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Af  Hans Bay, Formand for Venstre i Næstved Kommune

Håber I har haft en god som-
mer og efterår. Selv om det ikke 
lykkedes at få vedtaget 2025 
planen, så håber jeg at Finans-
loven kan komme på plads, så 
der ikke bliver udskrevet Folke-
tingsvalg lige med det samme.

Budget 2017
Venstre er igen i år med i det 
kommunale budgetforlig, hvor 
vi desværre ikke fik afskaffet 
dækningsafgiften, men fik den 
reduceret med 2 promille. Det 
er jo altid en start, og forhå-
bentlig kan det være med til at 
få flere virksomheder til Næst-
ved kommune og dermed flere 
arbejdspladser. 

KV2017
Med kun et år til kommune- 
og regionsvalg er vi i fuld gang 
med forberedelserne, og hvis 
du skulle være interesseret i at 
være kandidat, så kontakt din 
vælgerforeningsformand, mig 
eller vores borgmesterkandidat 
Kristian Skov-Andersen.

Kommende aktiviteter
Husk vores lørdagsmøder den 
sidste lørdag i hver måned mel-
lem kl. 8.30 til kl. 10.30. Her har 
du mulighed for at møde Ven-
stres byrådsgruppe. Følg med i 
nyhedsmailen. Næste møde er 
den 26. november.

Husk også vores julearrange-
ment den 25. november. Mød 
gruppeformand for Venstres 
folketingsgruppe, Søren Gade, 
den 6. December. Se mere her 
i bladet om disse arrangemen-
ter.  Reserver allerede nu den 
6. marts 2017, hvor Venstre i 
Næstved kommune afholder 
generalforsamling. Tid og sted 
følger senere. 

Hans Bay, Formand for 
Venstre i Næstved kommune

Kære Alle
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Vi har nået meget siden da. Og vi 
er godt undervejs med vores hen-
sigt om at afbryde 100 års social-
demokratisk ledelse af Næstved, 
samt skabe en kommune med 
mere velstand, arbejde, livskva-
litet og gode oplevelser for alle, 
end tilfældet er i dag.

Politisk har vi fået vedtaget et 
budget for 2017 med et tydeligt 
blåt afsæt, og Venstre gør sig 
godt bemærket i kampen for det 
frie initiativ, sund økonomi og 
større hensyntagen til den en-
kelte borger. Vores byrådsgrup-
pe arbejder ihærdigt og dygtigt 
for at påvirke vores kommune i 
den rigtige retning.

Og det er der behov for. De 
seneste måneder har været præ-
get af en lang række sager, som 
viser at Socialdemokratiet ikke 
helt magter opgaven. Lad mig 
blot nævne Arenaens økonomi, 
5-minutters jobtræning med ta-
xaen holdende udenfor, bande-
skyderi, parkeringsrod i Karre-
bæksminde, flere års løn til folk, 
som slet ikke er ansat i kommu-
nen. Ja bandeskyderi er kun indi-
rekte Socialdemokratiets skyld. 
Men efter 100 år ved magten 
kan man ikke som borgmeste-
ren bare nøjes med at sige, at 
det er ærgerligt, når rockere har 
for nemt ved at rekruttere unge 
i vores by.

Venstre står klar med solide 
løsninger på alle disse og flere 
udfordringer: strammere sty-
ring af kommunens funktioner 
og forvaltning, et opgør med 
den SF-kultur, som også præ-
ger rådhuset. Flere ressourcer 
til børn og unge. Bedre økonomi 
ved at værdsætte og påskønne 
erhvervslivet – frem for blot at 
lade virksomheder være på tålt 
ophold i vores kommune. Og na-
turligvis fuldt fokus på at få an-
lagt den motorvej.     

Internt i Venstre mødes vi sid-
ste lørdag i hver måned på råd-
huset, hvor vi for tiden arbejder 
på vores valgprogram. Mange 
har yndet at sige, at Venstre er 
splittet omkring folkeskolen. 
Men efter et par møder og iv-
rig diskussion bag linjerne, er vi 
enige om et program, som peger 
fremad og tager godt hånd om 
kritikken af reformen fra decem-
ber 2015. Tak til alle involverede 
for den bedrift! Du er også me-
get velkommen til morgenkaffe, 
samvær og politisk snak.

Efter vores lørdagsmøder går 
vi på Hjultorvet, hvor vi møder 
en masse borgere, som gerne 
vil snakke og modtage poser 
med æbler, bolcher og politisk 
materiale. Desuden har vi del-
taget i en række arrangemen-
ter i eksempelvis Glumsø, Ever-

drup og Herlufmagle, ligesom 
jeg sammen med forsvarsmini-
ster og folketingskandidat Peter 
Christensen har besøgt en lang 
række virksomheder og institu-
tioner i og udenfor Næstved by. 
Og endelig afholdt jeg nyligt et 
velbesøgt aftenmøde på en virk-
somhed, som lagde lokaler til en 
snak om erhvervspolitik.

Til slut har vi i høj grad brug for 
din hjælp til at vinde næste valg! 
Gerne på følgende måder:  
1 Meld dig som frivillig i vores 

valgkamp, ring eller skriv på 
51817188

2 Følg mig på facebook @kristi-
anskovKV17

3 Inviter dine venner til at gøre 
det samme  

4 Må jeg besøge din forening, 
virksomhed, klub etc.? Ring, 
så kommer jeg  

5 Vil du eller en bekendt være 
kandidat for Venstre ved KV17, 
lad mig endelig vide  

6 Giv et bidrag på 1.000 kr. til 
vores valgkamp på konto  
0697 1399217 ... jeg kommer 
forbi og siger personligt tak!

Med venlig hilsen og på gensyn
Kristian Skov-Andersen

borgmesterkandidat

Kære alle medlemmer af Venstre i Næstved, 
også i disse spalter skal der lyde 

en stor tAK for valget i maj!

Af  Kristian Skov-Andersen
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Af Peter Christensen, forsvarsminister og folketingskandidat i Næstved kredsen 

Nyt fra Christiansborg 
Regeringen er for alvor kommet 
i arbejdstøjet og har lagt en stor-
stilet 2025 plan frem, som i dag-
lig tale kaldes helhedsplanen. 
Sammen med Helhedsplanen 
har regeringen også fremlagt et 
udspil om ejendomsbeskatning 
kaldet ”Tryghed for boligejerne”, 
der skal rette op på mange års 
fejlagtige ejendomsvurderinger. 

  I stedet for at fokusere på at 
levere politiske resultater, har 
de andre partier dog desværre 
været mere optaget af, hvilke 
elementer af planen, de ikke er 
enige i. Efter at have stået stille 
i over to måneder, har regerin-
gen derfor taget bestik af situa-
tionen, og der er indledt reelle 
forhandlinger om de ting, der 
skal på plads. Det handler i før-
ste omgang om finansloven, PSO 
afgift (herunder spørgsmålet om 
kystnære vindmøller) og ejen-
domsvurderingerne.   

Det er imidlertid vigtigt at slå 
fast, at Helhedsplanen ikke er 
lagt i graven, og regeringens am-
bitioner stadig består. Forhand-
lingerne er blot udskudt. Jeg hå-
ber meget på, at det lykkes at 
lave en aftale. Helhedsplanen in-
deholder utrolig meget god ven-
strepolitik. Flere i arbejde. Færre 
parkeret på et sidespor. Skatten 
ned. Velfærden op. Kort sagt et 
stærkere Danmark.   

Det skal kunne betale sig at ar-
bejde. Planen indeholder derfor 
skattenedsættelse både i bund 
og i top med et nyt jobfradrag 
til beskæftigede, som især vil 
øge gevinsten ved at være i ar-
bejde for lav- og mellemindkom-
ster. Men også nedsættelse af 
topskatten for indkomst under 
1 mio. kr. om året. Udover skat-
telettelserne sikrer en målrettet 
jobpræmie for langtidsledige og 
justering af offentlige overførs-

ler, at der opleves en større ind-
komstfremgang ved at komme i 
arbejde.   

En række elementer så som 
omlægning af SU’en og forøgelse 
af pensionsalderen med 6 må-
neder giver økonomisk råderum 
til at investere i kernevelfærd 
så som ældrepleje og sundhed. 
Men også til investeringer i væk-
stinitiativer eksempelvis afskaf-
felsen af PSO afgiften, der er så 
skadelig for vores erhvervsliv. 
Hvis man skulle være i tvivl om 
det, så spørg bare vores lokale 
virksomhed Ardagh.   

Som forsvarsminister glæder 
jeg mig også over, at der i pla-
nen er afsat en sikkerhedspulje 
med 800 mio. kr. årligt til styrket 
national sikkerhed i form af for-
svar, politi, terrorindsats mv.   

Endelig er det værd at fremhæ-
ve et punkt, som er meget vigtig 
for os. Regeringen ønsker at løf-
te den årlige ramme til offentlige 
investeringer bl.a. til investerin-
ger på transportområdet. Samlet 
set med 27 mia. frem mod 2025. 
For mig er det helt afgørende, at 
Næstved-Rønnede motorvejen 
bliver bygget. Det kræver nye 
penge, idet der på nuværende 
tidspunkt mangler ca. én milli-
ard kroner til projektet. Regerin-
gen har en plan, der skal skaffe 
penge til infrastruktur. Socialde-
mokraterne og de øvrige partier 
har på den anden side ikke afsat 
én eneste krone. Det efterlader 
dem med et kæmpe forklarings-
problem. Hvis Helhedsplanen 
kommer igennem, og pengene 
kommer i kassen, skal der kæm-
pes med næb og klør for, at de 
skal bruges på vores motorvej. 
Det vil skabe vækst og udvikling 
for Næstved og hele Sydsjæl-
land, men det vil også være en 
god forretning for samfundet.
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Budgetforhandlingerne for næste 
års budget forløb fint, set med 
Venstreøjne. Det var helt tydeligt, 
at borgmesterpartiet var interes-
seret i et bredt forlig, og derfor 
kunne vi fra Venstres side godt 
stille nogle skrappe krav, hvilket vi 
også gjorde. 

Først og fremmest lykkedes det 
at få nedbragt dækningsafgiften 
med 2 promille, selv om det holdt 
hårdt i forhold til S. Det skal også 
indrømmes, at det stiller store 
krav for det kommende år. Der 
bliver ikke råd til budgetoverskri-
delser, og derfor skal der styres 
stramt i de enkelte udvalg. Over-
holdes alle budgetter bliver der 
alligevel et underskud, svarende 
til nedsættelsen. Dette skal hen-
tes på arbejdsområdet, men da 

ønsket har været stort og massivt 
fra erhvervslivets side, så forven-
ter vi, at de spiller med og virke-
lig ser til, at nedsættelsen skaber 
flere private arbejdspladser. 

Vi fastholder i denne 4 års valg-
periode, at kommunens gæld 
nedbringes med 100 mio. kr, og 
at gennemsnitslikviditeten sti-
ger med næsten samme beløb. 
Ganske godt og forsvarligt, efter 
de tidligere perioders ”løsslupne 
økonomiske politik”. 

For at tilgodese vore pendlere 
udvides åbningstiden i nogle af 
vore børneinstitutioner - det er 
trods alt dem, som lægger mange 
skattekroner i kommunekassen. 
Der bliver flere penge til psykiatri, 
og skoleområdet tilføres 4 mio. 
kr. ekstra i 2017 og 18. 

Vi ser gerne, at vore skoleelever 
bevæger sig noget mere og helst 
cykler til skole. I den anledning 
har vi fået imødekommet vort 
ønske om at sikre skolevejene, 
og der er afsat ekstra 2 mio. kr. 
til screening og opstart på mere 
sikre veje. Motionen kan lige så 
godt starte på vej til skolen, som 
i skolen. 

Det kunne jo være fristende at 
gå i skarp opposition her et år før 
næste valg, men jeg vil anse det 
for værende ”et spil for galleriet”, 
når vi rent faktisk har fået alle 
vore ønsker om forsvarlig øko-
nomi og de nævnte forbedringer 
igennem. 

M.v.h. Karsten Nonbo

Hvis nogle synes, at vejene i og 
omkring Næstved har været van-
skelig passable, så kan jeg kun 
trøste med, at ”det bliver værre 
endnu”. Men det er nødvendigt, 
at det bliver skidt, før det kan 
blive godt. 
Byggeriet af Campus ved Mun-
kebakken går igang her sidst på 
året, og hurtigst muligt skal vi 
have besluttet og igangsat byg-
geri af parkeringshuse. Der byg-
ges med sikkerhed et P-hus ved 
Roarsvej til erstatning  for p-plad-
serne i Teatergade og til Campus-
brugerne, men som jeg ser det, så 

bør vi også bygge et P-hus øst for 
stationen (ved Grønvej) hurtigst 
mulig til togpendlerne, således 
at det kan stå færdigt inden Ud-
lændingestyrelsen begynder at 
bygge vest for stationen. 
To mindre P-huse giver mulighed 
for hurtigere trafikafvikling end et 
stort. 
Endelig er byggeriet på en ny om-
fartsvej syd om byen igangsat og 
her er det værd at notere sig, at 
BaneDanmark er indstillet på selv 
at bygge tunnellen under jernba-
nen. Dermed har de alle risici og 
økonomiske tab ved driftsstop på 

skinnerne. Det er ikke uvæsent-
ligt, og vil spare kommunen for 
mange penge og spekulationer. 
Vores betaling har været, at vi 
ikke har fastholdt nogle krav om 
reetablering af unødvendige vej-
broer ved Rønnebæk og Gl. Præ-
støvej, ligesom Grevensvænge får 
en tilkørsel til omfartsvejen frem 
for en ny bro. I mine øjne er dette 
et synligt bevis på, at offentlige 
myndigheder godt kan samarbej-
de til fælles - og især skattebor-
gernes - bedste. 

M.v.h. Karsten Nonbo

Budget 2017 med S, K, O og V 

Stadig travle år på anlægsområdet

Af  Karsten Nonbo
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Baggrund - I 2040 ventes antal-
let af personer på 80 år at være 
fordoblet i forhold til i dag, og 
alene over de næste fem år bliver 
vi ca. 140.000 borgere over 70 år.

Det betyder at der kommer 
flere og flere ældre og flere bor-
gere, der skal leve med en eller 
flere kroniske sygdomme, og 
som derfor ofte er i kontakt med 
såvel sygehus som kommuner-
nes specialtilbud på samme tid.

Netop denne udvikling stiller 
øgede krav om at skabe sam-
menhæng og kvalitet for borge-
re/ patienter på tværs af sygehu-
se, kommuner og praksissektor.

I takt med øget specialisering 
og centralisering af sygehus-
væsenet – sammenholdt med 
kortere og intensive behand-
lingsforløb på vores sygehuse, 
skal den øvrige del af det sam-
lede sundhedsvæsen være klar 
og kvalificeret til at understøtte 
denne udvikling.

Mange spørgsmål
Vores sundhedsvæsen gennem-
går en udvikling i raketfart – og 
det er værdifuldt under forud-
sætning af, at vi når at få besva-
ret og lagt planer for de mange 
spørgsmål, som udviklingen tilsi-
ger – f.eks.:
 Hvad er planen for det store 
antal patienter, som ikke har 
behov for specialiseret be-
handling?

 Hvordan undgår vi, at ældre 
medicinske patienter ikke bli-
ver indlagt unødigt?

 Hvordan håndterer vi den vok-
sende gruppe af især unge, 
som har psykiske lidelser, og 
som har svært ved at få fod-
fæste på uddannelser og ar-
bejde?

 Hvordan hjælper vi bedst de 
mange patienter med kroni-
ske sygdomme?

Sundhed i øjenhøjde og sundhed 
nærved og tæt på borgerne – 
eller sagt med andre ord sund-
heds- og behandlingstilbud tæt 
på borgerens hjem og lokalmiljø.

Det vil sige praktiserende læger/
speciallæger, kommunale sund-
hedstilbud som f.eks. sygepleje, 
genoptræning, sundhedspleje, 
tandlæge, socialpsykiatri, og 
rehabilitering skal være klar til 
”at tage over”, f.eks. i forbin-
delse med udskrivning fra syge-
hus. Hertil kommer de udgående 
funktioner fra sygehusene, som 
vi i stigende omfang vil møde i 
fremtiden.
Jeg mener, at vi som politikere 

med rette må stille krav om, at 
vores nære sundhedsvæsen skal 
være sammenhængende, bor-
gernært, effektivt og af høj kva-
litet.

De grupper vi skal have et helt 
særligt fokus på er:
 Ældre medicinske patienter
 Borgere med kroniske syg-
domme

 Borgere med psykiske lidelser

Hjemmet er Danmarks 
største sygehus
Det nære sygehus bliver før eller 
siden – borgerens eget hjem.
En stor del af sundhedsbehand-
lingen vil i fremtiden blive leveret 

i borgerens eget hjem af prakti-
serende læger, udkørende teams 
fra sygehuse og kommunens 
medarbejdere.
Denne udvikling fremskyndes af 
tendenserne i sygehusplanerne 
for 2020 – 2022, overalt i landet, 
herunder også de nye supersy-
gehuse.
Så ” Det Nære Sundhedsvæsen” 
vil i fremtiden flytte helt hjem 
hos borgerne, hvor det skal gø-
res mest hensigtsmæssigt og 
trygt.
Det vil blive opgaven i indevæ-
rende tiår.

Kirsten Devantier formand 
for Sundhed og Psykiatri

  Hvad er det nære sundhedsvæsen
   og hvorfor er det nu så vigtigt?

 Dette er Det Nære Sundhedsvæsen

Af Kirsten Devantier fmd. Sundhed – og Psykiatriudvalg , Byråds – og regionsrådsmedlem



Gennem et års tid har Teknisk Ud-
valg arbejdet med et projekt om-
kring Torpe Kanal, hvor man fører 
Torpe Kanal udenom Bavelse Sø 
og direkte i Susåen samt sænker 
vandstanden ved at fjerne op-
stemningen ved Holløse Mølle. 

Det har tre positive effekter
Dels får fisk og malermuslingen 
bedre levevilkår (derfor støtter 
EU projektet med 9 mio. kr.). 

Dels slipper 200 ejendomme 
for at kloakere og borgerne spa-
rer derved mellem 30 - 35 mio. kr.  

Dels gennemfører kommunen 
det, som kommunen alligevel 
skulle gøre senere, nemlig fjerne 
opstemningen ved Holløse Mølle, 
bare sker det hurtigere end ellers. 

Som sådan er det en win-win-win 
situation og for mig som liberal 
tæller det på plussiden, at bor-
gerne kan spare penge samtidig 
med at naturen får det bedre. 

Hvis vi samtidig laver klimasøer 
på den nedre del af Susåen, kan 
vi hjælpe landbruget med at ud-
ledningen til Karrebæk Fjord 
mindskes. 

Men, der også en bagside. Kul-
turmiljøet ændres, fordi vand-
standen sænkes i Susåen, så 
Susåen mellem Bavelse Sø og 
Holløse Mølle kommer til at se 
anderledes ud end det vi kender. 
Det bekymrer naturligvis og den 
bekymring skal tages alvorligt. 

Inden Nytår regner jeg med at 
Teknisk Udvalg sender en sag til 
Byrådet om, hvorvidt Byrådet skal 
gå videre med et egentligt pro-
jekt. Gravemaskinerne går ikke i 
gang i morgen - det kommer til 
at tage 2-3 år med planlægning/
projektering og aftaler med lods-
ejere, hvis det gennemføres, men 
som det ser ud nu, mener jeg det 
giver god mening både for natur 
og borgere, at lave et egentligt 
projekt. 

Vi skal have handling! Ikke bare 
snak. Derfor har Venstre i efter-
året stillet flere forslag i Beskæf-
tigelsesudvalget. Blandet andet 
forslag om aktivering af 300 
jobparate kontanthjælpsmodta-
gere (alle som har været på kon-
tanthjælp mere end 1 år). Jeg fik 
kun vedtaget aktivering af 150 
borgere (alle som har været på 
kontanthjælp over 2 år), men det 
er da trods alt noget. 

Jeg har også foreslået, at alle 
afklaringsforløb som er under 5 
timer ugentligt droppes. Det gi-
ver samfundsmæssigt ikke me-
ning, f.eks. at sende folk ud i jo-

bafklaring helt ned til 5 minutter 
ugentligt. Det forslag er endnu 
ikke vedtaget, men der arbejdes 
på en model, som jeg tror får 
bred politisk opbakning. 

Senere på året vil jeg foreslå en 
sagsbehandlingsgaranti. I dag må 
folk ofte vente længe på møder 
med sagsbehandlere. Det dur 
ikke. Vi skal have en hurtig sags-
behandling, så derfor må borger-
ne have en garanti på at deres 
sag behandles indenfor maksi-
malt 1 måned. Det er muligt man 
så må omprioritere på Jobcente-
ret, men så må det til. 

Altsammen skal det medvirke 

til en effektiv indsats. Først og 
fremmest for borgerne, som 
kan få en afklaring. Dernæst for 
økonomien. Sidste år blev under-
skuddet på arbejdsmarkedsom-
rådet 57 mio. kr. og det samlede 
budget er 1,2 mia. kr.  Med andre 
ord: Den samlede besparelse i 
hele skolestrukturen blev brugt 
mere end 5 gange sidste år, bare 
på beskæftigelsesområdet. Det 
kan vi i Venstre ikke leve med og 
derfor kræver vi handling.  

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk, Medlem af 

Beskæftigelsesudvalget

Miljøgenopretning 
i Susåen 

Aktivering

Af Søren Revsbæk, Formand for Teknisk Udvalg 
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Kalbyrisvej - det gik 
som forventet 
I foråret blev Kalbyrisvej 
genåbnet, fra Ring Øst gen-
nem skoven. Mange pro-
testerede i sidste øjeblik 
mod genåbningen, fordi de 
frygtede Kalbyrisvej ville 
blive en gennemfartsvej til 
Holme-Olstrup. Den frygt er 
gjort til skamme. Trafiktæl-
linger viser, at ca. 150 biler/
lastbiler bruger Kalbyrisvej 
hvert døgn og dermed er 
det dokumenteret, at det er 
den lokale trafik som bruger 
vejen. Med andre ord: Den 
genåbnede Kalbyrisvej bru-
ges til netop det som vi for-
udsagde, nemlig at borgere 
øst for Kalbyrisskoven får 
lettere adgang til Næstved. 
Målet er nået.
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Af  Kirsten Devantier fmd. Sundhed – og psykiatriudvalg, Byråds – og regionsrådsmedlem

Region Sjællands 
budgetaftale, 2017

Jeg er rigtig glad og tilfreds med, 
at vi i regionens budgetaftale for 
2017 har understreget vigtighe-
den af at sikre udviklingen på 
Næstved Sygehus.

Funktioner flyttes fra Næstved 
Sygehus til andre geografier og 
nye funktioner flyttes til Næst-
ved.. Vi har i Regionsrådet beslut-
tet, at der i 2017 skal udarbejdes 
beslutningsgrundlag for udviklin-
gen af Næstved Sygehus.

Vi har endvidere afsat anlægs-
midler til at udvikle Næstved Sy-
gehus til et velfungerende spe-
cialsygehus.

Næstved Kommune
Næstved Kommune indgår i 
ovenstående proces vedr. Næst-
ved Sygehus og i den kommende 
tid skal vi overveje, om vi med 
fordel kan flytte nogle kommu-
nale sundhedstilbud og ydelser 

til sygehuset – dette med henblik 
på at skabe bedre sammenhæng 
og tættere samarbejde mellem 
den kommunale indsats og den 
regionale.

Vi har i Næstved gode erfarin-
ger med ” at flytte sammen med 
regionen”. Vi har etableret et 
Psykiatriens Hus, hvor kommuna-

le medarbejdere og sygehusper-
sonale fra psykiatrien nu har hus 
og arbejdsfællesskab.

Jeg glæder mig allerede til man-
ge af de nye tiltag, som vil blive til 
gavn for borgerne i Næstved.

Kirsten Devantier

    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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Kredsbestyrelsen er i fuld gang 
med at præsentere Venstre i 
Næstveds folketingskandidat,  
forsvarsminister Peter Christen-
sen,  bredest muligt.  Det fore-
går ved forskellige arrangemen-
ter og virksomhedsbesøg.
I den forbindelse skal der lyde 
en stort tak til Else Marie Holm 
for den kæmpe indsats hun har 
leveret i forhold til at skabe dia-
log og åbne døre til Næstveds 
erhvervsliv m.m. 

Vi vil gerne have tilbagemel-
dinger fra Jer medlemmer, hvis 
der er nogle arrangementer el-
ler virksomheder, der kunne 
tænke sig et besøg. Så vil Peter 
efter bedste evne forsøge, at få 
det passet ind i kalenderen.

I kan bruge min e-mail jam@
danishagro.dk eller mobil 2032 
8492, så videregiver jeg ønskerne.

Som udgangspunkt prøver Pe-
ter, at være i Næstvedområdet 
hver mandag, men som minister 
er der selvfølgelig ministerop-
gaver, der går forud for besøg 
i Næstved. 

Vi har på nuværende tids-
punkt haft rigtig mange gode 
og udbytterige besøg rundt om 
i Næstved kommune og dette vil 
vi fortsætte med at arrangere.  

I skrivende stund foregår der 
jo, som de fleste er bekendt 
med, forhandlinger om en 2025-

plan sideløbende med finans-
lovsforhandlinger (Danmarks 
budget for 2017). Det er svære 
og komplicerede forhandlinger, 
som kræver, at alle partier som 
ønsker at indgå i disse forlig, er 
villige til at bøje sig i forskellig 
grad. 

Det ser ud til at 2025-planen 
i øjeblikket er sat lidt på stand 
by, så der for nuværende kun 
skal forhandles finanslov. Dette 
i sig selv kan jo være komplice-
ret nok, men jeg mener og tror 
da på, at det er muligt at finde 
et kompromis, som alle partier i 
blå blok kan enes om. 

Dette vil umiddelbart give lidt 
ro, men løser slet ikke den op-
gave det er, at finde et økono-
misk råderum til investeringer 
i kernevelfærd og infrastruktur 
frem mod 2025. 

Derudover har vi Liberal Al-
liances mistillidsvotum hæn-
gende over os med en frist til d. 
01.01.2017, hvis ikke de får en 
topskattelettelse på 5% for alle, 
der betaler topskat.

Jeg finder det ikke på sin plads, 
at enkeltpersoner eller partier 
kommer med trusler om Folke-
tingsvalg samt stiller ultimative 
krav midt i forhandlingerne om 
2025-planen, men det er, hvad 
man kan forvente og vi er under 
alle omstændigheder nødt til 

at være forberedt på det værst 
tænkelige. 

Kredsbestyrelsen er nødt til, 
at være så forberedt på dette 
som muligt, og selvom vi er en 
stor og kompetent kredsbesty-
relse, får vi behov for hjælp, 
skulle der blive udskrevet valg i 
utide.

Derfor vil jeg gerne, at så 
mange af Jer gæve Venstremed-
lemmer vil kontakte mig eller 
Kredsbestyrelsen og melde Jer 
som frivillige, med navn og kon-
taktoplysninger. Jeg vil så vende 
tilbage og tage en snak med Jer 
hver især, om hvor meget tid I 
har og hvilke konkrete opgaver 
I har interesse i og lyst til at ud-
føre. 
Jeg vil, på vegne af Kredsbesty-
relsen, ønske Jer en god Jul og 
et Godt nytår!

Jakob Mols

Fra Kredsformanden

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 Jakob Mols, Kredsformand, Venstre i Næstved
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I sidste medlemsblad skrev jeg 
om nye vinde på Børn og Unge 
området hvor udvalget har hen-
tet inspiration i Herning hvor 
man har gode erfaringer med 
”Sverigesmodellen”, som i korte 
træk går ud på en tidligere ind-
sats i arbejdet med de sårbare 
børn og unge.

Byrådet har i forbindelse med 
budget 2017 afsat 2,5 mio. kr. 
som både er en investering i så-
vel udgifter til at drive projektet 
som til en udvidelse af driften. 
Det forventes at udgifterne til 
mere indgribende indsatser vil 
kunne reduceres i de efterføl-
gende år. Driftsudvidelsen vil 
først og fremmest være en udvi-
delse af antallet af sagsbehand-
lere. Det betyder at det samlede 
antal sager pr. sagsbehandler 
giver mulighed for en tidligere 
indsats og en bedre opfølgning. 
For at minimere investeringen 
i driftsudgifterne, så startes 
projektet op i distriktet for den 
nye Fladsåskole, da det er det 
distrikt, der har den mindste 

sagsstamme. Ganske som Her-
ning kommune har gjort, nemlig 
starte i repræsentative skoledi-
strikter.

Siden sidst er den nye sko-
lestruktur trådt i kraft. En re-
duktion fra 17 skoler til nu 6 di-
striktsskoler med 21 afdelinger 
og en samling af udskolingerne. 
Uanset om man er tilhænger af 
strukturen eller ej, så må kon-
klusionen være at det har væ-
ret en god start. Der har været 
udfordringer, specielt på trans-
porten til og fra skole, men me-
get er blevet løst så hurtigt som 
muligt.

Fra og med 2016 er næsten 
al skolebuskørsel med offent-
lige ruter hvor skolebuskørslen 
i den østlige del af kommunen 
blev omlagt fra lukkede ruter 
til åbne ruter. Men også sam-
lingen af udskolingerne har gi-
vet behov for mere transport 
af elever. Næsten uanset hvad 
man gør, så vil der være elever 
som bor steder i kommunen, 
hvor transporten bliver lang og 

serviceniveauet for transporten 
har da også været på dagsor-
den i Børne- og Skoleudvalget 
(BSU) nogle gange og senest i 
september, hvor ventetiden fra 
skoledagens afslutning til tids-
punktet hvor bussen kører. Det 
er min og Venstres holdning at 
ventetiden skal være så kort 
som muligt og bussen skal køre 
umiddelbart efter ringetid, og at 
den maksimale transporttid ikke 
må overstige 45 minutter til el-
ler fra skole. Men jeg blev ned-
stemt i udvalget.

Det kan selvfølgelig være et 
bekosteligt synspunkt. Næst-
ved kommune bruger i forvejen 
i omegnen af 34 mio. kr. årligt 
på kollektiv trafik og skal der 
indsættes flere busser for at 
overholde et serviceniveau på 
45 minutter, så koster det op til 
750.000 kr. årligt for hver ekstra 
bus der indsættes.

I starten af 2017 vil udvalget 
få en beregning på, hvad det vil 
koste at sænke vente- og trans-
porttid for skoleelever.

Nyt fra Børne- og Skoleudvalget

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...

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

Af  Niels True, næstformand i Børne- og Skoleudvalget.



12

Besøg i rødbyhavn for 
at se Femern – projektet
I midten af august arrangerede 
Venstre i Fladså en bustur til 
Rødbyhavn hvor deltagerne fik 
en meget spændende oriente-
ring om byggeplanerne for den 
faste forbindelse mellem Lolland 
og Femern – og der var lejlighed 
til at studere de foreløbige byg-
gearbejder. Sammen med bygge-
riet af den nye Storstrømsbro er 
der ingen tvivl om, at anlægget 
af den faste forbindelse til vores 
naboland i syd kan få en positiv 
betydning for erhvervsudviklingen 
i vores region.

Grillaften på Ellekildegaard 
med besøg af Energi- og Klimami-
nister Lars Christian Lilleholdt.

Den 6. oktober havde Venstre i 
Fladså endnu et meget velbesøgt 
arrangement, hvor vi kombinere-
de et meget hyggeligt havemøde 
med argentinsk grillaften med et 
særdeles interessant indlæg og en 
god debat med Energi- og Klima-
minister Lars Christian Lilleholdt. 
Vi havde et maksimalt deltager-

antal på 65 – og der var fuldt hus.
Ellekildegaard har en meget flot 

have – som Irene og Hans Han-
sen – vistnok i nævnte rækkefølge 
– sørger for at udvikle og passe. 
Sammen med flot sensommer-
vejr en god ramme for grillaktivi-
teterne, som Diego sørgede for. 
Hans gav os en meget interessant 
gennemgang af slægtsgårdens 
historie. Lars Christian Lilleholdt 
fortalte om sine arbejdsopgaver 
som minister for forsyningssekto-
ren, energiområdet og klimapoli-
tikken, og hans oplæg efterfulgtes 
af en livlig debat. Jeg tror alle tog 
fra mødet med indtrykket af en 
meget vidende og engageret mi-
nister.

Sæt X onsdag den 1. februar 2017 
– her er der generalforsamling og 
debat om Kommunalvalg 2017 
med fokus på Fladsåområdet.

Allerede nu er det en god ide at 
sætte kryds i de nye 2017 kalen-
dere ud for onsdag den 1. februar 
2017 kl. 19.

Vi vil her prøve at lave en lidt 
ekstra spændende generalfor-

samlingsaften for Venstre i Fladså 
– med forholdsvis kort beretning. 
Vi vil herefter sætte fokus på hvad 
vi skal interessere os særligt for 
ud fra en Fladså vinkel forud for 
kommunevalget senere på året. 
Der vil være korte oplæg fra Kar-
sten Nonbo, Niels True og fra Ven-
stres borgmesterkandidat Kristian 
Skov-Andersen.

Besøg af Næstvedkredsens 
folketingskandidat 
Peter Christensen
Siden forsvarsminister Peter Chri-
stensen blev opstillet som vores 
lokale folketingskandidat i Næst-
vedkredsen har han meget flittigt 
besøgt virksomheder og institu-
tioner i området, knyttet mange 
kontakter og i det hele taget gjort 
meget for at lære området her 
godt at kende. Det har vi også 
mærket lokalt i Fladså gennem 
Peters deltagelse i aktiviteter her. 
Vi planlægger også yderligere be-
søg i Fladsåområdet af Peter Chri-
stensen i den kommende periode.

Asbjørn Børsting

To meget velbesøgte 
Fladsåaktiviteter i aug.–sep.

Af Asbjørn Børsting, Formand for Venstre i Fladså



Vi er gennem mange år blevet 
mødt med kritik af lokale hånd-
værksmestre om at der blev for-
fordelt, man skulle kende de 
rigtige etc. for at komme i be-
tragtning til opgaver for Næstved 
kommune.

Dette ville vi gerne væk fra og 
over mod absolut gennemsigtig-
hed, ligebehandling og propor-
tionalitet. Samtidig med at vi så 
muligheder for at spare penge. Vi 
kender alle kritikken rundt om-
kring, om at kommunen betaler 
alt for meget for tingene, det kan 
gøres bedre.

Derfor har vi i Plan-og Ejen-
domsudvalget været med til at 
sætte dette projekt i søen.

Nu kommer der så stor kritik 
af udbuddet, fordi et ikke lokalt 
firma har vundet mange af licita-
tionerne.

Formanden for Næstved Er-
hverv retter en skarp kritik mod 
Næstved kommunes udlicitering, 
og hævder det koster lokale ar-
bejdspladser og indtægter for 30 
mio. kr.

Jeg mener ikke han har helt ret. 
Den primære kritik går på at det 
ikke er lokale firmaer, der har fået 
hovedordrene - at timepriserne 
er for lave hos det firma der har 
vundet, og at de nok bare lægger 
ekstra timer på. 

Vi er naturligvis meget op-
mærksomme på, om opgaverne 
tager længere tid end forventet 
og vil følge op på dette. Dernæst 
kan vi oplyse, at der er blevet an-
sat lokale folk til at løse opgaver i 
kommunen, og der opereres med 
en responstid på 1,5 time. 

Dernæst er vi på forkant med 
loven, da der i nær fremtid bliver 
krav på området ift. EU-direktiv 
og dansk udbudslov, det nye of-
fentlige indkøbsDanmark (SKI, SI, 
FUS). Dvs. andre kommuner er i 
gang med samme øvelse. Vores 
virksomheder har nu et forspring 
ved at de har prøvet, og fået in-
formation om, hvordan man gør. 
Der har været afholdt flere infor-
mationsmøder omkring dette.

Vi har gns. reduceret timepri-
serne med 22-42% indenfor de 
forskellige fagområder. Denne 
besparelse kan bruges til øget 
vedligehold af kommunens ejen-
domme, et område der generelt 
er for lavt prioriteret, da alle hel-
lere vil have varme hænder.

Vi har nu 11 fagområder, 44 del-
aftaler og 9 håndværksvirksom-
heder.

Der vil løbende blive opdate-

ret og ændret, ligesom man som 
interesseret håndværker på de 
mindre opgaver til hver en tid kan 
byde ind og blive optaget på en li-
ste, der kontaktes ved ønske om 
pris på konkrete opgaver. Lige-
som hele området skal evalueres.

Vi mener således, at det er en 
gevinst for Næstved kommune.

Når det er sagt, så er både vi 
og forvaltningen meget interes-
serede i at høre om tilfælde, hvor 
der er ”fusk” med, eller hvor det 
ikke fungerer. Ikke bare nidkær-
hed, men hvor der reelt er noget. 
Og vi vil naturligvis også meget 
gerne høre om de gode eksem-
pler til inspiration. 

Området skal evalueres allere-
de til foråret og vi skal naturligvis 
have det bedst mulige. 

Samtidig er vi i gang med et 
nyt registreringssystem til ved-
ligehold af kommunale bygnin-
ger. Det har vist været lidt hat 
og briller før og meget afhæn-
gigt af dem, der lige havde en vis 
viden og kunne huske hvad der 
var sket. Med det resultat, at en 
del aldrig blev udført. Vi venter 
at det vil medføre, at der kom-
mer mere styr på, hvad der skal 
laves og hvad der er lavet, så vi 
kan blive bedre til at udvise ret-
tidig omhu. Desværre har vi ikke 
så mange penge til rådighed til 
vedligehold som vi kunne ønske 
os, men så må vi få det bedste 
ud af dem vi har.

Udlicitering af håndværksopgaver 
i Næstved kommune

1313

Af Cathrine Riegels Gudbergsen, medlem af Plan-Ejendomsudvalget i Næstved Kommune

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



14

Besøg hjemmesiden: 

www.naestved.lof.dk 
eller find os på facebook

LOF Næstved                            
Vi har i denne sæson bestræbt os på at for-
ny udbuddet af kurser og foredrag.
Som noget nyt kan nævnes:
 Besøg på nogle af de store godser og 
herregårde i vores kommune.

 Foredragsrække med forskellige talere og 
meget forskellige emner – bliver afholdt 
på Grønnegades kaserne, lokale 217

 Jagttegn – tag undervisningen hos LOF
 Øllets historie – hyggelige foredrag, hvor 
smagsprøver kan forekomme

 Akryl- og oliemaling – lær at skabe dine 
egne kunstværker.

 Hårflet – i disse tider er det højeste mode 
at flette håret på en ny måde hver dag – 
lær det sammen med din veninde, søster 
eller mor.

 Møbelpolstring

Vi arbejder lige nu med arrangementer som:
 Den Danske Sangskat
 EU-rejse
 Haven lige nu
 Rosens historie
 Fluebinderi samt noget om fiskeri
 Familiejura
 Foredrag af lokal pressefotograf, der for-
tæller om sit arbejde og giver gode råd til 
billedredigering.

 Karen Blixen foredragsrække, der slutter 
med tur til Rungstedlund.

interesseret - klik ind på naestved.lof.dk 
og tilmeld dig.

LOF Næstved
Annelise Jørgensen

Næstved vælgerforening

GENEraLForSaMLING 
Mandag den 6. februar 2017 kl. 19.00
Sted: Karins Hjemmelavet, 
Møllegade 1A, Næstved.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kaffe og kage 60 kr.

 
vIrKSoMHEDSBESØG 
I stedet for dagligstuemøde 
viser Karsten Nonbo en virk-
somhed frem, onsdag den 
29. Marts 2017, kl. 19,00.  

Nonbo biler v / Simon 
Nonbo, Lovvej 17.

Kom og hør vores viceborg-
mester fortælle om denne virk-
somhed sammen med ejeren.

Alle er velkomne. 
Tilmelding på 

fixvej@stofanet.dk inden 28/3.  

tAK til medlemmerne
 

Vælgerforeningen siger tak til alle sine 
medlemmer for det år der er gået. 

Tak for den store opbakning til vores
 dagligstuemøder og grillaften. 

Og håber vi ses til de sidste møder i dette år. 
Vi ved det er tidligt, men må I få en rigtig god 

jul, og så ses vi.               

På bestyrelsens vegne   
Else Marie
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Det sker i venstre: 

25. november kl. 18.00:
Det traditionelle julearrangement 

i Kompagnihuset. 
Tilmelding på fixvej@stofanet.dk senest 22/11.

26. november kl. 8.30-10.30:
Medlemsmøde om handlingsprogram. 

Teatergade.

6. december kl. 19.00:
Cafémøde med Søren Gade

Karins Hjemmelavet, 
Møllegade 1a. 

Tilmelding senest 4/12. 
på fixvej@stofanet.dk

1. februar 
Vælgerforeningen Venstre i Fladså, 

Generalforsamling

20. februar kl. 19.00
Vælgerforeningen Venstre i Fuglebjerg

Generalforsamling, Fuglebjerg Kro

23. februar 
Vælgerforeningen Venstre i Suså/Holmegaard 

Generalforsamling

6. marts
Venstre i Næstved Kommune

Generalforsamling

29. marts kl. 19.00
Nonbo Biler, Lovvej 17.

Tilmelding på fixvej@stofanet.dk senest 28/3.

GENEraLForSaMLINGEr
2017
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Vælgerforening Fladså 
Mogenstrup Parkvej 12
4700 Næstved
diego@gugliotta.dk

Eli Larsen (Supp.)
Vælgerforening Suså-Holmegaard 
Broksøvej 1, 4160 Herlufmagle 
55 50 14 54
elarsen@tdcadsl.dk

Kurt Nielsen, Formand 
Vælgerforening Fuglebjerg
Bendslevvej 12, 4262 Sandved
55 45 63 81
kaanielsen@gmail.com

Lars Pedersen 
Vælgerforening Fuglebjerg 
Skovriddergårdsvej 10
4262 Sandved 
55459366
stabelsgaarden@vip.cybercity.dk

Flemming Rasmussen
Formand 
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Hulebækkevej 1 
4684 Holmegaard 
30 52 64 07
flemming.rasmussen@siemens.com

Phillip Banzon 
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Hyacintvej 11
4684 Holmegaard 
21 80 26 18
banzon@privat.dk

Asbjørn Børsting, Formand 
Vælgerforening Fladså
Askovvej 20 C, 4733 Tappernøje 
21 92 20 00
asbjorn.borsting@gmail.com

Ulla Malling, Sekretær
Vælgerforening Fladså 
Kildebakken 29, Everdrup 
55564005
4733 Tappernøje
jumalling@yahoo.dk

Else Marie Holm, Formand 
Vælgerforeningen Næstved 
Fixvej 8, 4700 Næstved 
55735109 21122143
fixvej@stofanet.dk

Christopher Thaysen 
Vælgerforeningen Næstved VU
Frøstjernevej 85, 4700 Næstved
25476013
christopherthaysen@gmail.com

Magnus Krogh Otzen, 
Formand VU
Vælgerforeningen Næstved
Kalbyrisvej 105, 4700 Næstved 
29138990
magnusotzen@hotmail.com

Andreas Nielsen, VU
Vælgerforeningen Næstved 
Fælledvej 7, 4700 Næstved
20722942
andreas12nielsen@hotmail.com

Venstre i Næstved kredsen:
Jacob Mols, Formand For 
Venstre i Næstved kredsen
Vælgerforening Fladså
Hovedvejen 92 B 
4733 Tappernøje 
55965885
jam@danishagro.dk

Annelise Jørgensen
Formand for LOF Næstved
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Tranevænget 20
4160 Herlufmagle 
20966530
annelisej@mail.tele.dk

ByRåDSGRUPPEN:
venstre@naestved.dk
 
Karsten Nonbo
 55761836  
karno@naestved.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
 
Niels True 
5599 2728  •  2338 4359  
nitru@naestved.dk
 
Cathrine Riegels Gudbergsen
2627 1297  
cagud@naestved.dk
 
Sebastian Mylsted-Schenstrøm 
53372148 
Smyls@naestved.dk
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