mellem val-
gene, og jeg beder om, at man vil 
forny mit mandat. Der venter fire 
nye år med store krav til os alle. 

Jeg er klar og skal opfordre til at 
betro mig opgaven også i den 
kommende periode. 

Med venlig hilsen
Kirsten Devantier

kandidat: 

kirsten devantier

kaNdidat-

præsentation 

KV13
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Jeg hedder Niels True og er 45 år. 
Jeg er gift med Tina og jeg har 2 
børn på 19 og 11 år, hvoraf den 
ældste netop er startet på Aarhus 
Universitet og dermed har forladt 
reden.

Jeg bor på en lille gård i den østlige 
del af kommunen – et par km nord 
for Tappernøje. Det er samme gård 
hvor jeg har boet siden jeg var 9 
år. På gården har vi 7 heste som er 
hele familiens store interesse.

Til dagligt arbejder jeg i Nykredit’s 
IT-afdeling i København som it-ar-
kitekt og der har jeg været i mere 
end 14 år – en fantastisk arbejds-
plads.

Når jeg ikke er på arbejde eller går 
hjemme på gården, så er jeg for-
mand for en rideklub og medlem af 
skolebestyrelsen på Korskildesko-
len i Brøderup.

Så jeg har interesse for politik for 
ellers ville jeg ikke være kandidat. 

Jeg har tidligere været medlem 
af Præstø Byråd fra 2001 – 2006.

Min primære motivation for at 
stille mig til rådighed som kan-
didat er som bosiddende i den 
del af kommunen med udsigt 
over Præstø Fjord og hvor der er 
et stykke vej ind til kommunens 
centrum.

Jeg vil gerne, at vi får en kom-
mune i harmoni mellem den store 
by og de mindre landsbysamfund, 
hvor initiativ og idérigdom blom-
strer lokalt og hvor vi samtidig har 
den store by hvor andre initiativer 
trives.

Alle tilbud skal ikke være alle ste-
der. Nogle tilbud trives bedst i den 
store by, men det må ikke forhin-
dre at andre ting ikke kan gro i 
landsbysamfundet. Vi skal have en 
kommune som fremmer virkelyst 
og skaberlyst også lokalt og kom-
munen skal ses som en aktiv med-
spiller.

Et andet område som har min in-
teresse er folkeskolen. Målt på 
resultater kan skolerne i Næstved 
blive bedre og det er vigtigt at den 
kommende reform af folkeskolen 
bliver brugt til at styrke faglighe-
den i skolen. Jeg mener vi skal sør-
ge for at få de svage elever med, 
men samtidig må vi ikke glemme 
de elever der har brug for ekstra 
faglige udfordringer.

Med venlig hilsen
Niels True

kandidat: 

Niels true

kaNdidat-

præsentation 

KV13

Bor på Havrevænget 2 i Næstved 
sammen med Eva og har to børn 
på hhv. 4 og snart 6 år.

Selvstændig erhvervsdrivende 
som registreret revisor med et 
kontor i Næstved.

Medlem af VU i 1985. 

Medlem af Venstre et par år se-
nere. 

Medlem af Næstved Byråd fra 1. 
januar 1990. 

Har i øvrigt været med i Herlufs-
holm Menighedsråd fra 1988-
2000.

Glad for at gå i biografen (omend 
tid sjældent byder sig). Læser 5 
aviser dagligt og kommer - omend 
for sjældent - i Scala-centeret.

I denne valgperiode medlem af 
Økonomiudvalget, Ejendomsud-
valget og Børneudvalget.

kandidat: 

Søren revsbæk

kaNdidat-

præsentation 

KV13
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1. Navn og adresse: 
 Sebastian 
 Mylsted-Schenstrøm, 
 Ostenfeldtsvej – Næstved.

2. Beskæftigelse: 
 Studerende (International 

Business and Politics, CBS)

3. Børn og hvis ja, hvor mange 
og alder: 

 …

4. Hvorfor har du meldt dig 
som kandidat: 

 Fordi jeg for ofte tog mig selv 
i at tænke at vi ikke satser 
offensivt og langsigtet nok i 
Næstved Kommune. Ofte har 
jeg tænkt, at det må vi kunne 
gøre bedre, og det vil jeg bi-
drage til.

5. Hvad er den dårligste lugt i 
verden: 

 Muligvis den dunst man kan 
opleve i Fælledparken omkring 
1. maj.

6. Er du nogensinde blevet ban-
ge for et dyr (fortæl gerne 
kort historien): 

 Jeg er generelt ikke bange for 
dyr, men hvepse kan alligevel 
få mig til stikke halen mellem 
benene!

7. Hvilke visioner/drømme har 
du for Sydsjælland:  

 Min vision for Næstvedområ-
det er at vi skal være Sydsjæl-
lands hovedstad. En by med 

et pulserende uddannelses- 
og erhvervsliv, en tilflytter-
kommune med høj og effektiv 
service.  

8. Hvad laver du i din fritid (ud 
over Venstre, naturligvis ): 

 I den sparsomme fritid jeg 
har ved siden af studiet og 
mit politiske engagement yn-
der jeg at fiske, se film, nørde 
elektronik.

9. Hvad er din dårligste vane: 
 Jeg har en tendens til at sige 

”forstå mig ret” når jeg ikke 
helt ved hvordan jeg skal ud-
trykke det jeg tænker i en 
presset situation.

10. Hvilken film har du set flest 
gange – og hvorfor: 

 A Single Man af Tom Ford. Det 
er en utrolig smuk film om at 
værdsætte de små glæder i li-
vet – uanset hvad livet udsæt-
ter en for. Kan varmt anbefale 
den!

11. Hvilket sted i verden ville du 
helst besøge hvis du ikke 
skulle bekymre dig om øko-
nomien: 

 Uha, den er svær. På den ene 
side er jeg et naturmenneske, 
og på den anden er jeg også 
til storbyferier... Så det må 
blive enten Kolahalvøen for 
at fiske Laks, eller byernes by, 
New York.

12. Hvilken person ville du gerne 
møde, uanset om vedkom-
mende er i live eller ej: 

 Steve Jobs (Apple) – fordi han 
var den vel nok største visio-
nær og entreprenør i vores tid.  

13. Hvilken bog er den bedste 
bog du har læst: 

 Biografien ”Steve Jobs – by 
Walter Isaacson”.

14. Foretrukkent feriested: 
 London eller Berlin.

15. Hvis du vandt 10 millioner i 
Lotto, hvad ville du så bruge 
pengene til: 

 Jeg ville først og fremmest in-
vestere pengene for bevare 
dem, og så gradvis bruge dem 
til at gøre de ting man som al-
mindeligt menneske sjældent 
har mulighed for. Jeg ville dog 
ikke opgive studier eller ar-
bejdsliv.

16. Hvad spiser du til morgen-
mad: 

 Havregryn og müsli med frisk 
frugt, gerne pære eller æble.

17. Hvilken sygdom ville du helst 
udrydde hvis du kunne: 

 Alzheimers – den nok mest 
modbydelige sygdom der eksi-
sterer.  

18. Er du en god kok – og til 
hvad: 

 Ja, italiensk – jeg laver eftersi-
gende en uovertruffen lasag-
ne.

19. Hvilke visioner har du for 
Næstved Kommune: 

 Næstved skal være en dyna-
misk og attraktiv tilflytter-
kommune. En kommune der 
hilser fremtiden velkommen 
og handler proaktivt fremfor 
reaktivt.

20. Her på falderebet – har du 
andet på hjerte:

 Jeg har muligvis ikke ligeså 
meget livserfaring som resten 
af det i gennemsnit 55-årige 
byråd, men hvad jeg ikke har i 
erfaring har jeg i gåpåmod og 
nye perspektiver – noget der er 
brug for i Næstved Kommune.

kaNdidat-

præsentation 

KV13

kandidat: 

Sebastian Mylsted-Schenstrøm
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1. Navn og adresse: 
 Troels Larsen, 
 Åbovej 17 Herluflille, 
 4160 Herlufmagle

2. Beskæftigelse: 
 Selvstændig landmand med 

malkekøer

3. Børn og hvis ja, hvor mange 
og alder: 

 4 børn, 2 drenge og 2 piger. 
20, 18, 15 og 12 år.

4. Hvorfor har du meldt dig 
som kandidat: 

 Jeg synes det er spændende 
at være med. Der indgås kom-
promisser, men hvis man er 
ihærdig, kan man få fingeraf-
tryk på tingene.

5. Hvad er den dårligste lugt i 
verden: 

 …

6. Er du nogensinde blevet ban-
ge for et dyr (fortæl gerne 
kort historien): 

 …

7. Hvilke visioner/drømme har 
du for Sydsjælland:  

 Turismemæssigt, og bosæt-
ningsmæssigt skulle vi kunne 
matche Nordsjælland. Er-
hvervsmæssigt skal vi udnytte 
den kommende Fehmern for-
bindelse til at få flere virksom-
heder i vores område.

8. Hvad laver du i din fritid (ud 
over Venstre, naturligvis): 

 Sport interesserer mig meget. 
Har spillet meget fodbold, 
men et dårligt knæ gør, at jeg 
må styre mig.

9. Hvad er din dårligste vane: 
 …

10. Hvilken film har du set flest 
gange – og hvorfor: 

 Det må være Matador og ba-
ronessen på benzintanken. 
Dvs. gamle danske film er et 
hit hos mig.

11. Hvilket sted i verden ville du 
helst besøge hvis du ikke 
skulle bekymre dig om øko-
nomien: 

 Tage en tur med den Transibi-
riske jernbane.

12. Hvilken person ville du gerne 
møde, uanset om vedkom-
mende er i live eller ej: 

 Gerd Muller (første fodboldfan 
jeg havde).

13. Hvilken bog er den bedste 
bog du har læst: 

 Den russiske Sangerinde med 
Leif Davidsen.

14. Foretrukkent feriested: 
 …

15. Hvis du vandt 10 millioner i 
Lotto, hvad ville du så bruge 
pengene til: 

 …

16. Hvad spiser du til morgen-
mad: 

 …

17. Hvilken sygdom ville du helst 
udrydde hvis du kunne: 

 …

18. Er du en god kok – og til 
hvad: 

 NEJ

19. Hvilke visioner har du for 
Næstved Kommune: 

 At vi får en stigende beskæf-
tigelse, især gennem flere 
virksomheder. Byen Næstved 
skal i endnu højere grad være 
Sydsjællands hovedstad (også 
som stærk uddannelsesby) og 
landområderne også får del 
i en vækst, således at skoler, 
børneinstitutioner, ældrecen-
tre og butikker stadig har en 
eksistens i de mindre byer.

20. Her på falderebet – har du 
andet på hjerte:

 …

kandidat: 

troels Larsen

kaNdidat-

præsentation 

KV13



Jeg er 56 år, og har fem børn i al-
deren 7 til 20 år.

Jeg er gift med Lisbeth som er 
ingeniør og pendler til hovedsta-
den.

Vi er bosiddende på et mindre 
planteavlsbrug i den sydlige ud-
kant af Næstved, hvor vi også har 
en rideskole.

Jeg er selv uddannet landmand 
og har tillige en uddannelse inden 
for den finansielle sektor.

I dag arbejder jeg som senior 
erhvervsrådgiver i Nykredit, med 
arbejdsplads i Næstved.

Jeg løber selv maraton 1 til 2 
gange om året, vi er alle fysisk ak-
tive, og vi deltager som familie i 
løb og nyder den årlige skiferie og 
andre former for aktiv ferie.
Jeg har været involveret i skolebe-
styrelsesarbejde gennem de sidste 
10 år, først på Rønnebæk Skole, og 

nu desuden som formand for be-
styrelsen på Sjølundsskolen.

de mærkesager jeg vil arbejde 
for i byrådet er:
•	 En stærk folkeskole med fokus 

på fagligheden, og hvor vi ud-
fordrer alle elever, og erkender, 
at for at udnytte alle elevers ful-
de potentiale skal de behandles 
forskelligt.

•	 Næstved skal have flere og bed-
re ungdomsuddannelser. 

•	 Næstved skal have flere videre-
gående uddannelser, således at 
vi kan holde på de unge men-
nesker og således at virksom-
hederne kan få kvalificeret ar-
bejdskraft.

•	 Der skal være fokus på bevarel-
se af nuværende og oprettelse 
af nye arbejdspladser i Næst-
ved.  Bl.a. ved øget fokus på 

bedre infrastruktur både digital 
og fysisk.

•	 Vi skal have tillid til, at borgerne 
selv er de bedste til at forvalte 
deres egne penge.

•	 En kommune i balance hvor 
udviklingen ikke kun foregår i 
Næstved by.

Med venlig hilsen og godt valg

Mit navn er Sahre Yücel Buruk. 
Jeg er 38 år og gift med Meric, 
der er 43 år og maskiningeniør. 
Sammen har vi 3 dejlige børn på 
17, 14 og 8 år.

Jeg kom til Danmark som 13 årig 
i 1988 sammen med min mor og 
søskende da min far boede i Dan-
mark. Han kom til Danmark som 
gæstearbejder sammen med min 
farfar i 1970.  Jeg  har haft dansk 
statsborgerskab siden 1988.

Jeg er ansat i Borgerservice 
på Næstved Hovedbibliotek som 
borgerkonsulent.

i min fritid: 
Jeg er medlem af Integrationsrå-
det i Næstved Kommune,  og re-
præsenterer Næstved Tyrkiske 
Kultur Forening.

Jeg er også kasserer og næst-
formand for Næstved Tyrkiske Kul-
tur Forening.

Her er de ting, jeg vil arbejde 
for, når jeg forhåbentlig kom-
mer i byrådet: 
•	 De unge flygter fra Næstved 

Kommune. Det skal vi have sat 
en stopper for. Vi skal udvikle 
Næstved, således der kommer 
flere tilflyttere til byen, samt at 
vores unge bliver boende. 

•	 Som pendler vil jeg arbejde for, 
at vi får bedre  transportmulig-
heder i form af tog og motorvej. 

•	 Kommunen skal tiltrække flere 
erhvervsdrivende, og vi må gøre 
alt for at vi får flere virksomhe-
der til byen.

•	 Alle som får kontanthjælp skal 
yde før de kan nyde. 

•	 Omsorg for de svage i samfun-
det.

•	 Integration skal gå begge veje i 
det danske samfund.

•	 Bygge bro i mellem de forskel-
lige kulturer, respektere og for-
stå forskelligheder.

•	 Nydanskere skal aktiveres i job. 
Det er den bedste måde at inte-
grere sig i samfundet.

•	 Unge nydanskere skal have vi-
deregående uddannelse og sik-
re job i erhvervslivet .

•	 Mindre bureaukrati, bedre for-
valtning, samt lige samfund, 
ikke parallelle samfund.

Hvis i har flere spørgsmål er i vel-
komme til at kontakte mig på tlf. 
2298 6357 eller mail sybur@nae-
stved.dk 

kandidat: 

rasmus Østergaard

kandidat: 

Sahre Yücel Buruk

kaNdidat-

præsentation 

KV13

kaNdidat-

præsentation 

KV13
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Med vedtagelsen af Næstveds 
nye sundhedspolitik håber jeg, 
at vi får slået hul igennem til 
en borgernær og fremadrettet 
sundhedsudvikling. 

Næstved Kommunes nye sund-
hedspolitik blev godkendt af By-
rådet her i slutningen af august 
måned med mange rosende og 
anerkendende ord - og det har 
den fortjent. 

Jeg har deltaget aktivt i udvik-
lingen af sundhedspolitikken og 
har store forventninger til, at 
den vil gøre en forskel i praksis - 
det vil sige blandt borgerne; for 
det er jo her, det sker.

Som noget nyt er det bærende 
element for den nye sundheds-
politik SUNDHED PÅ TVæRS. Det 
betyder, at det ikke kun er sund-
hedsområdet og Sundhedsudval-
get, der ”ejer” og er ansvarlige 
for at føre politikken ud i livet.

Nej, sundhedspolitikken er ret-
ningsgivende for langt de fleste 
fagområder i kommunen, for 
sundhed indgår i rigtig mange 
kommunale ydelser og under-
støtter en lang række kerneop-
gaver. Sundhedsaktiviteter som 
f.eks. motion styrker effekten af 
undervisningen i skolen - børne-
ne bliver mere koncentrerede og 
lærer bedre efter en god løbetur. 

Fem skridt fremad 
I Sundhedsudvalget har vi be-
sluttet, at sundhedspolitikken 
skal baseres på solid viden og 
sundhedsøkonomi, så vi sikrer, 
at vi får mest mulig sundhed pr. 
krone. 

Politikken er bygget op over 5 
politiske målsætninger, der alle 

indeholder både kort- og lang-
sigtede mål. 

1. Den mentale sundhed skal 
styrkes 

2. Den sociale lighed i sundhed 
skal øges 

3. Børn & unge skal bevæge sig 
mere, og deres madvaner skal 
være sundere 

4. Sundhed fremmer beskæf-
tigelsen, og beskæftigelse 
fremmer sundheden 

5. De strukturelle rammer skal 
fremme bevægelse og udeliv 
over alt i vores kommune. 

Efter politisk at have udpeget 
ovennævnte politiske temaer 
har der været afholdt 5 cafémø-
der, et for hvert af temaerne. 
Der har været inviteret politike-
re, foreninger, bestyrelser, råd, 
institutioner, private firmaer, 
brugere og ansatte i kommunen. 

Bredt bagland støtter 
I alt ca. 150 personer har delta-
get i cafémøderne. Udover den 
inspirerende dialog har café-
møderne også indeholdt faglige 

inspirationsoplæg ved f.eks. pri-
vate firmaer, 3F, Psykiatrifonden, 
Socialstyrelsen, Fødevarestyrel-
sen, Syddansk Universitet samt 
kommunens medarbejdere og 
ledere. Det har været fantastisk 
at opleve den entusiasme og in-
teresse, der har været på alle 5 
cafémøder - Det har været en 
virkelig glæde at opleve dette og 
deltage. 

Sundhedspolitikken bliver nu 
vores nye pejlemærke for perio-
den 2014 til 2017. 

Det næste og helt afgørende 
er at få skabt liv i sundhedspo-
litikken. Dette kommer til at ske 
ved det vigtigste, rned en god 
dialog og tæt samarbejde med 
de forskellige fagområder i kom-
munen, i en proces, hvori de ak-
tuelle politiske fagudvalg natur-
ligvis også bliver involveret. 

Jeg ser frem til at opleve sund-
heden i øjenhøjde ude blandt 
borgerne, hvor livet leves og 
sundheden bliver alle-mands-eje.

Kirsten Devantier 
Medlem af Næstved Byråd 

Sundhedsudvalget

 Sundhed i øjenhøjde og 
på tværs i Næstved 

Af  Kirsten Devantier, Regions- & byrådsmedlem, Næstved (V)
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Husdyrbrugsgodkendelser
Vi har længe haft fokus på om-
rådet, og eksponeringen i avisen 
er vand på vores mølle. Politisk 
har vi ikke været specielt uenige, 
men må konstatere, at forvalt-
ningen prioriterer anderledes. På 
intet tidspunkt har forvaltningen 
påpeget dette efterslæb.

Tværtimod var der som oplæg 
til det kommende budget indlagt 
en besparelse på over 200.000 
kr. Et enigt udvalg fravalgte denne 
besparelse og prioriterede ekstra 
midler til området. Vi er nødt til at 
fortælle igen og igen, at områder-
ne hvor der kan tjenes penge til 
denne kommune skal prioriteres, 
så det kan brede sig på gangene 
i Rådmandshaven.

Veje
Helt anderledes ser det ud på 
vejområdet, hvor der ikke forspil-
des en chance for at fortælle os 

at området mangler penge. Der 
er et efterslæb til vejene fra 2014 
til 2018 på 98 millioner kr. For-
valtningen arbejder med et stort 
forslag til privatisering af veje. 
I dag er der ingen logik i hvilke 
veje der er private eller offent-
lige. Derfor skal vi anbefale at 
man holder øje med, hvilke tiltag 
der er i de forskellige områder. Vi 
skal på et tidspunkt udstikke ret-
ningslinjerne, men der kan nemt 
opstå uretfærdigheder vi ikke er 
opmærksomme på.

Varmeværk
Når disse linjer læses er der for-
håbentlig klarhed over om vi skal 
have et flisværk. I planmæssig for-
stand kan vi ikke nægte værket. 
Området er udlagt til erhverv, og 
ville byrådet det anderledes, bur-
de vi have ændret det for længst. 
Så havde varmeværket ikke købt 
grunden. Så her er ingen slinger 

ifølge vores retsopfattelse. Det 
som kan ændre beslutningen, er 
hvis beregninger viser, at sam-
fundsøkonomien i projektet ikke 
er positiv, så bliver vi nødt til at 
forholde os til det.

Omfartsvejen
De første ekspropriationer er nu 
på plads, og arbejdet ved Sorø-
vej er startet i uge 36. Det bliver 
som sagt en flot vej. Der er lavet 
en fin aftale med Bane Danmark 
om renoveringen af broerne på 
Sydbanen, hvilket omfatter at der 
skal etableres en tunnel ved Gre-
vensvænge. Hvor meget vej vi så 
efterfølgende kan få råd til, må 
tiden vise. Vi mener man bør nå 
til Vordinborgvej.

Med venlig hilsen 
og godt valg til alle

Otto Poulsen & Elmer Jacobsen

Nyt fra Teknisk Udvalg
Af  Otto Poulsen og  Elmer Jacobsen

19. november 2013 kan blive en 
mærkedag - ikke kun for Venstre, 
men også for Næstved Kommu-
ne. Dagen kan blive dagen, hvor 
det socialdemokratiske styre i 
kommunen ændres til borgerligt 
styre med Venstre i spidsen.

ændringen kommer ikke af sig 
selv, men kræver en god og ef-
fektiv indsats af såvel Venstres 
kandidathold som af alle, der 
støtter Venstres tanker.

Efter 24 år i kommunalpolitik 
er det naturligvis lidt underligt 

ikke at være en del af holdet, der 
kæmper om pladserne ved det 
kommende valg, men jeg føler, 
at den beslutning jeg har truffet, 
er den rigtige beslutning.

Jeg vil på forhånd ønske de for-
håbentlig mange Venstre-med-
lemmer af Næstved Kommunes 
kommende byråd til lykke, og jeg 
er sikker på, at de alle vil opleve 
et spændende, men også meget 
arbejdskrævende job.

Da dette nummer af Venstre-
bladet er kandidaternes blad, 

vil jeg indskrænke mit indlæg 
til dette, og vende tilbage efter 
valget.

Held og lykke til alle Venstres 
kandidater - såvel byråd som re-
gionsråd.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen

Venstre i spidsen Af  Hans R. Hansen

Nye tider. Varig velfærd
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Regionsrådets arbejde har hidtil 
været præget af et bredt samar-
bejde. Venstre har i opposition 
søgt indflydelse, taget ansvar og 
fået opfyldt næsten alle sine po-
litiske ønsker - trods en social-
demokratisk formand for bord-
enden. 

Mange steder i det politiske 
liv er det blevet en opgave i sig 
selv at skabe ”kant” til politiske 
modstandere. Sådanne partitak-
tiske overvejelser kan underti-
den virke hæmmende for, at vi 
finder de bedste løsninger for 
borgerne. 

Politisk kant 
Et eksempel på det brede sam-
arbejde er sidste års aftale om et 
styrket samarbejde med private 

aktører på sundhedsområdet. 
Et helt nyt og epokegørende of-
fentligt/privat samarbejde som 
ikke er set før i Danmark. 

Formålet med samarbejdet var 
at øge kapaciteten, så ventetid 
på behandling reduceredes og 
færre borgere skulle uden for 
regionen og modtage den nød-
vendige behandling. I juni skulle 
vi underskrive aftalen med et 
konsortium, bestående af pri-
vathospitalerne Aleris – Ham-
let og Valdemar i Ringsted samt 
Falck Healthcare; men pludselig 
fik S-SF flertalsgruppen trang 
til ”politisk kant” og til at grave 
grøfter. 

S –SF bange for de private 
Socialdemokraterne og SF blev 

bange for, at vores nye samar-
bejde med private skulle udvikle 
sig til en succes. Derfor valgte de 
to partier pludselig at lægge et 
loft på en ny rammeaftale med 
private aktører, så omfanget af 
samarbejdet med de private ikke 
må være større end i dag. 

Hvem der leverer tilbuddene, 
og hvor de er ansat, er for Ven-
stre ikke afgørende. 

Konsekvenserne for patienter-
ne kan i værste fald være, at de 
må acceptere længere ventetider 
og et dårligere behandlingstilbud 
på et offentligt sygehus uden for 
vores egen region, i stedet for 
behandling på et privat hospital, 
i f.eks. Ringsted.

Med venlig hilsen
Kirsten Devantier

Min politiske parentes fra Regionsrådet 

Som formand med mange udfor-
dringer, er det alligevel lykkedes 
at få afholdt en række kandi-
datsamlinger hvor vi er kommet 
godt i gang med valgkampen.

Ligeledes har vi flere gange 
haft uddelingsaktioner på Hjul-
torvet den første lørdag i hver 
måned, hvor vi har fået gjort 
opmærksom på os selv og ikke 
mindst Karsten. Vi vil være på 
Axeltorv hver lørdag i oktober 
og november samt ved super-
markeder mv. i hele kommunen. 
Derudover har vi deltaget i City 
Night. 

Jeg har noteret mig at der er 
mange læserbreve fra Venstres 
kandidater i Sjællandske og der-
med er vi godt i gang med valg-
kampen. 

Venstre har et rigtigt godt kandi-
dathold som stiller op til valget, 
husk at stemme personligt på 
kandidaterne, som alle er klar til 
at indtage byrådssalen, og for-
håbentlig med Karsten Nonbo 
som Næstveds nye borgmester. 
Læs præsentation af kandida-
terne her i bladet.   

Vores handlingsprogram er 
også blevet færdigt og kan fin-
des på vores hjemmeside http://
naestved.venstre.dk/ som er 
Venstres bud på, hvordan vi kan 
gøre Næstved Kommune et end-
nu bedre sted at leve. 

Man kan blandt andet læse 
om erhvervs- og beskæftigelses-
politik, med nogle bud på hvor-
dan Venstre kan være med til at 
hjælpe erhvervslivet her i kom-

munen, så Næstved Kommune 
bliver en attraktiv kommune at 
have virksomhed i, og dermed 
kunne fastholde og skabe ar-
bejdspladser i hele Næstved 
Kommune.   

Jeg skal naturligvis heller ikke 
glemme at gøre opmærksom på 
at der er valg til regionsrådet 
hvor vi fra  Venstre i Næstved 
Kommune stiller med 2 kandida-
ter, nemlig Kirsten Devantier og 
Ben Sancoeur. 

Tillykke til Diego Gugliotta 
som er blevet valgt som Venstre 
Sjælland Syds kandidat til Euro-
paparlamentsvalget 2014.

til sidst vil jeg blot ønske 
alle en rigtig god valgkamp

Efter en noget hektisk start
Af  Hans Bay, Formand for Venstre i Næstved Kommune, Formand for kredsbestyrelsen
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Alsidighed er absolut også en 
kompetence man skal besidde 
som byrådsmedlem. Som poli-
tisk valgt bliver man bedt om at 
deltage i mange forskellige fora.

Jeg har sagt ja tak til at deltage 
i frivillig praktik for den velgøren-
de forening Svovlstikkerne. De 
hjælper trængte børnefamilier 
med at få en lidt bedre jul.

De indsamler midler via en 
bred vifte af arrangementer, 
samt ved at folk tegner medlem-
skab og ikke mindst sponsorater. 
Svovlstikkerne indkøber og pak-
ker selv til de trængte familier. 
I et tæt samarbejde med lokale 
kirker og Frelsens Hær visiterer 
de til hvem der skal have denne 
julegave. 

Min praktik består i at være med 
til at sætte rammen for at afvikle 
et foredrag på Grønnegades Ka-
serne Kulturcenter.

I centrum for denne dag er 
Lisbeth Zornig Andersen, som 
er tidligere Børnerådsformand. 
Hun har tilbragt sit børneliv på 
to daginstitutioner og kalder sig 
børnehjemsunge. Hun vil komme 
ind på barske emner som over-
greb mod børn - druk og vold - 
samt rejsen gennem under–Dan-
mark og tale om normløsheden 
som hærger i vores samfund. 

I mit arbejde som afdelingssy-
geplejerske på Neonatalafsnit-
tet Næstved Sygehus møder jeg 
mange af disse udsatte familier. 
De ramler ind i et system, hvor 

bureaukrati og usmidige løsnin-
ger er en del af deres hverdag. 
Jeg ønsker ved at deltage i den-
ne praktik, at få indsigt i, om Lis-
beth Zornig Andersen kan sætte 
en dagsorden, jeg kan bruge i 
mit fortsatte arbejde både som 
afdelingssygeplejerske, men så 
sandelig også som byrådsmed-
lem. Det er nødvendigt at nogen 
gør sig til ambassadører for disse 
sårbare familier, og hjælper med 
at nedbryde rigide systemer, og i 
stedet sætter ind med handling, 
så holdbare løsninger for særligt 
udsatte sættes på dagsordenen. 
Det vil jeg gerne gøre mig til tals-
mand for, og håber at få mandat 
i endnu en byrådsperiode til at 
forfølge denne opgave.  

Alsidighed som 
byrådsmedlem

Af  Charlotte Mathiesen, Byrådsmedlem

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...
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En detailhandelsundersøgel-
se som er lavet til Næstved 
Kommune viser, at 78 % af de 
handlende i Næstved bymidte 
kommer fra postnummer 4700 
(Næstved).

Fra de omkringliggende byer 
– såsom Holme Olstrup, Fens-
mark; Herlufmagle osv, kommer 
der kun ca 2 % fra hver.

Det er lidt overraskende læs-
ning synes jeg. Det vil nok også 
sige, at de fleste mennesker 

som kommer fra omegnsbyerne 
handler i Storcenteret.

Rapporten viser i øvrigt, at 
Næstved er en stærk detailhan-
delsby – med stærk konkurrence 
mellem bymidte og storcenter.

Rapporten giver også bud på, 
hvad der kan gøres for at få 
mere handel i bymidten. 

Det ville gavne bymidten, hvis 
der kom nogle flere kædebutik-
ker – gerne nogle store af slag-
sen, som kan tiltrække folk.

Endvidere er det som om, at når 
man handler i bymidten er det 
– også – for at få en oplevelse, 
mens når man handler i storcen-
teret, er det mest fordi det er 
nemt.

Så flere City Nights og lignen-
de skal der til i bymidten.

Med venlig hilsen
Troels Larsen

Medlem af ejendomsudvalget

Vi har i flere år været under øko-
nomisk pres på det område – 
især på grund af stor tilgang til 
området.
Vi har i flere år sparet mange 
penge på området – faktisk er 
der sparet 100 stillinger væk!

Alligevel balancerer økonomi-
en ikke på handicapområdet.

Det er frustrerende at arbejde 
med, og Kirsten Devantier og jeg 
(som sidder i det udvalg, der ar-
bejder med handicap) synes at 

grænsen er nået for, at der kan 
spares mere.

Vi er blevet ”benchmarket” 
(sammenlignet) med 5 andre 
kommuner, som ligner os. 

Det er Køge, Roskilde, Slagel-
se, Holbæk og Horsens.

De første resultater af denne 
rapport er nu kommet. Det viser 
sig, at vi bruger 20-25 procent 
mindre end de andre kommuner 
på handicapområdet. Selvom vi 
godt ved, at nøgletal altid skal 

tages med et vist gran salt, og 
selvom vi også godt ved, at det 
ikke nødvendigvis er et spørgs-
mål om at give flere penge for 
at få bedre kvalitet, så bekræf-
ter rapporten at bunden er nået, 
hvad angår tildeling til handica-
pområdet.

Med venlig hilsen
Troels Larsen

Medlem af Omsorgsudvalget

Hvem handler i Næstved?

Handicapområdet kan ikkE spare mere

Af  Troels Larsen
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Jeg husker klart og tydeligt 
”Pilcha”. 

Pilcha var min hest, og da vi var 
på gården og de voksne talte 
voksensnak, blev jeg sendt ud 
for at tælle kvæg.  ”Tag lige Pil-
cha og tæl om vi mangler nogen”, 
sagde mine forældre. Jeg tror i 
øvrigt ikke engang, mine børn 
har hørt mig fortælle denne hi-
storie endnu. Jeg har nok glemt 
den på en eller anden måde, men 
ikke desto mindre var og er den 
en vigtig del af mit liv. Der var ca. 
150 stykker hver gang. For det 
meste Aberdeen Angus, men da 
var også Hereford nu og da. 

Jeg havde en såkaldt ”cuenta 
ganados”. Det er en snor du bin-
der fast til dit bælte fra begge 
ender, hvori der hænger nogle 
kugler. Hver gang du tæller ek-
sempelvis 10 styks, flytter du så 
en kugle til den anden side af 
snoren. Da jeg blev ældre, fik jeg 
så lov til sammen med min hund 
at hente dyrene, hvis de skulle 
samles.  En gang i mellem passe-
de det sammen med at jeg skulle 
til privat undervisning, og det ha-
dede jeg. Det var min mor, som 
var opsat på at jeg skulle lære at 
tale engelsk og fransk, ”for det 
var vigtigt”, sagde hun og da jeg 
hellere ville ride på min hest el-
ler lave noget andet, svarede jeg 
hende med min sædvanlige mod-
argumentation ”jeg bor i Argen-
tina, hvis der er nogen der vil tale 
med mig, så må de altså lære at 
tale spansk”. 

Traktoren fik jeg også lov til at 
køre, og min festtid var faktisk 
på samme tidspunkt som nu her 
i Danmark, bare forskudt med 6 
måneder; høsten. Jeg fik aldrig 
lov til at køre mejetærskeren, 

men traktoren var jeg fast inven-
tar på. 

Min morfars gård var på lidt 
under 200 hektar humus jord 
(der var godt nok ca. 9 ha sø) be-
liggende i det såkaldte ”fugtige 
pampas”. Min morfar, som var 
født i Spanien, blev sejlet til Ar-
gentina, da han var ca. 12 år gam-
mel. Hans storebrødre tog først 
af sted til Argentina, og da det 
begyndte at gå godt, hentede 
de så min morfar dertil. Sammen 
drev de flere hundrede hektar 
jord, hvor hverdagen hovedsage-
ligt gik med at passe kvæg, kar-
tofler, korn, majs og solsikker. 

Min morfar blev syg, det var 
et eller andet med hjertet husker 
jeg, at det blev sagt at han gik på 
førtidspension. Så skulle han have 
noget at leve af. Han fik så de 200 
hektar af brødrene, som andel for 
det arbejde han havde præsteret 
gennem mere end 40 år. 

Hans førtidspension bestod 
i at drive jorden ved hjælp af en 
”Someca 50”. Der skulle pløjes, 
sås, høstes og passes på dyrene. 
Dem af jer der er landmænd, ved 
med sikkerhed hvor afslappende 
en pension man så har, når man 
er alene om at drive et ”lille” are-
al på ca. 400 tønder land, med én 
traktor, der – så vidt jeg husker 
- ydede ca. 37 hestekræfter, og 
dertil gammeldags redskaber.    

Historien fra min farfars side, 
altså den italienske side af min 
familie, ligner lidt den fra min mor-
fars. Han fik dog aldrig en traktor, 
men til gengæld var der kun 40 
hektar, han skulle tage sig af.

Tiden gik, og for mit vedkom-
mende blev de 37 hestekræfter 
byttet ud med en seks cylindret 
Continental motor med injektion. 
Den ydede 300HK og i stedet for 

diesel, brugte den det såkald-
te 130 oktan Avgas. Maksimal 
marchhastighed uden tanke var 
på ca. 280km/t. De to kæmpe 
baghjul blev skiftet ud med to 
vinger, og det gamle militærfly, 
som tidligere var blevet brugt til 
at bekæmpe guerillaen i Argen-
tina, blev af min agronompartner 
og mig bygget om til at kunne 
læsse 450 liter sprøjtemiddel. 
Det var min flyvende traktor, og 
med den nåede jeg at bekæmpe 
ukrudt og insekter på sammen-
lagt noget der ligner 225.000 
hektar, eller det der svarer til to 
tredje dele af Fyn. 

Jeg forstår godt hvorfor Bille 
August fik en Oscar for filmen 
Pelle Erobreren. Jeg kunne ikke 
holde tårerne tilbage, da jeg så 
slutningen af den film, hvor Pelle 
kigger mod havet med sigte mod 
Amerika. 

Jeg ved med sikkerhed, at 
mange millioner amerikanere, 
fra både nord og syd, har haft 
samme følelse som jeg, for fil-
men fortæller historien om min 
og deres familier, historien om 
baggrunden for, at tusindvis af 
europæere, også fra nord og syd, 
drog af sted til Amerika i håb om 
et bedre liv.

Mine bedstefædre døde beg-
ge i Argentina. Min morfar fik 
dog set Spanien igen, inden han 
døde. De nåede også at fortælle 
deres historie. En historie om flid, 
slid, usikkerhed og hårdt arbejde. 
En historie som jeg nu befinder 
mig midt i, denne gang som en 
fortsættelse af en film, der nu har 
fået en ny titel: Tilbage til Europa!

Barnebarnet er nu kommet 
hjem til Europa igen, og denne 
gang for at blive. Fra kun at ville 
tale på spansk, kan han nu tale 

Fra Pampaen til Bruxelles 
(over Næstved)

Af  Diego Gugliotta
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på fire europæiske sprog, også 
fra nord og syd. 

Den 30. juli 2013, ca. 100 år ef-
ter at mine bedsteforældre forlod 
Europa, blev jeg af Venstre Syd-
sjællands Europaudvalg, og med 
13 stemmer mod 3 til min mod-
kandidat, valgt som kandidat for 
Venstre til at repræsentere Dan-
mark i Europa Parlamentet.  Og 
det er det, min fortælling i vir-
keligheden handler om. Om den 
store ære det for mig er, at have 
fået det mandat.  

At blive valgt ind til Europapar-
lamentet er en opgave, som for 
de fleste ser ud som værende 
umulig at gennemføre med et po-
sitivt resultat, når man som jeg, 
ikke er kendt i forvejen. Umulig-
heder har jeg jo lært en del om; 
bl.a. af mine forfædre. Det var 
umuligt at skabe sig en fremtid 
i et fremmed land, det var umu-
ligt for mig at blive civilingeniør, 
når jeg ikke en gang kunne tale 
dansk, det var umuligt at gen-
nemføre militærtjeneste i en sen 
alder, det var umuligt at finde 
sig et internationalt job, det var 
umuligt at åbne egen virksomhed 
uden at gå konkurs året efter. 
Jeg er blevet mødt af så mange 
”umuligheder”, så for mig er det 
efterhånden blevet til en sport at 
modbevise postulaterne.  Jeg har 
lært ”kuren” mod umuligheder, 
den består af flid, slid, usikker-
hed, og hårdt arbejde.  

I modsætning til mine forfædre 
var det ikke søgen efter en bedre 
fremtid der drev mig til Danmark.  
Fra at drive mit eget landbrugs-
virksomhed med en fornuftig ind-
tjening blev jeg tværtimod kastet 
ind i en ny verden. Det medførte 
min økonomiske ruin og at skulle 
starte forfra med at skaffe mig en 
ny fremtid. Da var jeg kun 24 år 
gammel, så det var ikke en tos-
set alder at starte forfra igen. Nu, 
med mine 50 år, ville jeg nok tæn-
ke mig mere end to gange om, 
før jeg ville gentage et lignende 
eventyr.   

Turen har været hård, men 

det var det, der skulle til, for at 
min kone og jeg i dag fortsat kan 
nyde at se vores tre børn vokse 
op som sunde og glade menne-
sker. Jeg tog til Danmark for at 
være sammen med min kone, og 
i dag, efter 28 år sammen, nyder 
vi vores hverdag med fødderne 
plantet godt fast i hendes fæd-
renes ”Gulegård”, bygget af hen-
des forfædre i 1867.

Gennem den halve århundrede 
jeg har betrådt vores planet har 
jeg oplevet mange ting. Jeg har 
oplevet demokrati og diktatur, 
hyperinflation og økonomisk sta-
bilitet, fred og politisk uro. Mit ar-
bejde har ført mig over det meste 
af verdenen og på nær Oceanien, 
til samtlige kontinenter. Dette har 
givet mig en unik chance for at 
opnå en bred kulturel forståelse, 
og for at kunne sammenligne an-
dre lande med Danmark.  

Mange retter deres blik mod 
USA, som det land i verden hvor 
en person kan opnå størst mulig-
hed for succes. Jeg mener dog at 
det derimod er Danmark der er 
mulighedernes land. 

Vores unikke danske måde at 
lave tingene på, er uden tvivl det, 
der gjorde, at jeg kunne opnå 
succes her til lands. Vores vel-
færdsystem er noget af det bed-
ste og mest veludbyggede der 
findes, og det vil jeg til enhver 
tid værne om. Alle, der vil, har 
en mulighed, og den eneste be-
grænsning, jeg kan få øje på, er 
ens eget helbred.  Vores danske 
model, ikke kun med hensyn til 
arbejdsmarkedet, men generelt, 
er ikke noget, vi kun skal værne 
om. Det skal vi ud og fortælle om 
til resten af Europa; Og når jeg nu 
har taget den beslutning, og fået 
mandat til at kandidere til Euro-
paparlamentet, er det netop med 
dén mission for øje, at jeg ønsker 
at blive valgt. Jeg vil have lov til 
at tage til Bruxelles og Strass-
burg og fortælle resten af Europa, 
hvad Danmark kan. Jeg vil have at 
Europa skal blive et spejlbillede af 
Danmark, for efter at have prøvet 

lidt af hvert, så ved jeg, at det er 
noget af det eneste, der virker. 

Det er præcis også derfor, at 
jeg synes, det er lidt ærgerligt 
med vores forbehold over for 
EU, for dermed afskriver vi os 
muligheden for at møde op og 
argumentere for en god portion 
danskhed på disse områder. Jeg 
er derfor indstillet på at arbejde 
for at fjerne vores rets- og for-
svarsforbehold hurtigst muligt, 
mens jeg holder mig afventende 
i relation til vores forbehold over 
for Euroen som vores fælles va-
luta. 

Mit arbejde inden for EU, vil 
med stor sikkerhed rette sig mod 
en bedre landbrugspolitik. Jeg 
kender ikke alle detaljer inden 
for området endnu. Allerede nu 
er jeg i gang med at forberede 
mig til også at kunne varetage 
landbrugets interesser bedst mu-
ligt. Jeg vil gerne finde ud af hvor 
skoen trykker, og i samarbejde 
med de forskellige aktører på 
området agere derefter.   

Erhvervsområdet generelt vil 
under alle omstændigheder være 
det område, jeg gerne vil satse 
på. For som jeg skriver på min po-
litiske hjemmeside så er erhverv 
ikke bare virksomheder. Erhverv 
er kultur og fritid, erhverv er 
sundhed og integration, erhverv 
er by og planlægning, erhverv er 
kommunikation og uddannelse, 
erhverv er omsorg og teknik, er-
hverv er med andre ord, det vi i 
sidste ende lever af, samt en stor 
del af det vi lever for.

Tak for mandatet og tilliden, 
Den vil jeg leve op til. 

Diego Gugliotta
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Grundlovsmøde 2013

To af dagens talere

Grundlovstaler nr. 2

Grundlovstaler nr. 3

TV2’s Qvortrup stiller det berømte spørgsmål, 
om ikke Lars havde skiftet holdning...

Grundlovstaler nr. 4

Der tænkes...

Og der tænkes...

Igen i år har vi afholdt Grundlovsmøde på Broksø Gods i samar-
bejde med Venstre i Faxe. Ved dette års grundlovsmøde var der 
3 talere: Karsten Nonbo og Peter Madsen og Venstres formand 
Lars Løkke Rasmussen som var gæstetaler, hvilket medført,e at 
der kom over 300 besøgende til Haven på  Broksø Gods på en 

dejlig solbeskinnet grundlovsdag.

En stor tak til alle som var med til at arrangere og planlægge 
grundlovsmødet - uden jeres indsats ville det ikke have været 

muligt at afholde et så stort arrangement.  -  Hans Bay

Solrun og vovserne

Det summede af aktivitet

Et velbesøgt grundlovsmøde



Og der tænkes...

Og så kommer svaret - JO
Interviewet er i hus

Dato Tidspunkt Arrangement Sted

12. Okt. 10:00 -14:00 Venstre på Axeltorv Axeltorv    
 10:00 Uddeling Brugsen i Fensmark
18. Okt. 18:00-21:00 Pladevender (Troels Larsen) Rejseladen, Glumsø
19. Okt. 10:00-14:00 Venstre på Axeltorv Axeltorv
 10:00 Uddeling Netto i Holme-Olstrup
 12:00 Uddeling Spar i Holme-Olstrup
20. Okt. 14:00 Næstved mod Vanløse Næstved Stadion
22. Okt. 14:00-15:30 Debat på selvejende institution Solgavens café,  
  Solgaven (Kirsten Devantier) Flagspættevej 1
 19:00-21:00 Vælgermøde omkring Næstved Digtervejsskolen/
  (Søren Revsbæk) Lille Næstved Skole
23. Okt. 18:30-23:00 Vælgermøde Bio City inkl.  BioCity Næstved
  Clooney film (Flemming Jay i panel)      
 18:30-22:00 Lokal debat (spisning kl. 18:00  Smidstrupvej 2, 4733
  - stægt flæsk) (Niels True)  
24. Okt. 19:00-21:00 Lokaldemokratidebat med Sct. Jørgens Skole
  integrationsrådet 
25. Okt. 23:59 Plakatopsætning Lokalt  
26. Okt. 10:00-14:00 Venstre på Axeltorv Axeltorv
27. Okt. 11:00-15:00 Omfartsvejsløbet Ringvejøst 
28. Okt. 16:00-18:00 Panel-debat i en erhvervspolitisk Howden, Industrivej 23 
  høring (Karsten Nonbo) 
31. Okt. 11:45-13:40 Rotaion og debat mellem klasser  Næstved Gymnasium
  i alderen 18+ 

2. Nov. 10:00-14:00 Venstre på Axeltorv Axeltorv
4. Nov. 19:00 Vælgermøde Næstved Erhvervs- Ny Ridehus
  forening, alle Borgmesterkandidater 
5. Nov. 18:30-22:00 Byrådsmøde Teatergade 
9. Nov. 10:00-14:00 Venstre på Axeltorv Axeltorv 
 10:00 Uddeling Netto i Mogenstrup 
 13:00-17:00 Biograftur m. Vælgerforeningen Bio12345
  Næstved (Familie film) 
10. Nov. 12:00 Foredrag Næstved Boldklub før kamp Næstved Stadion
  Næstved-Roskilde (Karsten Nonbo) 
12. Nov. 19:30-21:00 Debat på om lokalområdet Korskildeskolen
  Tappernøje/Brøderup (Niels True) 
 19:00-21:00 Valgmøde om folkeskolen m.  Musikstalden, 
  Næstved lærerkreds (Søren Revsbæk) Grønnegades Kasserne 
13. Nov. 09:00-13:00 Unge event for 1000 gymnasieelever Hal 1
  (Sebastian Mylsted-Schenstrøm)  
15. Nov. 18:00-21:00 Pladevender (Karsten Nonbo) Rejseladen, Glumsø
16. Nov. 10:00-14:00 Venstre på Axeltorv Axeltorv
17. Nov.  Vælgermøde Rejseladen, Glumsø
19. Nov.  Valg til kommunalbestyrelse og regionsråd
 20:00-0:00 Valgaften, følg med fra kl. 20  Kompanihuset
  i fælleskab med Venstrefolk      
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Storsmilende kandidater



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   
jumalling@yahoo.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

Jacob Mols
Vælgerforening Fladså
Hovedvejen 92 B
4733 Tappernøje
5596 5885  •  2032 8492
jam@danishagro.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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