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i Næstved Kommune

GODT NYTÅR til 
alle medlemmer! 
2016 startede med storm 
og rigtig vintervejr.
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Skal de fire lokalfor-
eninger slås sammen? 

  
Det har længe været på tale, at vi kun skulle 
være en forening, men hvad mener du som 
medlem. Hvis det viser sig, at det er det I 

som medlemmer ønsker, så mød op på den 
kommende generalforsamlinger og giv din 

mening tilkende. 

Hvis det bliver et medlemsønske så tager vi 
fat på det arbejde efter kommunevalget   

  
Det behøver ikke at blive alle fire i første 
omgang, men Fuglebjerg har et ønske om 
at sammenlægges med Næstved og Suså 
Holmegård, så vi afventer de kommende 

generalforsamlinger. 
  

Mvh
Else Marie, formand for 

Vælgerforeningen i Næstved 

Venstre i Næstved Kredsen
Venstre i Næstved kredsen afholder opstil-

lingsmøde vedrørende Valg af folketingskandi-
dat den 14. april 2016. For nærmere informa-

tioner kan du følge med på vores hjemmeside/
Facebook og de nyhedsbreve der kommer via 

mail, samt annoncering i ugeaviserne.

På vegne af  kredsbestyrelsen
Formand Hans Bay

Den nye sæson er startet.
Se program på hjemmesiden:

www.naestved.lof.dk
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Af  Hans Bay, Formand for Venstre i Næstved Kommune, Formand for kredsbestyrelsen

Først og fremmest ønskes 
alle et godt nytår!

Og en stor tak til Alle der har 
været involveret i folkeafstem-
ningen om retsforbeholdet den 
3. december Ved Folkeafstem-
ningen den 3. december valgte 
et flertal af vælgerne at stemme 
nej til den fremragende tilvalgs-
ordning vi kunne have fået vedr. 
det retslige samarbejde i EU. Nu 
kan vi kun håbe at vi kan få en 
parallelaftale i stand vedr. Euro-
pol samarbejdet. 

Kommunalpolitik
Også kommunalt kunne det gå 

langt bedre, her tænker jeg spe-
ciel på forløbet op til Byrådsmø-
det den 15. december. Omkring 
skolestrukturen hvor byråds 
gruppen nu har sat sig selv i en 
meget uheldig situation, jeg hå-
ber at Venstres byrådsgruppe 
fremadrettet vil samarbejde om 
fælles løsninger frem for at hver 
enkelt medlem stiller egne for-
slag til byrådets dagsorden.

Landsmøde 2015
Næstved vælgerforening var 
indstillet til en pris på landsmø-
det ved DM i vælgerforening, 
men desværre var det Slagelse 
vælgerforening der løb med pri-

sen. Håber at der er flere der 
har lyst til at deltage i Venstres 
landsmøde i år. Venstres Lands-
møde 2016 afholdes den 19.-20. 
november i Herning. Venstre i 
Næstved kommune afholder 
generalforsamling den 16. Marts 
2016.
Læs mere om de kommende 
aktiviteter i Venstre i Næstved 
kommune, her i bladet, og følg 
med i de nyhedsmails som vil 
komme løbende.

Mvh
Hans Bay Christensen

Formand for Venstre i Næstved 
kommune

Kære Alle

Stemning fra mødet på Café 31
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Folkeskolerne i Næstved har de 
sidste par måneder været gen-
stand for megen debat, også i 
Venstre, og med god grund. Det 
er noget der er vigtigt for os alle, 
børn, forældre og også politikere.

Som det nok er de fleste be-
kendt, er der også i Venstres 
gruppe forskellige holdninger til 
emnet.

Vi er dog enige om, at der skal 
gøres noget omkring folkesko-
lerne i Næstved. Det løser ikke 
problemet at udskyde problemet 
endnu engang. Det løser ikke de 
problemer vi står over for.

Vi er også enige om at vi har 
en udfordring med for mange 
m2 i forhold til et faldende elev-
tal, der fortsætter med at falde 
så langt vore prognoser rækker. 
Dertil kommer en økonomisk ud-
fordring samt en udfordring med 
fagligheden.

Det ville give god mening at 
lukke et par skoler i Næstved 
kommune og vi kan i Venstres 
gruppe blive enige om at det 
kunne være afdelingen i Holme 
Olstrup som ikke ligger særligt 
langt fra afdelingen i Toksværd.

Det kunne også give god me-
ning at se på om der fortsat skal 
være en skole i Karrebæk, da 
elevgrundlaget også her bliver 
mindre og mindre og der sam-
tidig er udsigt til en privatskole. 
Der vil næppe være plads til 2 
skoler og lukkes folkeskolen i 
Karrebæk, vil det være elever fra 
et begrænset geografisk område 
der skal transporteres til en skole 
i Næstved. Måske skal der i tilgift 
til de 2 navngivne skoler også ses 
på om der skal noget kapacitet 
ud af skolerne i Næstved by.

Men det løser isoleret set ikke 
de udfordringer vi har. Det vil 
give økonomien i skolen et skub i 
den rigtige retning, men løse den 

økonomiske udfordring, det vil 
det ikke. 

Når der foreslås skoleluknin-
ger, kan man ret hurtigt stå alene 
med det synspunkt og sættes 
der navn på de skoler der kunne 
være emner for lukning, så bliver 
man mere og mere alene i syns-
punktet.

Der kan måske findes et fler-
tal i Næstved Byråd, der vil lukke 
skoler, men når der skal sættes 
navne på, så forsvinder flertallet.

Byrådet har sendt et forslag 
om ny struktur for folkeskolerne i 
høring. Et forslag som bygger på 
de forudsætninger at der ikke må 
lukkes skoler, det må ikke give 
udgifter til anlæg samt det skal 
frigøre et økonomisk råderum 
samt styrke fagligheden. Et for-
slag som forsøger at adressere 
de udfordringer, der skal findes 
løsning på, bortset fra det ikke 
løser problemet med, at vi har for 
meget plads i forhold til det antal 
børn i folkeskolen.

I forslaget ligger at indføre di-
striktsskoler. Vi går fra i dag 17 
selvstændige skoler til fremover 
6 skoler med hver sin skolele-
der. En skole vil have 2 eller flere 
afdelinger med hver sin daglige 
leder. Ledelses- og administrati-
onsmæssigt vurderes det, at or-
ganisationsændringen vil give en 
gevinst på omkring 8 mio. kr.

Med den økonomiske situation 
som Næstved kommune befinder 
sig i, så mener jeg vi bør se på 
alle muligheder – også mulighe-
den for en anden organisering 
som kan tilvejebringe en økono-
misk gevinst, men samtidig ikke 
svække ledelsen på vore skoler – 
snarere tværtimod.

En af de vigtigste effekter af 
organisationsændringen er en 
sammenlægning af udskolinger-
ne i færre men større enheder. 
Næstved Kommune er udfordret 

på kvaliteten, og resultaterne ved 
afgangsprøven ligger generelt un-
der landsgennemsnittet, også når 
der korrigeres for sociale faktorer.

Der er for stor forskel på de 
faglige resultater skolerne imel-
lem og den forskel skal vi have 
ambition om i højere grad skal 
udlignes. Ved at skabe nogle 
større enheder i udskolingen, 
kan der skabes udskolinger med 
mulighed for flere valgfag og mu-
lighed for etablering af forskel-
lige linjer – forventninger, det er 
svært at imødekomme inden for 
de eksisterende rammer, idet 
skoler med 1 eller 2 spor i over-
bygningen ikke har mulighed for 
at tilbyde disse valgmuligheder i 
væsentligt omfang.

Fordelen med de større udsko-
linger er en skole med større fag-
lig bredde, mere specialiserede 
lærere og ofte flere professionel-
le, der kan tage sig af de svage 
børn. En undersøgelse fra Institut 
for Økonomi på Aarhus Universi-
tet udtaler da også, at det måske 
slet ikke er så skidt for børnene 
at komme til at gå på en større 
skole. På langt sigt kan det være 
en fordel især for drenge og for 
børn fra familier med begrænset 
uddannelse.

I Foreningen Landsbyerne i 
Danmark er formanden, Carsten 
Abild, da heller ikke til sinds at 
opgive kampen for de små sko-
ler men Carsten Abild er dog helt 
med på, at de store skoler kan 
være en fordel for de ældre sko-
lebørn. Når børnene bliver ældre, 
har de store skoler nogle fordele, 
og det er fornuftigt at samle ele-
verne på det tidspunkt. De store 
børn tager heller ikke skade af 
en længere transport,« siger Car-
sten Abild.

Det ligger også fint i tråd med 
hvad vores egne elever synes og 
de går ind til en ny struktur med 

Ny skolestruktur

Fortsættes nederst på næste side →

Af  Niels True
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Forældrene overhøres. 7-9 klasse 
flyttes fra velfungerende skoler 
og man indfører mega-skoledi-
strikter med fjernledelse. Samt, 
ikke mindst, kommunens forslag 
løser ikke problemet med for 
mange m2 til for få børn.
Derfor sagde jeg nej til den ny 
skolestruktur og gik sammen 
med Cathrine, Otto og Sebastian 
plus Radikale, SF og EL om et an-
det forslag – vel at mærke efter 
alle muligheder for intern enig-
hed i V-gruppen var udtømt. Jeg 
har respekt for de af mine kol-
legaer, som vurderer strukturfor-
slaget er godt, men tillader mig 
at tvivle.

For mig er venstrepolitik på 
skoleområdet nærhed og fag-
lighed. Derfor var jeg (ligesom i 
2010) ikke glad for skoleluknin-
ger. Når jeg så alligevel valgte at 
foreslå Karrebæk, Holme-Olstrup 
og Sjølund lukket, er det for at 
være ærlig: Der er for mange 
m2 i forhold til antal skoleelever. 
Det løses kun ved at lukke sko-
ler. Ikke ved at rykke tusindvis af 
elever rundt mellem matrikler og 
give familierne ekstra bøvl og ele-
verne længere til skole.

I USA har man et udtryk, som 
lyder: Hvis det ikke er i stykker, 
så lad være at reparere på det! 
Ser man på f.eks. Herlufmagle, 
Lundebakke, Kildemark og Sct. 
Jørgens skoler, så er det velfun-
gerende skoler med 0 – 9 klasse. 
Hvorfor ændre på det? Hvorfor 
tvangsflytte 7-9 klasse over på 
andre skoler? Det gav heller ikke 
mening for mig.

Med den struktur som er vedta-
get nu, er et sikkert: Der kommer 
skolelukninger om 2-3 år. Til den 
tid vil politikerne ”vaske hænder” 
og sige det er forældrenes krav. 
Jeg mener, man burde have taget 
ansvaret nu!

Venstrepolitik også at lytte til 
forældrene. Næsten 100% af sva-
rene i høringsperiode var imod. 
Forældre ved flere skoler danne-
de aktive facebookgrupper imod 
kommunens forslag og ja, 15 ud 
af 17 skolebestyrelser støttede 
vores alternative forslag. Alle 
dybt skuffede over at Byrådet 
ikke lytter.  Det mener jeg man 
skal.  Kald det populisme, men 
grundlæggende er vores opgave 
ikke at føre politik imod borger-
ne, men sammen med borgerne.

Man skal ikke være hellig. Det 
kan være nødvendigt at træffe 
beslutninger folk er imod. Men, 
så skal der være helt bydende 
grunde til det og en besparelse 
på kun 7 – 11 mio. kr. er slet ikke 
i den kaliber.

Grundlæggende har Næstveds 
skoler to udfordringer. Den ene 
er for mange m2 til antallet af 
elever. Det løses kun ved at lukke 
skoler.

Den anden er økonomisk. Me-
dens borgmesteren straks lover 
flere penge til ældreplejen, så bli-
ver folkeskolen underprioriteret. 
Medens byrådet (også jeg, for 
det er fornuftigt) investerer i Are-
na Næstved og gerne vil bygge 
badeland, så spares der på den 
folkeskole som er helt funda-
mental kommunal service. Skolen 
er ikke alene for vores børns un-
dervisning, men også for om folk 
vil flytte til Næstved.

Det hænger ikke sammen og 
gav mig grunden til at sige nej til 
kommunens strukturforslag.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Derfor sagde jeg NEJ til 
skolestrukturen

et åbent sind og en vis optimis-
me, men selvfølgelig også med 
nogle bekymringer omkring den 
lange skoledag, transport og om 
der er tilstrækkelig plads på de 
nye skoler.

Vi skal gøre det her for elever-
nes skyld og for at give alle elever 
en mulighed for den bedste sko-
legang og dermed et godt afsæt 
til fremtiden. Vi må ikke acceptere 
holdningen om at ”vi skal jo ikke 
alle sammen være akademike-
re”. Det er bestemt korrekt men 
det skal ikke være ud fra hvilken 
skole man haft sin skolegang der 

bestemmer om man har mulighe-
den for at gå den akademiske vej. 
Her mener jeg vi er forpligtet til 
at have et skolevæsen hvor mu-
lighederne er lige.

Derfor skal vi ikke nøjes med 
en ambition om kun at holde 
skolerne økonomisk flydende. De 
skal også fagligt holdes flydende 
og mere en blot at flyde med 
strømmen. Vi skal have en mål-
sætning om år for år at udligne 
den faglige forskel mellem skoler 
på landet og skoler i byen og det 
på en måde hvor landskolernes 
udvikling i fagligheden løftes hur-

tigere end skolerne i byen som 
bestemt ikke må bremses.

Vi skal også være realistiske i 
forhold til at udviklingen i faglige 
resultater ikke kommer over nat-
ten. Men jo før vi kommer i gang, 
jo hurtigere skal vi se en styrkelse 
af fagligheden. Vi skal se en årlig 
forbedring som skal ligge i top-
pen når vi sammenligner os med 
andre kommuner.

Niels True, Næstformand i 
Børne- og Skoleudvalget

Af Søren Revsbæk
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Sådan lyder overskriften 
på vores Sundhedspolitik i 
Næstved Kommune.

Når vi arbejder med sundhed i 
Næstved, så gør vi det ikke alene 
-  vi gør det sammen med borge-
ren og alle dem, der har betyd-
ning for og indflydelse på borge-
rens hverdag og sundhed. Derfor 
arbejder vi på fortsat at videre-
udvikle det i forvejen gode sam-
arbejde med bl.a. praksissekto-
ren, Næstved Sygehus, Region 
Sjælland, uddannelsesinstitutio-
ner, private aktører, forenings- 
og kulturlivet, patientorganisa-
tioner og de mange engagerede 
frivillige.

Vi har i Næstved mange nyska-
bende og borgernære indsatser, 
hvor vi arbejder på tværs af sek-
torgrænserne -  flere af disse er 
sundhedstilbud, der udmøntes i 
et tæt samarbejde mellem Næst-
ved Sygehus og Næstved Kom-
mune.

Eksempler på dette er:
 Integreret Psykiatri, hvor for-
målet er at skabe én indgang 
for borgeren til regionale og 
kommunale psykiatritilbud og 
indsatser til gavn for borgere 
med sindslidelser. Psykiatri-
ens Hus danner rammen om 
den samarbejdsplatform mel-
lem Regionen og Kommune, 
hvor medarbejdere fra begge 
sektorer arbejder side om side 
og sikrer en smidiggørelse af 
borgerens forløb.

 Tværsektoriel kræftrehabili-
tering, hvor det overordnede 
formål er en styrkelse og ud-
vikling af den tværsektorielle 
rehabiliteringsindsats til kræft-
ramte borgere i Næstved. Det-
te sikres via en tæt koordinati-
on og forpligtende samarbejde 

mellem Onkologisk afdeling på 
Næstved Sygehus, Livsrum / 
Kræftens Bekæmpelse, almen 
praksis og Sundhedscentret i 
Næstved Kommune. Dette til-
tag kan betegnes som et ”sek-
torfrit” tilbud, og bl.a. dette 
har afstedkommet en særdeles 
fin brugertilfredshed.

Vi har også et særskilt og stærkt 
fokus på børn & unges sundhed 
og trivsel.

Derfor søgte Næstved Kommu-
ne i samarbejde med Næstved 
Sygehus om satspuljemidler til 
behandling af svært overvægtige 
børn i Næstved Kommune.

Projektet modtog 4.150.000 
kr til indsats for perioden 2014 
– 2017 -  projektet kaldes ”Fami-
liePakken”

FamiliePakken
Målet med projekt ”FamiliePak-
ken” er:

 at arbejde med ændringer af 
familiens vaner og livsstil, som 
har forårsaget overvægten 
samt 

 at nedbringe antallet af over-
vægtige børn i Næstved Kom-
mune.
 

FamiliePakkens indhold
Projektets tværsektorielle sam-
arbejde, herunder et behand-
lings- og undervisningstilbud, 
skal medvirke til at fremme bar-
nets/familiens livsstil og sund-
hedstilstand samt at fremme og 
styrke den generelle sundhed og 
aktivitetsniveau for overvægtige 
børn og deres familier i Næstved 
Kommune.

 
FamiliePakkens overordne-
de elementer er:

 Opsporing og visitation 
 Udredning, diagnosticering og 
behandlingsplan 

 Behandlings- og undervis-
ningstilbud (tværsektorielt) 

 Opfølgning
 

Målgruppen er børn i Næstved 
Kommune i alderen 5 - 17 år, som 
hører under kategorien ekstrem 
overvægtig samt svært overvæg-
tig. Målgruppen opspores ved 
sundhedsplejens årlige skoleun-
dersøgelser og omfatter 0., 1., 6. 
og 9. klasse.
 
Status
Projektet har nu kørt i knapt 
2 år, og der er pr. 1. december 
2015 henvist 140 børn, hvor 101 
børn er aktive. De resterende 39 
børn er enten ikke indskrevet i 
projektet (pga. ikke opfyldte in-
klusionskriterier eller ønske om 
et andet tilbud), afsluttet af for-
skellige årsager eller har endnu 
ikke deltaget i den indledende 
samtale.

Der er afholdt 11 kursusforløb i 
den kommunale del, som består 
af et 12 ugers behandlingsori-
enteret kursusforløb. Der er ge-
nerelt fine tilbagemeldinger fra 
både børn og forældre i forhold 
til kurset samt projektet som hel-
hed.Tilbagemeldinger går bl.a. 
på værdien af fællesskabet, d.v.s 
mødet med andre familier, der er 
ligesom dem selv. Der er stor in-
teresse og glæde ved fælles mad-
lavning og fysisk aktivitet, hvilket 
har givet ideer til en sundere 
hverdag for hele familien.

Først og fremmest familierne, 
men også projektmedarbej-
derne, melder tilbage, at de er 
beriget med viden, udvikling og 
glæde ved deltagelse i Familie-
Pakken.

 
Det gode samarbejde
Der er skabt et godt og velfunge-
rende samarbejde mellem Bør-

Vi går på tværs med sundheden  
-  og vi går sammen i Næstved

Af  Kirsten Devantier

Fortsættes nederst på næste side →
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Af  Karsten Nonbo

I forbindelse med debatten om 
skolepolitikken forsøgte et par 
journalister fra Sjællandske om 
de dog ikke kunne accelerere 
gang i en intern uro i Venstre. 
Det blev i avisen hævdet, at 
”Venstre vågnede op med geval-
dige tømmermænd”, og der blev 
brugt ord som ”totalt splittet”, 
”sønderrevet” og ”uvenskab”. 

Som eneste dokumentations-
kilde var anført, at ”det forly-
der, at bølgerne er gået højt på 
Venstres gruppemøder” - en ty-
pisk journalistisk måde at starte 
rygter på. Disse rygter er dog 
nemme at mane til jorden al den 
stund, at gruppemøder om sko-
lestrukturen har været afholdt 
i lokaliteter, hvor ingen ude fra 
har kunnet høre noget - ikke 
engang, hvis vi var gået til kor-
porlige angreb! Og mig bekendt 
har vi ingen ”trojanske heste” i 
gruppen, som sælger nyheder 
for egne interessers skyld.

Selvfølgelig har vi diskuteret 
emnet meget intenst, og her har 
tydeligvis været uenighed, men 
det er foregået inden for civili-
sationens rammer. Der er nok 
hævet og sat ind på forskellige 
goodwill- og troværdighedskonti 
i sagens forløb, men Venstres by-
rådsgruppe består af folk, som 
kan give og tage i debatterne, så 
jeg frygter ikke nogen splittelse i 
partiet. Skrevet med et smil: ”der 
er heller ingen, som tør true med 

at gå af frygt for at blive mødt 
med et ja-tak”.

Der var også uenighed, da vi 
stemte om vindmøller i sidste 
valgperiode, og vist også et par 
andre gange - når jeg kun kan 
huske vindmøllerne, så siger det 
vel lidt om, at vi plejer at komme 
videre? Det gør vi også denne 
gang.

Det er nu også sådan, at de 
bedste ideer udvikles ved uenig-
hed fra starten og ikke bare ved 
rygklapperi, og det lever vi op til 
i Venstre.

Kan vi frygte 
skattestigninger?
Mit umiddelbare svar til over-
skriften er ”JA”, og dette begrun-
der jeg med eksemplet om sko-
lestrukturen. Jeg skal undlade at 
trætte yderligere med indholdet 
i skolestrukturen - det gør Niels 
True bedre end jeg.

Det er os, som ikke ønsker at 
hæve skatten, og derfor er det 
også os, som må gå foran med 
at finde besparelser, når vi ikke 
som kommune kan producere 
os gennem problemerne. Vi kan 
faktisk kun gøre det attraktiv for 
firmaer og familier at slå sig ned 
i Næstved kommune, og så håbe 
på, at de fører arbejdspladser og 
skattekroner med sig.

Det var også Venstre, som 
sagde nej til at forære penge til 
Arenaen, men derimod at låne 

dem penge. Det viste sig jo, at 
deres bankforbindelse blev for 
dyr og ”spillede kostbar”. Der-
for foreslog Venstre, at Arenaen 
lige så godt kunne låne de pen-
ge af kommunen, som kommu-
nen skulle deponere alligevel i 
sagens anledning. Arenaen er 
blevet et godt projekt, og derfor 
skal vi ikke kaste flere penge ef-
ter den, men prøve at få den til 
at være selvkørende.

Det var efter min mening nød-
vendigt at gøre noget på skole-
området. Vi kunne ikke bare lade 
som ingenting eller udsætte sa-
gen yderligere i et år eller flere. 
Det havde der ikke kommet no-
gen løsning ud af. Havde V og K 
ikke spillet med, så havde S løst 
problemet ved at hæve skatten 
sammen med RV, Ø og SF. Det er 
vort dilemma, som vi bliver nødt 
til at forholde os til, men des-
værre lykkedes det ikke at holde 
uenigheden i ”rød stue”. Det 
havde ellers været taktisk bedst, 
men dertil er der - skrevet med 
en vis selvironi - for meget kami-
kaze i Venstre.

Jeg vil gerne slutte af med at 
ønske et rigtig Godt Nytår med 
håbet om mange gode debatter 
i Venstre. Husk, at ethvert besty-
relsesmøde er åben for debat 
for alle medlemmer den første 
time, og så holder Else Marie 
nogle gode ”dagligstuemøder”, 
hvor alt kan debatteres. 

Skoledebatten splitter ikke Ventre

neambulatoriet, Sundhedsplejen 
og Sundhedscentret. Her udover 
er samarbejde med forskellige 
foreninger i kommuner under 
etablering, ligesom projektet har 
kontakt til julemærkehjemmet i 
Skælskør. Dette samarbejde skal 
gøre det nemmere at modtage 
og integrere børn, der kommer 

tilbage fra ophold på julemærke-
hjem.

 
Videreudvikling og 
forskning
Projektet er pt. i kontakt med 
Steno Forskningscenter, som er 
særdeles interesseret i et samar-
bejde. Det betyder, at projektet 

er tilbudt at indgå i et samar-
bejde, hvor Steno planlægger et 
forskningsdesign i sundhedspæ-
dagogisk metode. Dette tiltag 
forventes igangsat allerede ja-
nuar 2016 og vil indgå i projek-
tets evaluering.

Kirsten Devantier, formand for 
sundhed og psykiatri.
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www.elmodan.dk

Elmodan Elektro

Salg, reparation og god service

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

Du kan tilmelde dig et Nyhedsbrev 
fra Venstre i Næstved kommune

http://naestved.venstre.dk/

Du finder stedet i højre kolonne, på forsiden. 
Der indtaster din mail adresse. Når du har 

tilmeldt dig der, så kommer der en mail retur til 
dig hvor der er et link du lige skal aktivere.
Så vil du modtage nyhedsbrev fra venstre i 

Næstved kommune, sende dig nyheder og andre 
ting som vi gerne vil informere dig om.

Gugliotta & co.
Engineering Excellence for a Demanding World

Danmarks
bedste
produktprogram 
til biogas ATEX Ex

Salg • Reparation • Service
og ingeniørrådgivning

• Kapselblæsere
• Sidekanalsblæsere
• Pumper

Tlf. 55 71 11 10
sales@gugliotta.net

Besøg også vores nye hjemmeside
inden for vakuumpumper: www.vakuumpumper.dk

www.gugliotta.dk
Militærvej 17 · 4700 Næstved · Tlf. 7023 2007
Prøvensvej 27 · 2610 Rødovre · Tlf. 3834 1038 

www.elmodan.dk

På trods af mange skriverier i 
avisen og på Facebook, er Næst-
ved Sygehus et af regionens 
mest specialiserede sygehuse. 
Sygehuset varetager specialise-
ret behandling på en lang række 
områder inden for kræftsygdom-
me, strålebehandling og andre 
medicinske og kirurgiske syg-
domme.

Sygehuset tilbyder samtidig 
udredning og behandling for pa-
tienter fra nærområdet, hvor be-
handlingsbehovet ikke er akut. 
Næstved sygehus dækker alle 
medicinske sygdomsområder 
indenfor planlagt og ambulant 
behandling. Og der er stadig en 
døgnbemandet skadestue!

Hvad behandles så i dag – Orto-
pædkirurgiske sygdomme: 
Led og knoglekirurgi, alle typer 
af knoglebrud, udskiftning af 
hofte- og knæled, amputatio-
ner samt kikkertundersøgelser 
af knæ og skuldre. Det er i dag 
Danmarks næststørste center 

for operationer af hofter og 
knæ. Mange behandles ambu-
lant samme dag.

Medicinske sygdomme: Pa-
tienter med hjertesygdomme, 
sukkersyge, lungesygdomme og 
ældresygdomme. Udredning og 
behandling sker både ambulant 
og under indlæggelse.

Kræftsygdomme: Sygehuset 
tilbyder medicinsk behandling 
(herunder kemoterapi) og strå-
lebehandling af patienter med 
kræft i lunger, endetarm, og blæ-
rehalskirtel mv. Det er al regio-
nens strålebehandling der fore-
går her. Man har også lindrende 
tilbud til patienter, som ikke kan 
helbredes for deres sygdom. 
Også et ud kørende team, til 
borgerens eget hjem.

Derudover er der stadig, Kvin-
desygdomme, samt tilbud til 
gravide og fødende, Børn- og 
ungesygdomme og Urinvejssyg-
domme.

Den regionale funktion for gen-
optræning og rehabilitering af pa-
tienter med en erhvervet hjerne-
skade (neurorehabilitering) er nu 
med 20 senge.

Jeg er slet ikke gået i detaljer, 
men prøver bare at sige, man kan 
godt på Næstved sygehus man 
kan også det mere specialise-
rede. Vi må prøve at se hvad der 
kan løfte Næstved sygehus, når 
nu vi tabte sagen om akutsyge-
hus i 2010.

Jeg vil prøve løbende at skrive 
om de funktioner der stadig er og 
vil komme på Næstved sygehus.

Kirsten Devantier 
gruppeformand Regionen

Næstved Sygehus – hvad nu

Af  Kirsten Devantier
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Næstved behøver et 
stærkt og liberalt Venstre

Af  Kristian Skov-Andersen

Ikke et ondt ord om samarbejde. 
Men et politisk parti skal kunne 
kendes på holdninger og hand-
linger. Derfor var det alternative 
V-forslag i skoledebatten og alli-
ancen med borgere, skolebesty-
relser og politiske modstandere 
et velgørende frisk pust. En erin-
dringsværdig om ikke historisk 
begivenhed i lokalpolitik. Ikke en 
illoyal protest, men et udslag af 
mod og refleksion.

Og en påmindelse om at de-
mokratisk udskiftning på plad-
serne ved jævnlige valg er et 
sundt princip.

Vi må tilpasse skolesystemets 
kapacitet til antallet af børn. El-
lers bruges skolernes budget på 
halvtomme bygninger, som intet 
har med børnenes lærdom at 
gøre. Det kan vi ikke lægge navn 
til. Samme princip om stram øko-
nomisk styring må gælde alle 
kommunens aktiviteter.

Helt uforklarligt sker der ikke 
nævneværdig udvikling på hav-
nen i Næstved. Den dynamik, 
som et facelift og en vis åbning 

for lystsejlere 350 m fra Axeltorv 
ville give, overses.

Og der høres for mange nega-
tive røster om vores nye arena. 
Den bærer da ikke skylden for 
dårlig styring af byggeriet. En 
fyldt Arena skaber ny aktivitet 
i byen og trækker nye investe-
ringer med sig. Og således vil 
arenaen betale sig selv tilbage. 
Kommunen skal udvikle sig, også 
i trange tider.

Erhvervslivet sender Næstved 
ned som nr. 96 ud af 98 kom-
muner i Dansk Industris analyse, 
trods flere års kommunale forsøg 
på at nå en bedre placering. Sla-
gelses V-borgmester har netop 
vist vejen med en 26. plads og 
har fortjent fået en erhvervspris. 
Måtte det samme ske i Næstved! 

Socialdemokratisk dna har nu 
engang svært ved at forstå og 
samarbejde med erhvervslivet.

Der skulle en Venstre-regering 
til for at skabe et stort rykind af 
arbejdspladser i Næstved. Og 
måske en Venstre-trafikminister 
også åbner svingbroen for andet 
end erhvervssejlads inden næste 
valg. Det skete ikke med en lokal 
trafikminister.

Uden for Næstved by skal 
kommunen være på stikkerne og 
sørge for at landbrug, erhverv 
og borgere kan trives og udvik-
les. Mange af vores både små og 
store, vigtige virksomheder lig-
ger udenfor bygrænsen.

Enhver kontrolleret liberalise-
ring giver en økonomisk gevinst, 
som Næstved både fortjener og 
behøver. Kræfterne skal slippes 
løs, og derfor er det vigtigt at 
Venstre indtager borgmester-
kontoret efter næste valg.

Med venlig hilsen
Kristian Skov-Andersen

medlem af bestyrelsen for Ven-
stre Vælgerforening i Næstved

SOS Dansk Autohjælp Tappernøje .... 55 98 12 80

Starthjælp • Brændstof • Døropluk 
Hjulskift • Bugsering

ALARMCENTRAL
Ring: 70 10 80 90

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
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Det er jo ingen hemmelighed at 
Skolestrukturdebatten har fyldt 
meget de sidste måneder - både 
internt i Venstre og eksternt.  Jeg 
skal hermed forklare mine be-
væggrunde for at være medfor-
slagsstiller og stemme som jeg 
gjorde. Vi har i gruppen holdt 
flere møder men henblik på at 
finde en fælles løsning/forslag, 
så vi kunne fremstå samlet. Det 
lykkedes og ovenikøbet et hvor 
vi mente at det var muligt at få 
S med på banen. 

Et forligsforslag, hvor vi bl.a. 
havde 8 distrikter og beholdt 
alle overbygninger, men også 
med mulighed for at lukke dem 
hvis en enig bestyrelse ville det. 
Yderligere beholde autisterne 
hvor de er på Sydbyskolen.

Det forhandlede Karsten og 
Niels med S om men de ville 
desværre ikke rykke sig en tød-
del.

Vi var nogle der så havde den 
opfattelse at vi stadig fremlagde 
det som et forslag fra V i BSU og 
ØK og byrådet, og blev det ned-
stemt der, så kunne man stem-
me som man ville. Det krævede 
dog at der blev stemt nej i BSU 
og ØK.

Niels og Karsten har ikke delt 
den opfattelse, og derfor er der 
ikke stemt imod i BSU og vores 
forslag er ikke fremlagt. Tirsdag 
den 24 spørger jeg til hvad der 
sker, og fredag den 27. rykker 
jeg igen for hvad der sker. Og 
får svar fra Karsten og Niels at 
de ikke har den samme opfat-
telse. Dermed føler jeg mig ikke 
længere forpligtet til at være 
tro mod den aftale vi internt 
har arbejdet os frem til, hvis 
den alligevel ikke bliver konkret 
fremlagt i udvalgene.  At vente 
med at komme med et alterna-
tivt forslag til Byrådsmødet er 
i mine øjne ren populisme. Når 
jeg er med til at fremlægge et 
forslag, så er det fordi jeg fin-
der det vigtigt at folk forstår det 
væsentlige i et alternativ frem-
for det nuværende forslag.

Dette blot for at forklare lidt 
baggrund som I jo af gode grun-
de ikke kender til.

Skolerne blev lovet ro i denne 
byrådsperiode for et år siden af 
byrådet. Definition af ro er så 
åbenbart meget forskelligt.

Det er derfor  svært at se lo-
gikken i, at der blev et flertal for 
en gigantisk omorganisering af 

skolerne med flytning af mange 
elever på trods af talrige pro-
tester fra de implicerede; som 
økonomisk set skal give en re-
duktion af 11 lederstillinger i 
skolefritidsordningerne og en 
besparelse svarende til disse 
lønninger, minus transportud-
gifter (som ikke er en kendt 
faktor).

En gigantisk omvæltning som 
for tusinde år siden blev beskre-
vet af Cajas Petronkius: ”omor-
ganisering skaber en illusion om 
fremgang, mens det i virkelighe-
den forårsager kaos, ineffektivi-
tet og demoralisering”

Argumenterne har været 2: 
økonomi og faglighed.

Folkeskolereformen har re-
duceret væsentligt i de yngste 
elevers fritid til fordel for øget 
undervisningstid, så der kan 
sagtens findes belæg for at re-
ducere tiden til ledelse af fri-
tidsaktiviteterne, men også for 
at øge integration af undervis-
nings- og fritidsaktiviteterne 

Et alternativt 
forslag til skolestruktur

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

Af Cathrine Riegels Gudbergsen



Landflex - en succes
Forbruget på flextur i Næstved er 
faldet med 60%-70% og det er, set 
fra Teknisk Udvalg, en succes. 

Efter 1. juli kan kun borgere som 
bor i landområderne bruge flex-
tur. Kører man mellem adresser på 
landet, f.eks. fra Tornemark til Val-
lensved, bliver man stadig kørt fra 
dør til dør. Skal man til en af byer-
ne i Næstved kommune, bliver man 

kørt til fra et landflex-stoppested i 
byen.

Før 1. juli var ca. 1/3 af alle flex-
ture internt i Næstved by, hvor 
der jo er mange busser. Ca. 1/3 var 
mellem byer i Næstved kommune, 
hvor der også går bus. Det har vi 
skåret til, så man ikke kan bruge 
flextur, der hvor der i forvejen er 
bus. Bor man på landet, langt fra 

en busrute, kan man stadig bruge 
flextur, sådan som den var tiltænkt 
fra starten.

Teknisk Udvalg overvejer p.t., om 
der skal være flere landflexstop-
pesteder. Lad gerne Karsten eller 
mig høre, hvis der blandt Venstres 
medlemmer er ønske om det.

Søren Revsbæk
Formand for Teknisk Udvalg
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for de yngste klassetrin ved 
overgang til indskolingsledere 
med kombinerede funktioner 
for undervisnings- og fritids-
aktiviteter. Det kan naturligvis 
gennemføres i den nuværende 
skolestruktur og med tilsvaren-
de besparelser som i det forelig-
gende beslutningsforslag.

Dvs. der er ikke økonomisk 
grundlag for de omfattende æn-
dringer. 

Hvad angår områdeledelsen, 
så har erfaringerne fra Vording-
borg som i 2012 indførte områ-
deledelse og gik fra 13til 5 sko-
ler, vist ved afgangsprøverne at 
der er negative resultater i for-
hold til, hvad man kan forvente 
på baggrund af den socio/øko-
nomiske faktor ved de pågæl-
dende skoler (samme billede 
ved Sjølundskolen i Næstved).

Derudover så placerer en ny 
undersøgelse af elevernes so-
ciale og faglige trivsel ved 1238 
skoler i landet,  at  Vordingborgs 
elevers svar placerer dem blandt 
de 20 % af landets skoler, hvor 
eleverne har dårligst social og 
faglig trivsel.

Hvad angår fagligheden har 
Skoleforsker Frands Ørsted 
Andersen fra Århus Universi-
tet ikke kunnet finde et eneste 
forskningsbaseret studie, der 
dokumenterer fordele ved over-
bygningsskoler kontra enheds-
skoler, og Pisa-resultaterne 
viser tydeligt, at de lande, der 
gør det bedst satser på enhed-
skolen.

Det er derfor helt uforståeligt 
for mig, at et flertal i Næstved 
Byråd på trods af disse erfarin-
ger vælger at skabe kaos, inef-

fektivitet og demoralisering på 
skolerne!

Men nu er det sket og vi må 
derfor se fremad og så sørge for 
at holde et vågent øje med at de 
besparelser så også kommer, og 
at skolerne får øget fagligheden 
som jo er det som et flertal har 
lovet i byrådet. 

Hvad angår vores gruppe i Ven-
stre så er jeg stolt over at der 
er plads til forskellighed. At vi 
ikke som i S blindt følger lede-
ren som en anden flok lemmin-
ger og bare kaster os ud over 
kanten ganske ukritisk. Næ, vi 
debatterer og skaber rum for 
forskellighed. Det er sådan et 
Venstre jeg er glad for at være 
medlem af, og snak om krise og 
krig på gruppemøderne er helt 
hen i vejret.
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Som ny-indtrådt byrådsmedlem 
føler jeg, at det må være på sin 
plads, at jeg kort introducerer 
mig selv. Nogle af jer husker må-
ske, at jeg stillede op ved kom-
munalvalget i 2013, men hvis nu 
nogle alligevel ikke kan genken-
de mig, eller måske er kommet 
til siden da (i så fald hjerteligt 
velkommen), så følger der her 
en kort beskrivelse af mig - både 
som politiker og privatperson.

Politikeren Sebastian:
Jeg stillede i sin tid op fordi jeg 
ville have et større fokus på for-
nuftige langsigtede investeringer 
i fremtidens Næstved Kommune 
- navnligt ift. uddannelses- og 
erhvervsområdet.

I alt for lang tid havde Næst-
ved Kommune opnået alt for 
dårlige resultater på disse områ-
der, og jeg frygtede oprigtigt for 
kommunens fremtid fordi netop 
disse områder om nogle dan-
ner fundamentet for fremtidens 
Næstved.

Jeg må desværre konstatere, 
at vi stadig er, om muligt, endnu 
mere udfordret på disse områ-
der, og derfor er mit fokus fortsat 
rettet mod disse. Dengang, som 
nu, er det min overbevisning, at 
den bedste strategi for at trække 
udviklingen i den rigtige retning 
er at vi skal turde prioritere ker-
nevelfærden fremfor de mindre 
essentielle ting. Det betyder 
eks. at vi skal investere massivt 
i vores folkeskoler - og anvende 
midlerne bedst muligt. Derfor 
er jeg også noget undervældet 
over den skolestruktur, som just 
er blevet vedtaget af et flertal 
i byrådet. Jeg havde, som med-
forslagsstiller til alternativforsla-
get, helst set vi havde tilpasset 
kapaciteten på skoleområdet og 
kanaliseret det sparede tilbage i 
form af investeringer i den alme-
ne undervisning. Behovet for be-
sparelser burde findes på andre 
områder - eks. kulturområdet 

eller indenfor administrationen 
hvor vi bruger mere per borger 
end landsgennemsnittet - måske 
fordi vi også har ansat flere le-
dere og mellemledere end lands-
gennemsnittet.

Som nævnt tidligere ligger er-
hvervsområdet mig også meget 
på sinde. Her er Næstved også 
udfordret. Vi ligger i den absolut-
te bund (nr. 94 ud af 98 ifølge DI 
- hvilket er en tilbagegang på 11 
pladser ift. 2014). Tilbagegangen 
(og vores dårlige placering) skyl-
des, som jeg ser tingene, især 
lange kommunale sagsbehand-
lingstider, et for lille brug af pri-
vate og lokale leverandører, dæk-
ningsbidraget som er en særskat 
på private arbejdspladser og dår-
lig planlægning og kommunika-
tion fra kommunens side. 

Jeg gik i sin tid til valg på at vi 
skulle oprette et erhvervskontor, 
som skulle fungere som hoved-
kontaktpunkt mellem kommu-
nen og virksomhederne samt 
ikke mindst hjælpe dem med 
oplysning og rådgivning om div. 
ansøgnings-/godkendelsespro-
cesser.  

Jeg foreslog også, at vi skulle 
udforme en skarpere og mere 
konkret erhvervsstrategi, som 
klart skal signalere hvor vi som 
kommune er på vej hen. 

Sidst, men ikke mindst, øn-
skede jeg en afskaffelse af dæk-
ningsbidraget. 

Jeg må her 2-3 år efter konsta-
tere, at disse forslag er vigtigere 
end nogensinde før, hvorfor det 
stadig er det jeg vil kæmpe for.

Privatpersonen Sebastian:
Jeg er 23 år og til daglig er jeg 
i gang med min kandidatgrad i 
finansiering og investering ved 
Copenhagen Business School 
(CBS), hvor jeg netop nu er ved 
at afslutte første semester. 

Min sparsomme fritid holder 
jeg af at bruge i gode venners 
lag eller med en fiskestang i 

hånden. Sidstnævnte er en hob-
by jeg har haft siden dengang 
jeg var 6-7 år gammel, hvor min 
morfar og jeg tog på vores første 
fisketur sammen. 

Jeg er, til trods for mit eget 
manglende musiske talent, glad 
for live musik, og jeg tager derfor 
jævnligt til koncerter. Især rock-
musikken, og herunder bands 
som U2, R.E.M., Muse, Queen og 
Green Day er bands der står mit 
hjerte nært.

Når den står på ren og skær 
afslapning holder jeg af at se 
film og dokumentarer eller læse 
(især biografier).

Jeg håber dette lille skriv har gi-
vet jer en idé om hvem jeg er - 
både inden- og udenfor byrådet.

Venlig hilsen
Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Ny i byrådet

NY TITEL
Ved siden af arbejde og 
familieliv har Søren Revs-
bæk fundet tid til efterud-
dannelse og kan nu efter 
3 veloverståede eksaminer 
i efteråret 2015 kalde sig 
Statsautoriseret revisor.
  Søren Revsbæk har siden 
1993 drevet revisionskontor 
i Næstved, tidligere som re-
gistreret revisor.



Kulturudvalget
Der har fra flere sider været fo-
kus på egnsteatret, og menin-
gerne har været meget delte, 
hvilket ikke er nyt i Venstre. Flere 
melder at de kommer i teatret og 
det er et plus for byen. De gange 
jeg selv er mødt op, er jeg blevet 
godt underholdt. Det som lyk-
kedes for blå side i udvalget var, 
at egnsteatret kommer i udbud, 
hvilket gerne skulle medvirke til 
teatret bliver mere synligt, og 
flere finder derind. Kunstgræs-
baner er der heldigvis enighed 
om, de etableres hvor der lokalt 
kan rejses flest penge, så det bli-
ver spændende hvor den næste 
kommer. Der arbejdes intenst 
på at få Holmegård op og køre 
igen, der er mange gode kræf-
ter på sagen. Det samme gælder 
vandkulturhuset, og for begge 
projekter gælder, at det er pen-
ge udefra som er helt afgørende 
for om de kan sættes i gang. Kan 
de mange penge som det drejer 
sig om rejses, vil begge projekter 
betyde et løft for Næstved. 

Fra lokalrådene har der været et 
udbredt ønske om at blive mere 
digitalt synlige, de fleste er ak-
tive i landdistrikterne, der er 
bevilget penge til de får et løft, 
hvilket i min verden giver god 
mening. 
  
Lokale Aktions Grupper 
Sydsjælland
Den nye LAG som nu dækker 
Fakse, Vordingborg og Næstved 
kommuner er kommet godt fra 
start. Et af de store problemer 
har hidtil været, at pengene 
først kan udbetales, når pro-
jektet er færdigt, og der er af-
lagt revideret regnskab. Troels 
Lund Poulsen havde indkaldt 
alle LAG’er til møde, hvor denne 
problematik blev drøftet, og der 
arbejdes på en løsning. Går du 
med gode ideer, men mangler 
pengene, så kig på hjemmesiden 
og find viden der, jeg kan også 
altid kontaktes. Den nye LAG kan 
støtte erhverv, hvilket giver nye 
muligheder i Næstved kommune, 
hvor det ikke tidligere var tilladt. 

Affald+ 
En lovændring betyder, at Affald+ 
fra nytår ikke længere må mod-
tage genanvendeligt erhvervsaf-
fald, så er du blandt dem, som 
har brugt denne ordning (Næst-
ved genbrugsterminal), skal jeg 
opfordre til du kontakter Affald+. 
De nye affaldsplaner, med øgede 
krav til genanvendelse stiller nye 
krav til såvel virksomheden som 
kommunen. Det betyder bl.a. at 
virksomheden skal afgasse køk-
kenaffald, som i dag komposte-
res eller brændes. Rest produk-
tet forventes at kunne bruges på 
landbrugsjorden, men der skal 
først bygges et anlæg, og hvor 
det bliver bygget, er i skrivende 
stund ikke afklaret. Plus butik-
ken arbejder på, at komme på 
nettet, så der kan købes varer af 
den vej, og omsætningen i butik-
ken stiger stadig, det kan følges 
på hjemmesiden. 

Nyt fra:

1313

Af  Elmer Jacobsen

    Den Gamle Købmandsgård 
        Selskab og mødelokale 

   

 

    

 Stort Rummeligt lokale udlejes  
     Til fester, møder og kurser 
           Op �l 60 personer 
         Te/anre�er køkken 
                Alt i service                     
          Henv. Til Ulla 

 tlf.55564005/22850691 
                  Hjemmeside  

 www.mallingskoemandsgaard.dk 

 
 

 

Kildebakken 29 
     Everdrup 
4733 Tappernøje 

KORSKILDE BILEN

Niels Specht
Vognmand 55 96 59 85

Fasanvænget 34, 4733 Tappernøje
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Vælgerforeningen Venstre i Fladså 

Venstre i Fladså afholder ordinær generalfor-
samling, Torsdag d. 11. februar kl. 19.00 

Ved Ulla Malling 
Den Gl. Købmandsgård i Everdrup 

Kildebakken 29, Everdrup, 4733 Tappernøje.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

  
På bestyrelsens vegne 
Jakob Mols, Formand

Vælgerforeningen Venstre i Næstved

Der indkaldes til generalforsamling i Cafe 31, 
Kindhestegade 4, onsdag den 24. februar 
kl. 19.00. - Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 
På bestyrelsens vegne

Else Marie Holm, Formand

Vælgerforeningen Venstre i Fuglebjerg

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
onsdag den 24. februar kl. 19.00

på Fuglebjerg Kro.
 Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Bestyrelsen foreslår sammenlægning til 

en kommuneforening.
 

På bestyrelsens vegne
Ole Rasmussen, Formand

Vælgerforeningen 
Venstre i Suså / Holmegaard

Der indkaldes til ordinær generalforsamling
torsdag den 25. februar kl. 19.00

i Herlufmagle-hallen.
 Dagsorden ifølge vedtægterne.

 
På bestyrelsens vegne

Flemming Rasmussen, Formand

Der kommer flere flygtninge til 
Næstved og det giver behov for 
flere midlertidige boliger. Derfor 
arbejder Beskæftigelsesudvalget 
med nye pavillon-byer. Der skal 
findes plads, ikke bare i Næstved 
by, men også i Fuglebjerg, Tapper-
nøje og Fensmark, så flygtningene 
bliver spredt over kommunen.

Samtidig har vi besluttet – på 
Venstres opfordring – at to flygt-
ninge af samme køn kan godt dele 
et værelse, så længe der er tale 

om en midlertidig bolig. Ligesom 
mange i soldatertiden har boet 
tæt, men vi mener godt man kan 
kræve vi udnytter pladsen optimalt 
og det er bl.a. at to personer godt 
kan bo sammen, når værelset er 
på 16 m2 eller derover. Ellers så 
eksploderer udgifterne til bolig 
mellem hænderne på os.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk, Medlem af 

Beskæftigelsesudvalget

Flere flygtninge
Af Søren Revsbæk

GENERALFORSAMLINGER 2016
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Vi har i bestyrelsen lagt op til 
en fornyelse. Vores politikere 
har lov til at invitere en gæst 
med fra det udvalg de er i.

Vi håber hermed at der 
kan lægges op til en 

bredere debat.

Alle møder holdes på Fixvej 8. 
fra kl. 19 til 21.

Der er tilmelding på til alle 
møder på fixvej@stofanet.dk  

eller telefon 21122143.
Kaffe og Kage kr. 25

 
ONSDAG DEN 20. JANUAR

Elmer Jakobsen
Medlem af Ejendomsudvalget 

og Kulturudvalget.
 

 
TORSDAG DEN 
17. FEBRUAR

Otto Poulsen, Medlem af 
Havnebestyrelse og Lokal-

demokratiudvalget.
 

 
TIRSDAG DEN 8. MARTS

Jørgen Gerner Hansen
Konsulent for Næstved kom-
mune Trafik og Ejendomme
Emnet er her Femern Bælt. 
Fremtiden for Femern Bælt 
forbindelsen bliver fastlagt 

i Folketinget i januar, så 
Jørgen Gerner har det 

sidste nye med.

MANDAG DEN 4. APRIL
Cathrine Riegels Gudbergsen
Medlem af Lokaldemokrati-

udvalget og Ejendomsudvalget
Næstformand Børn og 

Unge udvalget.

I MAJ, Søren Revsbæk i 
samarbejde med direktør 

Peter Haugaard.
Vil fremvise Næstved 

kommunes kloakforsyning.

I vil før dette møde få frem-
sendt et nyhedsbrev. Så det 
er en rigtig god ide at sende 

os en mailadresse.
 

Vi håber at rigtig mange vil 
slutte op om disse møder.

Formand Else Marie

Dagligstue-
møder i 2016

N Æ STV E D 
vælgerforening

 
Det har været et rigtigt 

travlt år. I alt 170 gæster har 
gæstet Fixvej 8 og deltaget i 
dagligstuemøder. Ikke mindst 
en uforglemmelig grill-aften 

med Bertel Haarder. 
Tak for den store opbakning. 

 
Tak til de som meldte sig 

til ophængning af plakater. 
Men vi har brug for mange 

hænder. Så derfor ser vi 
frem til at flere af vore med-

lemmer melder sig. 
Der kan nok findes arbejds-

opgaver til alle.

Vi har en del medlemmer, 
hvor vi ikke har registreret 
en mail-adresse. Har I en 

sådan, og har I ikke modta-
get nyhedsbreve og blad via 

mail, så er det fordi mail-
adressen ikke er registreret. 
Så send den venligst til mig.

 
Må alle være kommet godt 
ind i det nye år. Vi ses på 
generalforsamlingen den 
24. februar på Cafe 31.

 
Med de kærligste hilsner 
til alle og et ønske om at
 vi vil se mere til hinanden 

her i 2016.       
Else Marie, Formand

Arrangementer i 
Kommuneforeningen

 
Den sidste lørdag i måneden 
vil I møde os på Hjultorvet. 

fra 10.00 til 13.00.
 

I vil ligeledes kunne se 
Venstre i oplandet fra 16 
til 18. Foreløbig starter vi 
ved Netto i Mogenstrup 

den 8. januar.
 

Der er 2 planlagte ekskur-
sioner. En til udstillingen 
ved Femern Bælt og en til 

Christiansborg. 
Det vil I høre nærmere om.

 
 Aktivitetsudvalget 

v/ Else Marie
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Flemming Rasmussen
Formand Vælgerforening 
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Annelise Jørgensen
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Tranevænget 20
4160 Herlufmagle 
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annelisej@mail.tele.dk

Ole Rasmussen
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Jørgen Hansen
Vælgerforening Fuglebjerg
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Alfred Thomsen
Vælgerforening Fladså 
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Vælgerforening Suså/Holmegaard
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4160 Herlufmagle 
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elarsen@tdcadsl.dk

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

Hans R. Hansen
Præstø Landevej 1
4700 Næstved
5554 0034  •  3035 9693
rasmir@mail.tele.dk

Christopher Thaysen
Vælgerforeningen Næstved 
Formand VU
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christopherthaysen@gmail.com

Cecilie Tromborg Værum
Vælgerforeningen Næstved 
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Cvearum@gmail.com

Magnus Krogh Otzen
 Vælgerforeningen Næstved VU
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Karsten Nonbo
 55761836  
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
 55456201
ottpo@naestved.dk

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

Niels True 
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