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Hans R. Hansen, 
borgmester

Oktober er budgettid for kommunerne, og
for alle de kommuner som sammenlægges, er
det det sidste selvstændige budget.

Budgettet for 2005 viser sig - ikke uventet - at
holde, og meget tyder på, at der vil vise sig et
mindreforbrug. 

Budget 2006 bliver vedtaget på kommunalbe-
styrelsens møde 13. oktober, og det er min
forventning, at der kan samles en enig kom-
munalbestyrelse omkring budgettet.

Budgettet er præget af, at Fladså Kommune er
en kommune i stor vækst, ligesom det præges
af kommunalbestyrelsens ønske om, at gå ind
i den nye kommune med en god service på
kerneområderne og en vel vedligeholdt byg-
ningsmasse.

Uændret skatteprocent
Budgettet bygger på uændret skatteprocent
nemlig 20,5 og en grundskyldspromille på 10
ligeledes uændret.
En skattesag fra tidligere år samt en tilbagebe-
taling til staten af for meget udbetalt skat i
2003, bevirker at udbetalingen fra staten i
2006 reduceres med 11,6 mio.

Fladså Kommune har en ikke uvæsentlig kas-
sebeholdning, og derfor er det også accepta-

belt, at budgettere med et kasseforbrug på 9
mio. kroner i 2006. I budgettet er afsat mid-
ler til en ny Tappernøje Børnehave, ligesom
der budgetteres med en større kommunal
byggemodning i Mogenstrup. Cykelstien
langs Lunden skal laves færdig, et arbejde der
er anslået at ville koste ca. 1,8 mio. kroner.
Til fortsat vedligeholdelse af kommunens
bygninger er der i budgettet ligeledes afsat et
ikke ubetydeligt beløb, ligesom det forudses,
at Fladså Kommune vil bruges et større beløb
til fortsat vedligeholdelse af den selvejende
institution Fladså Hallen.

Uændret serviceniveau
Serviceniveauet på de kommunale kerneom-
råder fastholdes uændret, men naturligvis
vokser udgifterne til f.eks. børnepasning i takt
med at børnetallet stiger.

Budget 2006 viser billedet af en sund og vel-
fungerende kommune, som vil være et godt
aktiv for den fremtidige Næstved Kommune. 

Vær med til at sikre vores kandidater
I kan være med til at sikre, at ideerne fra
Fladså Kommune kan blive bragt med ind i
den fremtidige Næstved Kommune, ved at
stemme på en af Fladså Venstres fem Kandi-
dater den 15. november 2005.
Selv om et valg ikke vindes i løbet af den sid-
ste måned, så er det her tvivlerne kan overbe-
vises.
Gør Jer selv og Venstre en tjeneste ved, inden
15. november, at overbevise så mange af Jeres
venner og bekendte om at: 

DET ER SUND FORNUFT AT STEMME
PÅ VENSTRE.

Venlig hilsen Hans R. Hansen, Borgmester!

Det sidste selvstændige budget
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Der er nu kun en måned til valget til Ny
Næstveds Kommunalbestyrelse, og derfor vil
tiden blive præget af valgkamp. Det er min
overbevisning, at et valg ikke vindes gennem
en kort intensiv valgkamp, hvor der er ten-
dens til at politikerne gerne overbyder hinan-
den med løfter, men vindes af dem, der kan
fremvise og dokumentere resultater.
For Venstre i Fladså´s vedkommende startede
valgkampen umiddelbart efter sidste valg, og
jeg vil forsøge at fremhæve nogle få af de resul-
tater, jeg mener Venstre har opnået, og som
derfor bør fremhæves i den kommende tid.

En barsk start
Det var en barsk start vi fik i 2001. Som alle
husker lykkedes det ikke at gennemføre en
bred konstitueringsaftale, grundet Socialde-
mokraternes totale afvisning af at samarbejde
med os. Vi måtte allerede i foråret 2001 gen-
nemføre visse nødvendige, men i starten ikke
særlig populære justeringer af budgettet. Jeg
tænker her bl.a. på omlægning af Bolværket i
Brøderup. Omlægningen bevirkede, at der
blev skabt mulighed for også at åbne en klub
i Lov, samtidig med at klubben i Brøderup
kom til at fungere bedre end hidtil.

Samtidig startede vi et arbejde, der skulle
fokusere på og dermed sikre, at vi fik styr på
de såkaldte ikke ”styrbare udgifter” på social-
området. Et arbejde som ved hjælp at dygtige
medarbejdere i forvaltningen, og gode Ven-
strefolk i Socialudvalget bar frugt, og som
bevirkede at der blev skabt økonomi til andre
gøremål.

En grundig gennemgang
En lang og grundig gennemgang af hele sko-
le- og børnepasningsområdet bevirkede, at
der nu sker en udbygning og renovering af
Mogenstrupskolen samtidig med, at der

løbende sker forbedringer på Hammer Sog-
neskole.
I denne kommunalbestyrelsesperiode er der
sket en meget stor stigning i befolkningstal-
let, hvilket kan have mange årsager, men en
følgevirkning er naturligvis et stadigt stigende
behov for pladser i den kommunale børne-
pasning. Ombygningen af Mogenstrupskolen
har medført, at SFO’en er flyttet ind på sko-
len. Dermed er Mogenstrup SFO blevet
omdannet til børnehave, og der er for en tid
skabt lidt ”luft” i Vestområdet.

Nyt byggeri er i støbeskeeen
I Østområdet er et nybyggeri i støbeskeen -
læs herom andet sted i bladet.
I denne periode er der sket en omorganise-
ring af Ældreområdet. Der er for mig ingen
tvivl om, at ændringen er til glæde for såvel
de ældre som for de ansatte, hvilket for de
ansattes vedkommende kan afspejles i en
historisk lav sygefraværsprocent.

Vejene er sikret vedligeholdelse
Venstre har gennemført et udbud af vedlige-
holdelsen af vore veje, hvilket bevirker at
området - altså det nuværende Fladsåområde
- de næste 15 år er sikret en god vedligehol-
delse af vore veje. Ud over at vejene dermed
er behagelige at køre på, sikrer det også disse
mod nedbrydning på grund af manglende
vedligeholdelse.

Stram økonomisk styring
Gennem en stram økonomisk styring er det
lykkedes at skaffe midler til større og mindre
forbedringer mange steder i kommunen,
f.eks. i Fladså Hallen og området omkring
hallen, udskiftning af vejbelysning i forbin-
delse med kabellægning, ligesom der er sket
en god gennemgribende vedligeholdelse af
vore institutioner.

Fortsættes næste side

Det er resultaterne der tæller!
Af Hans R. Hansen, borgmester
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Det er min opfattelse, at det er en velfunge-
rende Fladså Kommune, der i 2007 bliver en
del af Ny Næstved Kommune, og jeg er over-
bevist om, at det arbejde Venstre har ydet, og
de initiativer ikke mindst Venstre har taget i
perioden fra 2001 vil kunne være til gavn for
den kommende storkommune.

Målet er at bryde “traditoner”
Målet med det kommende valg er at bryde
”traditionen” med Socialdemokratisk styre i
Næstved. I kan som Venstremedlemmer gøre

Jeres til, at valget bliver en succes for Venstre.
Brug enhver given lejlighed til at fortælle
Jeres venner og bekendte i hele det område -
der bliver Ny Næstved kommune - at det vil
gavne at få en kommunalbestyrelse der
TÆNKER og HANDLER LIBERALT.

Ny Næstved Kommune fortjener en borger-
lig/liberal kommunalbestyrelse.

Venlig hilsen Hans R. Hansen

Et større perspektiv

Valget nærmer sig. Jeg har nu været i
kommunalbestyrelsen i en periode. Det
har været en periode, som jeg altid vil
kunne tænke tilbage på med mange posi-
tive oplevelser. Jeg var således heller ikke i
tvivl om, at jeg ville genopstille ved det
kommende valg.

Ikke mange selvstændige i byrådene
Generelt sidder der ikke mange selvstæn-
dige i byrådene. Det er til dels forståeligt,
da det er meget tidskrævende, men det
afskrækker mig nu ikke. Nu hvor kom-
munen bliver større, bliver man nødt til
at se tingene på en lidt anden måde. Det
kræver bl.a., at man ser på tingene i lidt

større perspektiv, og det er sikkert også
udmærket. Nogle enkelte ting jeg kunne
ønske at arbejde for i Ny Næstved kom-
mune er vejvedligeholdelsen, som fortsat
skal være udliciteret, som vi med stor suc-
ces har gjort i Fladså. Der kunne også
udliciteres slåning af sportspladser, vejra-
batter m.v.

Det tekniske har min interesse
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at
det har været det tekniske, der har haft
mine interesser. Men det skal nævnes, at
jeg godt er klar over, at det der bliver
behandlet i de andre udvalg, også er mit
ansvar, og det følger jeg løbende med i.
Skulle jeg blive valgt til det nye byråd, vil
jeg være klar til at arbejde for hele kom-
munen. Jeg mener, at jeg har den bredde,
der skal til. Mit kendskab til de andre
kommuner er rimeligt stort. Jeg kommer
jo en del rundt i området i kraft af mit
arbejde.
Husk, det er vigtigt at stemme personligt
– og gerne på mig!

Venlig hilsen Finn Nonbo

Finn Nonbo
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Kvalitet i børnepasningen

Mine børn skal passes sikkert, godt og
trygt. Det er for børnefamilier, der flytter
til Ny Næstved eller til Fladså den vigtig-
ste forudsætning for at flytte til Sydsjæl-
land. Og så kan forældre selvfølgelig sæt-
te en hel masse ønsker og krav op til, hvad
der i øvrigt skal til for at deres barn har et
optimalt pasningstilbud.
Det skal vi i rimeligt omfang lytte til i Ny
Næstved, som vi har gjort i Fladså. Vi skal
have et bredt varieret pasningstilbud
inden for fornuftige økonomiske rammer,
som nu engang er mulige.
Dagpleje, vuggestuer, småbørnsstuer, bør-
nehaver for de mindste og om muligt også
gerne mere private ordninger, hvor foræl-
dre passer børn i mere eller mindre privat
regi. Jeg tænker her på diverse pulje- og
støtteordninger, der giver forældre valg-
muligheder i forhold til det offentlige
regi.
Selvfølgelig er der et krav til kvalitet i
sådanne ordninger, så vi sikrer alle børn
gode opvækstvilkår.

Der er bug for gode ideer
Der er netop brug for alle gode ideer og
løsningsforslag til pasning af de mindste

børn. I Fladså oplever vi her i oktober
måned et stigende antal børn under tre år.
Vi får brug for en hel del flere dagplejere
i det kommende år.
Dagplejen har hidtil været den instituti-
on, der løste pasningsopgaven for de 0 til
3-årige med undtagelse af vestområdet,
hvor vi måtte etablere en vuggestue i
Evigglad i Lov sidste år. Vi kunne ikke få
det nødvendige antal kvalificerede dag-
plejere i vest på daværende tidspunkt.
Vuggestuen blev en succes, og har nu
været fuldt belagt i længere tid. Vi vil for-
søge at finde det nødvendige antal dagp-
lejere i øst, men andre løsninger kan blive
nødvendige. Så finder vi dem.

Sådan vil vi også gøre i Ny Næstved
Sådan vil vi også gøre i Ny Næstved. Være
åbne over for alle gode ideer og så finde
de rigtige løsninger på folks behov for
pasning af deres børn, og det skal ske med
rettidig omhu. D.v.s planlægningen af
nye boliger, udskiftninger i den eksiste-
rende boligmasse, antallet af nyfødte, og
hvad der i øvrigt kan tages med skal kob-
les sammen med planlægning af variatio-
nen og mængden af tilbud inden for bør-
nepasningen. Hovsa- og midlertidige
løsninger skal være på et så lavt niveau
som muligt, gerne nul.
KVALITET i børnepasningen.
Det vil Venstre arbejde for.

Et godt tip:
Stem på Ole Ib,

formand for BFK-udvalget.

Ole Ib Hansen
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Brøderup
Tømrer & Snedkerværksted

● Tømrer
● Snedker
● Glarmesterarbejde
● Gulvbelægning
● Gulvafslibning

Tømrermester

ERIK JØRGENSEN
Korskildevej 11 · Brøderup

4733 Tappernøje

55 56 44 59

Al vognmandskørsel
udføres

Poul Jørgen Nielsen

Vognmandsgården
Everdrup

Tlf. 55 56 41 77

Tlf. 55 96 59 85

4-8 personers vogne
med plads til kørestole

Fasanvænget 34
4733 Tappernøje

Vær med
til at sikre

Venstre får et
godt valg -

IGEN!
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Sikker drift i Ny Næstved

Sikker drift i Ny Næstved er alfa og ome-
ga. Der kan udstedes løfter om nye store
idrætshaller, kulturelle fyrtårne af forskel-
lige slags og meget andet.

Når sandhedens time kommer
Men når sandhedens time kommer for en
dag for den almindelige borger i Ny Næst-
ved, så handler det om, at de valgte poli-
tikere kan og tør prioritere mellem de
mange presserende opgaver inden for et
budget, som virker realistisk - både i
2007, men også på længere sigt.
Det er et løfte, undertegnede vil leve op
til. Venstre i Fladså har gennem årene og
især i denne valgperiode vist, at vi har
kunnet styre den kommunale økonomi.
Skatten er blevet holdt i ro - det skulle vi
- men vi har gjort det på en måde, så der
har været plads til den vækst, der også har
ramt Fladså.

Vi har solgt flere byggegrunde
Det har givet både indtægter, men også
nogen udgifter. Vi har alligevel haft
mulighed for at give de flere mennesker,
der nu er i kommunen, de serviceydelser,
som alle har krav på, plads i børnepasnin-
gen, undervisning i skolerne og så videre

inden for hele det kommunale spektrum
af ydelser.
Den opgave bliver flere gange større i Ny
Næstved. Venstre har holdet, der kan
påtage sig dette ansvar og leve op til det.
Indtægterne bliver i sagens natur mange
gange større, såvel skatteindtægter som
indtægter over statens bloktilskud, men
udgifterne bliver tilsvarende også meget
større, ja behovet for financiering af
udgifter vil formodentlig bliver så stort, at
det stiller store krav til politikernes evne
til at prioritere.
Hvis nogen går rundt med et lønligt håb
om, at man i Ny Næstved bare kan sætte
skatten op, så kan man roligt glemme det.
Fladsås udskrivningsprocent for person-
skatter er på 20,5 og Næstveds er 20,1.
Selv om de tre andre kommuner ligger
noget over disse to kommuner, så skal
man snare gætte på en skatteprocent i Ny
Næstved, der ligger tæt på disse to kom-
muner end på de tre andre. Det er ikke
herfra, at man skal forvente dramatiske
forøgelser i indtægterne. Hvis du ønsker
SIKKER DRIFT, så vælg Venstre.
HUSK nieren.

Sæt X ved Ole Ib Hansen,
formand for BFK-udvalget.

Ole Ib Hansen
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Nu er de første tre kvartaler af 2005 gået – det
har været en aktivt spændende periode, hvor
mange ting er gået positivt!

En periode præget af megen aktivitet!
For os, der bor i Fladså Kommune, har perio-
den været præget af megen aktivitet – mange

nye boliger er skudt op – der er gang i
erhvervslivet – mange nye aktiviteter på de
kommunale nøgleområder – børnepasning,
skole og undervisning og ældreplejen - er sat i
gang.
Dette - sammen med, at der er styr på øko-
nomien i vores kommunen - er en dejlig ting.

Vi har grund til at være stolte
Vi har på mange felter grund til at være stolte
af vores nærdemokrati, hvor kommunalbesty-
relsen har ”arbejdstøjet” på og trækker på
samme hammel til glæde og gavn for alle i
kommunen. 

Vi ønsker at præge retningen
Arbejdet i Venstre i Fladså har i høj grad været
præget af det forestående valg den 15. novem-
ber.  Vi er ikke et øjeblik i tvivl om, at der er
mange områder i den nye Næstved Kommu-
ne, med de 80.000 indbyggere, der vil blive
anderledes end det vi kender i dag – Vi ønsker
at præge retningen!

Mange udvalgsarbejder
Vi har deltaget i forskellige udvalgsarbejder
for at få et valgprogram op at stå og herefter
valget til at køre – et spændende stykke arbej-
de og det nye valgprogram er nu færdig og
kan hentes ned fra vores hjemmeside.

BGØR DEN 15. NOVEM

Ellen Børsting Damgaard

GRAFISKE LØSNINGER

Formater op til 61 x 3000 cm
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Det nye valgprogram er færdigt
Dette valgprogram er udarbejdet for Ny
Næstved Kommune, og er jo det vi i Venstre
vil arbejde for i de kommende år i vores nye
kommune.

Der er også valg til Region Sjælland
Vi må ikke glemme, at der jo også er valg til
Region Sjælland den samme dag.

Valgprogrammet til dette valg har overskrif-
ten: 
Venstre vil Vækst og Velfærd for hele Regi-
on Sjælland.
På vores hjemmeside har alle også mulig-
hed for at læse hele programmet.

Også til dette valg er Venstres liste meget
stærk – hvor vi også lokalt er godt repræ-
senteret.

Vi i Venstre vil gøre alt, hvad det er os muligt
for at få et ”systemskifte” i Næstved Kommu-
ne. Venstreborgere i den nye kommune er
overbeviste om, at et borgerligt styre vil være
særdeles godt for Kommunen. Vi har vist, at
vi kan styre økonomien – og det er jo nøglen
til, at de øvrige målsætninger og ønsker for
kommunen kan realiseres.

Forudsætningen for, at Venstre bliver godt
repræsenteret er jo, at du møder op og stem-
mer.

Har du vanskeligheder med transport – kon-
takt en fra bestyrelsen – så løser vi det! Har du
plads i bilen – tag din nabo med!

Venstres liste til valget er ”stærk” – med vores
erfarne kandidater godt placeret på listen.

De vil og kan gøre en forskel. Dem er vi tryk-
ke ved!

Derfor: Stem personligt – Stem på en af
Venstres kandidater fra Fladså.

Ellen Damgaard Børsting
Formand

■ Ny struktur
– nye muligheder

■ Borgerne i centrum
– mennesket frem
for systemet

■ Et sundhedsvæsen
i verdensklasse

■ En dynamisk udvikling
i hele regionen

■  Gode uddannelsestilbud
■ Attraktive

bosætningsmuligheder
■ Aktiv deltagelse i

udviklingen af Øresunds- 
og Østersøregionen

VENSTRE VIL I
REGION SJÆLLAND

ARBEJDE FOR:

BER TIL EN FESTDAG!M
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Far skal gøre det, han har lyst til!

Fuldt program
Det var en af de dage, hvor der var fuldt
program. Jeg var på vej hjem fra Køben-
havn, og skulle være til BFK møde kl.
15.00. Trafikken stoppede pludselig op,
og jeg sad fast i en trafikprop. Der kunne
jeg sidde og drømme om jyske motorveje,
hvor man kan nyde turen og hilse på, hvis
man møder en anden bilist!

Nå, der kom gled i trafikken 
Der kom glid i trafikkenigen, og jeg kom
hjem. Hurtigt ind og klæde om og lige
råbe hej til min 11-årige datter Mie. Jeg
gik ud og tog mine sko på, da jeg fik øje
på teksten på mine strømper. Det var
dem, jeg havde fået af Mie til Fars dag.
"Verdens bedste far" stod der.
Jeg satte mig ned et øjeblik. Er jeg virke-
lig det, tænkte jeg. Er det vi oplever som
lykke og spændende, og som lægger be-

slag på meget af vores tid, noget som børn
kan sætte sig ind i og forstå, eller vil de
hellere have forældrene hjemme og hyg-
ge? Jeg måtte vide det, så jeg bad Mie skri-
ve ned, hvad hun mente om det, at hen-
des far er kommunalpolitiker. Og her er
hvad hun skrev.

Det kan være ret irriterende
Nogle gange kan det være ret irriterende,
at ens far er med i politik, for der er så
mange møder, og der er så mange gange,
hvor han ikke er hjemme. Andre gange
synes jeg, det er sejt at have en far, som er
med i kommunalpolitik, for så er han jo
med til at bestemme, hvordan vi lever i
hverdagen. Når jeg tænker mig om, synes
jeg bare, han skal gøre det, han har lyst til.

Med venlig hilsen Jens Hansen & Mie   

Jens Hansen

Bladudvalget:
Ansv. red.: Ellen Damgaard Børsting, tlf. 46 36 67 66 · e-mail: edb@c.dk
Red.: Niels Specht, tlf. 55 96 59 85 · e-mail: specht@tdcadsl.dk

Per Bigum, tlf. 55 56 47 14 · Jakob Mols, tlf. 55 96 58 85
Alfred Thomsen, tlf. 55 56 52 28
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Tappernøje Børnehave

Her i løbet af efteråret - først på vinteren
mangler Fladså Kommune børnehave-
plads i Østområdet. Tappernøje Børneha-
ve, normeret til 40 børn og børnehaven
"Nattergalen", normeret til 66 børn vil
være fyldt op.

Behovet vil stige
Behovet vil stige, da der i løbet af et års
tid skal skaffes plads til 30 - 40 børn
mere. Samtidig kan vi konstatere, at vi
aldrig har været flere borgere i kommu-
nen, og folk flytter stadigvæk hertil. Det
sker også i Brøderup - Tappernøje-områ-
det. Der ligger mange grunde syd for
Harevænget og øst for Svingkærvej, som
relativt hurtigt kan blive solgt og bebyg-
get. Det er en privat udstykning, så kom-
munen har ikke lige så meget styr på
udviklingen, som hvis grundene var i en
kommunal udstykning.
Derfor kan det komme til at gå noget
hurtigere, og det må vi være forberedt på,
også når det gælder behovet for pasning af
børn. Vi har derfor besluttet at fordoble
kapaciteten i Tappernøje Børnehave til 80
pladser, da den i dag er noget mindre end
"Nattergalen". Imidlertid er der ikke
plads til at udvide på Tappernøje Børne-
haves nuværende beliggenhed.

Vi har derfor besluttet at "flytte" Tapper-
nøje Børnehave til en placering på den
østre side af Svingkærvej ud for den sidste
stikvej på Svingkærvejs øvre del op mod
Brøderup. Her har vi erhvervet et areal på
over 8.000 m2, nok til der er masser af
plads til de 80 børn, som børnehaven
fremover skal kunne rumme, og om nød-
vendigt en mindre udvidelse på sigt.
Overskueligheden, det nære og tætte mil-
jø i den nuværende Tappernøje Børneha-
ve har alle sat stor pris på. Det vil vi ger-
ne søge at bevare og udbygge i Ny Tap-
pernøje Børnehave. Derfor vil den være
delt op i to afdelinger med plads til 40
børn i hver. Mellem de to afdelinger vil
der være rum til fælles aktiviteter og per-
sonalefaciliteter. Hver afdeling vil inde-
holde to stuer, der kan gøres til et stort
fællesrum, hvis det er ønskværdigt i nogle
situationer. 
Nu skal der detailprojekteres og arkitekt-
tegnes. Materialet skal i udbud. De rigti-
ge håndværkere skal findes, så der går
nogen tid, inden Tappernøje Børnehave
står færdig til ibrugtagning. Forhåbentlig
1. september 2006.

Der skal findes nogle midlertidige løsnin-
ger. Dem finder vi i samarbejde med
ledelse, bestyrelse og medarbejdere i Tap-
pernøje Børnehave. De har været med
hele vejen fra de første ideer om en ny
børnehave og til nu. De vil også være med
fremover i et forbilledligt samarbejde. En
model, der kan anbefales til andre kom-
muner. Vi er nogle, der gerne tager det
med til Ny Næstved.
Ole Ib Hansen, formand for BFK-udvalget

Ole Ib Hansen
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- din lokale el-fagmand...

Nonbo & Bonde
Ringvej 43 B
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750 Lundby

55 76 75 00

Karsten Nonbo

Vor gode forsvarsminister, Søren Gade, har
det motto, at hvis unge danske soldater vil
drage ud i verden og kæmpe for demokrati og
frihed, så vil forsvarsministeren også tage ud
og besøge dem og sige dem tak for deres ind-
sats, mindst én gang, medens de er ude. Der-
for tager han ud til såvel Irak, Kosovo, Sudan

Besøg hos de danske soldater i
Kosovo 

og alle andre steder, hvor vi har danske solda-
ter – hvad enten de er få eller mange udstati-
oneret.

Udskiftes hvert halve år
De danske soldater sendes ud og udskiftes
hvert halve år. Det giver en del rejser for for-
svarsministeren, men det giver også et godt
forhold til vore soldater, og det giver en høj
moral, at ministeren ”gider interessere sig for
sine soldater”.

Vi var 12 personer
Som ny forsvarsordfører for Venstre blev jeg
tilbudt af Søren Gade at tage med den 21. og
22. sept. til Kosovo.
Vi var 12 personer, nemlig ministeren, hans
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Fårup
Gartneri

Fårupvej 3, Fårup
4700 Næstved

Tlf. 55 76 19 92

sekretær,  to fra forsvarsministeriet, to fra For-
svarskommandoen, to journalister (én fra
Ekstrabladet og én fra DR-tv), to fra politiets
efterretningstjeneste (bodyguards), en fra
Udenrigsministeriet og så jeg.
Turen gik med statsministerens 12 pers. Chal-
lenger jetfly fra Kastrup og til Pristina i ex-
Jugoslavien. Herfra gik turen med fransk hel-
ikopter til Mitrovice, hvor vi blev indkvarteret
i Camp Oluf Rye sammen med vore 350 dan-
ske soldater, samt yderligere soldater fra
Frankrig og Letland.

Det flød stadig med skidt
Området bærer stort præg af krigen. Det flød
stadig med skidt og gamle bilvrag langs veje-
ne mange steder. Der er stadig megen stor
skepsis mellem serbere og kosovoalbanere.
Det er tydeligt, at gammelt nag ligger under
overfladen.

En god rundvisning
Vi fik en god rundvisning i lejren, hvor man
er selvforsynende med mange ting, herunder
reparation, vandrensning, madlavning,
brandvæsen, sanitet og meget mere. Vi var på
natpatrulje og rundt i områderne i dagtimer-
ne.

De danske styrker gør en forskel
Det var helt tydeligt, at de danske styrker gør
en forskel. De involverer sig i lokalbefolknin-
gen, de snakker med alle, de er særligt vellidt
hos børnene. Der bliver spillet lidt fodbold på
legepladserne, selv om tilstedeværelsen er dag-
ligt alvor. Det virker som om, at danskerne er
særlig gode til at få lokalfolket til at snakke
sammen. 

Vore soldater går ikke af vejen
Er der lidt problemer med at fikse et fodbold-
mål eller med porthængslet til byparken, så
går vore soldater ikke af vejen for at hjælpe.
De taler med folk og ikke bare til folk. De er
meget engageret i at hjælpe de mennesker,

som går i spidsen for forsoning og som virke-
lig arbejder på, at serbere og albanere skal
kunne leve sammen i fredelig eksistens.

Soldater som konfliktløsere
Det er med en vis stolthed, at man ser vore
unge soldater som konfliktløsere. Særligt er
det godt at se, at de stråler af arbejdsglæde,
selvtillid og socialt engagement. Vi har meget
at være stolte af.

Jeg lærte en masse
Det blev til et par dage, hvor jeg lærte en mas-
se om vore danske soldater.

Med venlig hilsen
Karsten Nonbo
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Karsten Nonbo

Så er behandlingen af Fladså kommunes sid-
ste selvstændige budget gået i gang. Det ser på
det sociale område ganske lovende ud.

Styr på anbringelserne
På børneområdet har vi fået ganske godt styr
på anbringelserne. Det skyldes dels, at vi har
fået et godt personale med nogle dygtige unge
piger og en god områdeleder. Vi har også
”hjemtaget” tilsynet med vore anbringelser,
idet vi har ansat vor egen kurator, som holder
meget tæt øje med sagerne, og at der sker
noget positivt, når et barn er anbragt. 

Vi har sparet mange penge
Før købte vi ekstern bistand til denne opgave,
men vi havde en fornemmelse af, at det ikke
kørte optimalt. Det var nærmest vore egne
sagsbehandlere, som holdt øje med dem, som
skulle holde øje med, at vi fik fuld valuta for
pengene. Vi er blevet bekræftet i denne opfat-
telse. Det har betydet, at vi både har sparet
penge, og samtidig fået en mere effektiv sags-
behandling – særligt til gavn for børnene og
forældrene.

Langt de fleste er aktiverede
På voksenområdet har vi tilsvarende godt per-
sonale, og vi har aldrig ligget lavere med kon-
tanthjælpsmodtagere. Vi har nu kun 74,
hvoraf langt de fleste er aktiverede. Nogle har

Budget på det sociale område
dog andre problemer end ledighed, og dem er
vi i gang med ”at komme til bunds i”. Det
betyder alt andet lige også, at vi har fået
afdækket nogle, for hvem førtidspension des-
værre er den eneste løsning.

En stab der gør et fantastisk arbejde
På sygedagpengeområdet ligger vi også lavt.
Vor område leder, Henrik Ahm, gør sammen
med sin stab et fantastisk arbejde og på det
område har det heller ikke gået bedre.

Gode ansvarlig medarbejdere
Det er heldigvis ikke trivielt igen at skulle sige
det samme på vort ældreområde. Vi har gode,
ansvarlige medarbejdere, som gør et stort
arbejde – så stort, at vor socialminister var
meget begejstret, da hun besøgte os i maj
måned.

Ingen besparelser på det sociale område
Samlet set bliver der derfor ikke anledning til
besparelser på det sociale område. Vi skal ikke
ud at finde penge af nød. Men det er jo også
lysten, som skal drive værket, og derfor vil vi
til stadighed trimme vort område. Vi lever jo
heldigvis under et skattestop, og det er en god
ting. Det bevirker, at vor fornemmeste opga-
ve er, at vi skal se, om vi er effektive – om vi
skal foretage omlægninger.

En endnu bedre ældrepolitik
Kan vi komme længere ned i udgifter til kon-
tanthjælp, førtidspension, anbringelser m.v.,
så gør vi det gerne – det ville jo være skønt at
finde nogle midler til at gøre vor ældrepolitik
endnu bedre.

Med venlig hilsen
Karsten Nonbo
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Tiden nærmer sig...

Vi vil opføre os som nogle ungtyre blandt
en flok køer. Gøre og sige de mærkeligste
ting for at påkalde os opmærksomheden.

Det er så vigtigt
Det er som om, at det er så vigtigt at få et
læserbrev i avisen. Pyt med om man har

noget seriøst på hjertet, bare det bliver sat
i.
Nu er vælgerne heldigvis ikke sådanne at
snyde. Langt de fleste ved godt, hvem de
vil stemme på. Det har de valgt ud fra det,
vedkommende har gjort, sagt, ens være-
måde, troværdighed og i tillid til at den
pågældende politiker vil være en god
repræsentant i den nye kommune.

Et godt valg
Lad os alle arbejde for et godt valg for
Venstre og for os 5 fra "gamle Fladså"
især. 

Med venlige efterårshilsen fra 
Jens Hansen V-liste nr. 13

Jens Hansen
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VENSTRES
AKTIVITETSKALENDER

PROGRAM FOR 2005/2006

Tirsdag den 13. december kl. 19.30
Julemøde med Lucia optog.

Januar 2006 
Nytårsbowling hos A-Bowling i Næstved.

Vi bowler fra 18.00 til 19.00, efter bowlingen spiser vi middag.
Alle er velkommen, også børn og naboen. Mere herom senere.

Mandag den 21. februar 2006 kl. 19.00
Generalforsamling, Venstre i Fladså.

Nærmere herom senere.

AKTIVITETSUDVALGET VENSTRE I FLADSÅ
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