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Venstre tilbyder medlemskab resten 

af året for kun 50 kr.
 

Så giv oplysninger og beløbet til din 
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LOF’s nye 
sæson står 
for døren 
Vi arbejder på et spændende program, der 
kan samle læringsnysgerrige i alle aldre - 
uanset om det er til et motionshold, mad-
lavning eller det er de mere kunstneriske 
gener, der skal stimuleres.

Vi kan desværre ikke længere tilbyde 
varmtvandssvømning, men vi har så meget 
andet at tilbyde.

Med venlig hilsen 
LOF Næstved - giver glæde i livet.

Valget skal fejres 
 

Og det gør vi 1. december  kl. 18.00
i Kompagnihuset.

Der fejrer vi et forhåbentlig godt valg med 
til lykke til dem, der vandt en plads i byrådet 

og tak til dem, der deltog i valgkampen.
Gratis middag - drikkelse kan købes.

Tilmelding til fixvej@stofanet.dk 
- senest 25. november.

Venstre i Næstved Kommune
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Der er udover Kommunalvalg 
også valg til Regionrådet den 21. 
November 2017. Det er vigtigt, 
at vi i Næstved, bruger denne 
enestående mulighed for, at få 
valgt lokale ildsjæle til Regions-
rådet. Dette er jo garant for, at 
vores område får indflydelse på 
beslutninger i Regionsrådet og 
bliver sat i tale.

Vi har 2 kandidater fra Venstre 
på stemmesedlen.

Den ene er vores nuværende 
Regions- og Byrådspolitikker 
Kirsten Devantier, som i den 

forgangne periode har været 
gruppeformand for Venstres 
Regionrådsgruppe.

Hun er placeret som nr. 2 på 
Venstres liste lige efter Venstres 
Spidskandidat, nuværende Fol-
ketingspolitiker og kandidat til 
Regionrådsformand Jacob Jen-
sen.

Den anden kandidat er Flem-
ming Rasmussen, Formand for 
Venstre i Suså Holmegaard og 
kandidat til Byrådsvalget 2017 
i Næstved, han er placeret som 
nr. 19 på stemmesedlen.

Som I kan se har vi kandidater, 
der både repræsenterer rutine 
og debut, og vi har kandidater 
af begge køn .

Desuden er det kandidater, der 
bor i Næstved og har et stort 
kendskab til Næstved og det 
sydsjællandske   potentiale og 
eller udfordringer.

Mød op og stem personligt på 
Kirsten eller Flemming.

Jakob Mols

Af Jakob Mols, Kredsformand, Venstre i Næstved

Mød op!
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     MeLd jer uNder FaNerNe
 

     I den kommende valgkamp bliver der brug for alle kræfter, hvis vi skal have en 
stærk bemanding i byrådet. Og allerhelst en Venstre-borgmester.

Så kunne du ikke tænke dig at deltage?
       Der skal hænges plakater op - afholdes torve-aktioner og deles materiale ud. 

Og vi vil være taknemmelig for selv den mindste hjælp. 
Få fx en stak brochurer og omdel dem i dit kvarter, når du alligevel går tur med hunden.

Kontakt din vælgerforening.
Og kassereren bliver glad for selv 

små valgkampbidrag på konto 
0697 1399217

4



5

Af  Hans Bay, 
Formand for Venstre i Næstved Kommune

Kære alle 
det er mig en stor fornøjelse her i 

bladet at kunne præsentere Venstre 
i Næsted kommunes kandidater til 

Kommune- og regionsvalget 
den 21. november 2017. 

Venstre i Næsted kommune stiller 
med 20 kandidater til kommunevalget 

med borgmesterkandidat Kristian 
Skov andersen i spidsen, samt 2 

kandidater til regionsvalget. 

Vores kandidater er geografisk godt 
fordelt i hele kommunen, ligeledes 
er der en god aldersspredning samt 

erfaring fra forskellige erhverv. 
erfarne byrådsmedlemmer,

 nye kandidater. 

Kort sagt. et rigtig godt hold, hvor 
alle er klar til at prøve kræfter med 

byrådsarbejdet. 

God læsning og god valgkamp. 
Mvh Hans Bay 

Kandidatliste:

1 Kristian Skov andersen

2 Niels True

3 Søren revsbæk

4 Kirsten devantier

5 Karsten Nonbo

6 Sebastian Mylsted- 
 Schenstrøm

7 Cathrine riegels  
 Gudbergsen

8 Flemming rasmussen

9 rico Carlsen

10 Otto poulsen

11 elmer jacobsen

12 diego Gugliotta

13 Harald palmvang

14 dennis ejsenhardt 
 paustian

15 ann Hansen

16 annelise jørgensen

17 Linette Bach

18 Stine andersen

19 Henrik Lück Madsen

20 rasmus Østergaard
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Borgmesterkandidat: 

Kristian Skov-andersen

Kære medlemmer af Venstre i 
Næstved. Spændingen og alvo-
ren tager til. Om mindre end 3 
måneder kender vi valgresulta-
tet. 

Vi har arbejdet hårdt med valg-
program, kandidatliste og kam-
pagne, og gør det fortsat. Vi 
har gennemført en mindre væl-
geranalyse, som igen under-
streger, at den nære velfærd 
såsom skoler og ældrepleje be-
tyder meget for alle. Også Ven-
stres vælgere.  

Og dels større indlevelse og ag-
telse overfor det enkelte men-
neske alle steder, hvor borger 
og kommune mødes. Efter 4 
år med Venstre ved bordenden 
kan du bl.a. forvente:

 Højere prioritering af skoler 
og ældrepleje frem for større 
byggeprojekter

 Flere og nye tiltag i vores 
landområder

 Markant og synlig udvikling 
omkring havnen i Næstved

 Bedre erhvervsklima, flere 
jobs, færre på kontanthjælp 

 Mere åbenhed og nærdemo-
krati

 Sund økonomi

Mere følger undervejs i valg-
kampen.

Budgetlægningen venter lige 
om hjørnet, og vi går konstruk-
tivt til sagen. Vi er sluppet godt 
gennem foråret i byrådssalen. 
Som altid diskuteres der livligt 
i Venstre og vi er ikke enige om 
alt. Men vi står for gode og for-
nuftige løsninger, som peger 
fremad. Kom til et af vores lør-
dagsmøder – den sidste lørdag 
i hver måned kl. 8.30 på råd-
huset i Teatergade. Der disku-
teres politik over kaffen, stem-
ningen er nærmest elektrisk.

Forholdet til de andre partier 
bruger vi også en del tid på. 
Vi har mange gode relatio-
ner, men der er fortsat åbne 
spørgsmål. Hvem vil DF og EL 
mon bakke op, når det kommer 
til stykket? 

I den modsatte lejr har man 
valgt at bruge mange unød-
vendige penge på Næstved 
 

Stadion. Og man har modtaget 
voldsom kritik fra jobcentrets 
medarbejdere. Borgmesteren 
har ligefrem forsøgt at afværge 
ved at offentliggøre et ano-
nymt brev om jobcentret. Det 
udløste stor kritik, også i hans 
egne rækker. 

Anderledes klarhed høres fra 
nr. 2 på Socialdemokraternes 
liste, den unge Michael Perch. I 
sin tak for placeringen bemær-
ker han, at han vil være med til 
at sikre at Næstved fortsat er 
rød. Ikke et ord om en bedre 
kommune. Blot det at Næstved 
skal være rød. Efter 100 år er 
der ikke meget nyt at sige fra 
den kant.

Andetsteds her i bladet efter-
spørger jeg dit bidrag til vores 
valgsejr. Enten økonomisk på 
konto 0697 1399217 eller prak-
tisk. Eller begge dele. Kender 
du bare en lille forsamling, som 
gerne vil mødes med underteg-
nede? Jeg kommer gerne og hil-
ser på. Og følg os gerne på face-
book. Tryk like og del gerne, på 
den nemme måde er du med til 
at sprede vores budskaber.

Med venlig hilsen Kristian 
Skov-Andersen

Nu gælder det 
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Kandidat: Niels True

Kandidat: Søren revsbæk

Jeg hedder Niels True og er op-
stillet på listen som nr. 2. Jeg er 
49 år og gift med Tina. Sammen 
har vi 2 børn: Mathilde på 23 og 
Viktor på 15 år. Mathilde er netop 
startet på kandidatuddannelsen 
på Aarhus Universitet og Viktor 
går i 9. klasse på Fladsåskolen. 
Jeg arbejder i Nykredits IT-afde-
ling i København som chefap-
plikationsarkitekt og der har jeg 
været i mere end 18 år – en fan-
tastisk arbejdsplads som giver 
plads til at deltage i lokalpolitik. 
Når jeg ikke er på arbejde i Ny-
kredit eller som byrådsmedlem, 
så går tiden hjemme på gården 
som ligger et par km nord for 
Tappernøje. Her samles hele fa-
milien om heste og ridning.

Min primære interesse i in-
deværende periode har været 
børn og folkeskolen. Det er et 
område, som har meget stor 
opmærksomhed og det skal det 

også have i den næste periode. 
Der er brugt rigtig mange penge 
på at bygge nye omfartsveje og 
parkeringshuse. Det er vigtige 
investeringer, men i de næste 4 
år skal vi investere mere i vores 
børn, både i dagtilbud og i folke-
skolen. Det vil være en investe-
ring som tjener sig ind over tid, 
både menneskeligt men også 
økonomisk. 

Hele Næstved Kommune skal 
blive et attraktivt område for 
bosætning og erhverv ved at 
satse på uddannelse. Flere skal 
fuldføre en ungdomsuddannelse 
og den indsats starter helt nede 
i børnehave og dagpleje, som 
danner grundlaget for den frem-
tidige læring og mindsker be-
tydningen af negativ social arv. 
Næstved Kommune skal være 
den sjællandske kommune, som 
satser mest på uddannelse. 

Der er et stykke arbejde, som 
skal færdiggøres og det har jeg 
lyst til at arbejdere videre med. 
Derfor stiller jeg mig til rådighed 
som kandidat for Venstre for at 
opnå genvalg. Jeg er en holdspil-
ler og tror på, at et godt og tillids-
fuldt samarbejde i byrådsgrup-
pen er nødvenlig for de politiske 
resultater. Det vil jeg fortsat være 
i den kommende periode såfremt 
vælgerne tillader, at jeg er en del 
af Venstres byrådsgruppe efter 
valget.

Næstved kommune skal have en 
ny kultur, hvor man tør gøre nye 
ting, frem for at fortsætte som 
man altid har gjort. Derfor skal 
kommunen have en ny ledelse, 
der kan præge systemet hele 
vejen ned til den enkelte medar-
bejder.

Vi er her ikke for systemet. Vi 
er her for borgerne! Den tanke 
skal gennemsyre kommunens 
drift.

Vi er her også for skolebørne-
ne. Derfor skal skolestrukturen 
laves om og overbygningerne skal 
tilbage til Herlufmagle, Toksværd 
og Skt. Jørgens skole. I det hele 
taget er både skole- og daginstu-
tioner præget af nedskæring og 
fjern ledelse. Det skal stoppes. 
Ledelsen skal tæt på – også den 
politiske ledelse.

Vi er også for at udøve god 
politisk ledelse. Det mener jeg, 

at jeg har vist som for formand 
for Teknisk Udvalg, hvor vi hol-
der økonomien, effektiviserer og 
samtidig gennemfører nye ting. 
F.eks. lige fra vejbyggerier (ja, 
budgettet holdes også på Ring 
Syd), effektiv drift af Park og Vej 
til julebelysningen. 

Ikke mindst har vi har fået 
godt samarbejde med landbru-
get om vandløbsvedligehold. 
Ikke alt er på plads endnu, men 
det er godt på vej.

Vi er her for erhvervslivet, som 
skal have gode vilkår, men først 
og fremmest er vi her for Næst-
ved kommunes borgere. Lang 
sagsbehandling, eller afgørelser 
fordi ”man synes” eller ”man 
plejer” dur ikke.

Derfor stiller jeg op til 4 år. Vi 
skal have Kristian ind som borg-
mester og Venstre skal have af-
gørende indflydelse. Vi skal sam-

arbejde, både med Radikale og 
DF, men vi skal ikke bare kradse i 
de sidste 0,5% af budgettet. 

Vi skal sammen lave en helt 
ny vision for Næstved kommune 
og vi skal gøre tingene med sund 
fornuft og ordentlighed.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

CV:
49 år. Bor i Næstved med Eva. 
To børn (som går i folkeskolen).
Statsautoriseret revisor 

7



8

Kandidat: Kirsten devantier

derfor stiller jeg op 
for Venstre til Byråds- 
og regionsvalg                               

Det har over tid ikke manglet på 
både udfordringer og resultater 
i mit politiske liv. Og  det er i be-
vidstheden om, at det er værd 
at arbejde for sit lokalsamfund 
på både langt og kort sigt at jeg 
er klar til endnu fire år.

Kommunalpolitik er at kunne 
holde fast i de ansvarsområder, 
man bliver betroet, udvikle, 
forbedre, lytte, hjælpe og lade 
sig inspirere til gavn for flest 
mulige. Man skal også være 
sej, leve med skuffelser og sta-
dig bevare nysgerrigheden for 
fremtiden og kunne lide men-
nesker. Glæden ved at være 
med til at udvikle fællesska-
berne, at kunne give og tage 
og løfte i flok, er personlige og 
vigtige krav i politisk arbejde, 
som jeg altid har mig for øje.

Jeg kender betingelserne og 
tager derfor gerne en periode 
mere, fordi Næstved i disse år 
er under hastig forandring på 
mange områder. Det er især 
områder indenfor sundheds- 
og socialområdet der kræver 
øget opmærksomhed og nye 
indsatser, som Næstved og Re-
gion Sjælland i de kommende 
år skal gøre til mærkbar succes.

Sundhed og psykiatri står sta-
dig meget højt på min liste over 
forbedringer, som vi står midt 
i at realisere. Længst fremme 
er den integrerede psykia-
tri som i Psykiatriens Hus på 
Næstved Sygehus varetager 
ikke ”kun” sygdommen men 
”det hele” menneskes situa-
tion. På hjerneskadeområdet 

har vi ligeledes et tæt samar-
bejde i behandlingen af mange 
livsstils-sygdomme. For disse 
svære behandlingsområder er 
der i årenes løb vokset et sti-
gende godt samarbejde frem 
som også er baggrunden for, at 
jeg igen opstiller til såvel byråd 
som region hvorved man kan 
se og blande sig i tingene fra 
flere synsvinkler. 

Som jeg tidligere har beskre-
vet her i bladet, var jeg ikke 
en del af Sundhedsplanen i 
2010, som jeg stemte i mod. 
Men det er jo ikke det samme 
som ikke at ville eller være 
forpligtet til at arbejde for et 
sundhedsvæsen i balance.                                                                 
Jeg mener stadig og tror på, 
at Næstved Sygehus vil rejse 
sig igen som spcialsygehus og 
herudover rumme nye, spæn-
dende specialer, der hviler på 
stor faglighed og gavn langt ud 
over bygrænsen.

Jeg synes jeg har opnået 
meget på fællesskabets 
vegne i mine år i poli-
tik, men udviklingen 
består af lange og 
korte processer, der 
også påvirkes af an-
det end politiske 
ønsker og beslut-
ningslyst. Det skal 
man kunne tåle. 
Selv om nogle tror 
politik er et solo-
ridt, passer det ikke. 
 

Politik sætter sig aftryk gen-
nem fællesskab og respekt for 
andre.                                                                                               

FaKTa: 
 Holmegaard Kommune, kom-
munalbestyrelsesmedlem

 Storstrøms Amt, formand 
Social og Psykiatriudvalget 
samt økonomiudvalget

 Region Sjælland, Forret-
ningsudvalget, formand for 
Social og Psykiatriudvalget, 
gr.formand

 Næstved Kommune, for-
mand for Sundheds og Psy-
kiatriudvalget næstformand 
for Socudv.

 Bestyrelsesmedl. Marjatta, 
AGNeS og mange andre 
frivilligorganisationer.

MeGeT lykkes – mere SKaL lykkes
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Kandidat: Karsten Nonbo

Kandidat: Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Venstre har de sidste 3 år indgå-
et forlig med K og S, og selv DF 
var for første gang med sidste år. 
Jeg betragter disse forlig som en 
nødvendighed for at holde S fra 
at bruge deres flertal til skatte-
stigninger sammen med SF og Ø.

Når så forligene oven i købet 
har været mere blå end røde, så 
mener jeg ikke, at det er så ringe, 
at vi har nedbragt gælden med 
mere end 100 mio. kr og opbyg-
get likviditeten til over 460 mio. 
kr. Dertil kan lægges en nedsæt-
telse af dækningsafgiften.

I år bliver det nok sværere at 
lave forlig med så stor indflydel-
se. Det er ganske tydeligt, at det 
topstyrende DF på Borgen har 

”ladet gøre vitterlig”, at det kom-
munale DF bør/skal bejle mere 
til S. I Næstved betyder det,  at 
kan disse to partier blive enige, 
så har de et flertal for et budget. 
Det betyder, at de kan fremlæg-
ge et sådant, og så spørge V og 
K, om vi vil være med eller ej.

Jeg tror endda, at S og DF vil 
lave et forlig hurtigst efter første-
behandlingen i byrådet. S, K og 
DF mener ikke, at de skylder Ven-
stre noget, efter V i budget 2016 
særligt krævede, at ”der skal un-
dervises på samtlige skolematrik-
ler”, hvorefter halvdelen af par-
tiet brød dette og fremlagde et 
forslag sammen med Ø, SF og RV 
om at lukke 3 navngivne skoler.

For mig er troværdighed og ind-
holdet i et forlig  meget afgøren-
de. Hvad indeholder forliget for 
borgerne? -  og ikke det taktiske 
spil om taburetterne, så mange 
politikere forblænder sig på at 
tro vil være afgørende for et valg. 
Her er borgerne i almindelighed 
ligeglade - de vil se resultater.

I Venstre vil vi holde skatterne 
i ro, d.v.s. vi vil omprioritere. Jeg 
modtager meget gerne forslag 
fra vore aktive medlemmer til 
omprioriteringer på mail: 
karno@naestved.dk

Jeg har valgt at genopstille til kom-
munalvalget i år af flere årsager. Dels 
fordi jeg fortsat brænder for Næstved 
Kommune og vores fælles fremtid, 
og dels fordi jeg mener, at der er en 
række konkrete områder, hvor der 
bør omprioriteres i Næstved Kommu-
ne. Først og fremmest mener jeg, at 
det er meget vigtigt, at vi begynder 
at investere mere i fremtiden - nem-
lig vore børn og unge. Selvom dét at 
bruge flere penge ikke er et mål i sig 
selv, så må vi desværre konstatere, 
at vore skoler fagligt rangerer på et 
niveau, der nok afspejler de (for) få 
penge der i dag investeres på områ-
det. Som et af de få byrådsmedlem-
mer, der stemte imod skolestruktur-
ændringerne, som blev vedtaget i 
december 2015, bakker jeg ligeledes 
op om, at skolestrukturen skal evalu-
eres samt justeres eller tilbagerulles, 
hvis evalueringen viser, at der er et 
ønske om dette blandt forældre og 
elever.

Finansieringen til dette skal i første 
omgang komme fra omprioriteringer 
fra ikke-kernevelfærd. Det er efter-
hånden ingen hemmelighed, at jeg 
mener at eks. kulturområdet ikke er 
kommunal kernevelfærd, og derfor 
mener jeg at nogle af pengene i før-
ste omgang bør og kan findes blandt 
de ca. 115 mio. kr., der årligt bruges 
på dette område. Det er blandt andet 
derfor jeg har stemt imod både fod-
boldsponsoraftalen og unødvendige 
opgraderinger af Næstved Stadion. 
Jeg bilder mig imidlertid ikke ind, at 
der kan findes tilstrækkeligt med 
midler på kulturområdet alene, men 
hvis vi lader den samme mentalitet 
guide vore dispositioner på alle om-
råder, og så tror jeg på, at der kan 
omprioriteres betydeligt og således 
frigøres midler til at løfte kernevel-
færdsområderne.  På længere sigt 
er det mit håb og min forventning, 
at midlerne til til et løft af kernevel-
færdsområderne kan findes via la-
vere udgifter på arbejdsmarkedsom-

rådet, som følge 
af bedre bosæt-
ning og demografi 
- hvor netop børne-, 
unge- og skoleområ-
det spiller en nøglerolle ift. at sikre 
fremgang. Ligeledes skal en mere 
erhvervsvenlig politik på sigt være 
med til at sikre yderligere råderum 
ved at øge antallet af arbejdspladser 
og dermed skatteydere i kommunen.

Derfor er en stemme på mig en 
stemme for viljen til at turde priori-
tere kernevelfærden - også selvom 
det betyder, at man må sige nej til 
de ”sjove”, men mindre vigtige om-
råder. En stemme på mig er desuden 
en stemme for at rette fokus mod 
hvordan vi kan gøre samfundskagen 
større, fremfor at bruge al energi på 
at diskutere hvordan vi skal fordele 
indenfor rammerne af status quo.

Liberale hilsener 
Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Vanskelige budget-
forhandlinger for 2018
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Kandidat: Catrine riegels Gudbergsen

Kandidat: Flemming rasmussen

Jeg har været glad for de for-
gangne 4 år i byrådet, og mener 
selv jeg har gjort en forskel. Jeg 
har holdt, hvad jeg lovede sidst, 
nemlig at være flittig og tage alle 
mine poster med alvor. Om det 
er som bestyrelsesmedlem i en 
hal eller som medlem af tvangs-
fjernelsesudvalget.

Der er blevet ryddet op i for-
valtningen, og kommet en helt 
anden tone, kommunen er ble-
vet mere samarbejdsvenlig og 
en medspiller i langt højere grad 
end tidligere. Hvis jeg bliver valgt 
vil jeg fortsætte den linje, og jeg 
vil fortsætte det gode samarbej-
de vi har på tværs af byrådet.

Tingene går ikke så hurtigt som 
jeg gerne ser, men det vidste jeg 
jo på forhånd. Det er umuligt 
at gøre alle tilfredse og der må 
træffes upopulære beslutninger. 
Jeg er ked af den skolestruktur-

reform der af et flertal også med 
V stemmer blev gennemført, men 
mener ikke vi kan rulle det hele 
tilbage. Jeg vil dog rigtig gerne i 
forbindelse med en evaluering, 
se på om der kan foretages æn-
dringer.

Hvad vil jeg så love? Jeg lover 
fortsat at være flittig og vedhol-
dende og holde mit ord og ar-
bejder hårdt for, at vi får endnu 
mindre bureaukrati i Næstved 
kommune, og ryddet mere op i 
forvaltningen, således at vi kan 
få bedre service til borgerne i 
kommunen.

Vi skal stille krav til vores kom-
mune, men vi skal også turde 
stille krav til hinanden. Vi skal 
væk fra: ”jeg har ret til og jeg har 
krav på”, og frem til hvordan vi 
hver især kan bidrage til at hjæl-
pe hinanden og hvad kan vi gøre 
i fællesskab. Det gælder både 

som kommune men også som 
lokalsamfund, vi kan nå langt i 
fællesskab og skal ud af hver vo-
res osteklokke.

Vi er alle som mennesker for-
skellige og har forskellige prio-
riteringer i tilværelsen. Derfor 
er det vigtigt, at vi har noget for 
enhver. Jeg går derfor ind for en 
høj grad af valgfrihed.

Er der nogen der brænder med 
et spørgsmål til mig, så er I altid 
velkomne til at maile på: 
crg@broksoe.com eller ringe 
på 2627 1297.

Jeg håber alle har haft en god 
sommer, og at høsten for mange 
af vores medlemmer er kommet 
vel i hus. Vi står nu over for et ef-
terår, der står på kommunalvalg, 
måske det vigtigste valg længe. 
Det er nu, der er brug for et 
vagt skifte i byrådssalen, og en 
ny borgmester for bordenden. 
Derfor har jeg stillet mig tilråde 
som byrådskandidat til kommu-
nevalget, og regions kandidat til 
regionsvalget.

Vi bor i en kommune, hvor der 
hvert år bliver flere og flere æl-
dre, og hvor vi ligger i den lave 
ende med vores uddannelses 
system. Det er også de områder, 
hvor der de sidste mange år, er 
fortaget reformer og besparel-
ser, uden at det har ført til det 
ønskede resultat. 

Det er derfor vigtigt, at venstre 
får et godt valg, så der kan kom-
mer nye kræfter til. Det er vig-

tigt, at der nu bliver sat kræfter 
ind på, at få rettet op på flere 
års besparelser, på vigtige kerne 
områder. Vi skal have skabt en 
kommune, der til gode ser og 
samle by og land til en stærk 
kommune for alle.

Jeg har 3 vigtige områder, som 
jeg vil arbejde for bliver forbed-
ret, og det er.:
 Ældre området
 Skole området.
 Sundhedsområdet.

Vi er også en del af en stor re-
gion, som har omkring 835.000 
indbyggere. Region har stor ind-
flydelse på vores dagligdag, uden 
vi rigtig tænker over det. Region 
arbejder med trafik, sundhed og 
miljø, områder som vi alle indi-
rekte er påvirket af. Derfor er det 
vigtigt, at vores kommune bliver 
så stærkt repræsenteret i region 
som muligt. 

Derfor vil jeg opfordre alle til at 
stemme personligt både til kom-
munevalgt men også til regions-
valget. 

Jeg vil ønske alle en god valg 
kamp, og håber vi kan stå sam-
men, og i fælles skabe give ven-
stre et godt kommune valg.

Med venlig hilsen
Flemming Rasmussen.

Formand Venstre 
Suså-Holmegaard 
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Kandidat: Otto poulsen

Kandidat: rico Carlsen 

Jeg hedder Rico Carlsen og bor i 
Fuglebjerg. Jeg har tidligere boet 
i Næstved by og Fladså. 
Til dagligt arbejder jeg som lærer 
i mit lokalområde og har derfra 
et godt kendskab indefra til om-
rådet Børn og Unge.

den kommunale service
Byrådet vedtog 30. maj at iværk-
sætte en afbureaukratisering 
i kommunen. Det vil jeg gerne 
være med til at sikre bliver ført ud 
i livet! Jeg tror på sund fornuft og 
tillid til kommunens ansatte frem 
for unødvendig dokumentation. 
Det ikke er alt, der tæller, som 
kan måles, og ikke alt, der kan 
måles, som tæller. 

Skolerne
Besparelserne på skoleområ-
det er gået for vidt, og det er 
nødvendigt at tilføre flere pen-
ge til vores børns uddannelse. 
Buzzwords for at dække over 
følgerne af nedskæringerne (”ef-
fektiviseringerne”) kommer til 
kort over for virkeligheden ude i 
klasselokalerne.  

erhverv
Hvor skal pengene komme fra? 
Et bedre erhvervsklima i Næst-
ved Kommune kan skaffe flere 
indtægter og arbejdspladser 
rundt omkring i kommunen. Det 
økonomiske hovedfokus skal 

 

være på øget aktivitet i stedet 
for nedskæringer.

Hele kommunen 
– både land og by
Det er vigtigt, at vi har fokus på 
erhverv, foreningslivet og kultu-
ren i bred forstand i alle dele af 
Næstved Kommune. Fritidsmu-
lighederne, forenings- og kultur-
livet for børn, unge og voksne 
rundt omkring i kommunen skal 
bevares og udbygges.

Præsentation af kandidat nr. 
10 på Venstres liste til kom-
munevalget i Næstved kom-
mune 2017, hvor jeg stiller mig 
til rådighed. Jeg hedder Otto 
Vølund Poulsen er selvstændig 
vognmand med 10 ansatte. Jeg 
er ellers udlært bager, men ef-
ter soldatertiden på Stevnsfor-
tet i 1965, begyndte jeg at køre 
lastbil for min fader, der star-
tede som selvstændig i 1943. 
Jeg tog  over i 1983, da min fa-
der døde alt for tidligt.

Jeg er meget optaget af tidens 
udfordringer i kommunalt regi, 
såsom ældrepleje. Det er me-
get forkert at tale om ældre-

byrden, det er jo de ældre, der 
har arbejdet hele deres liv for 
at vi i dag kan leve som vi gør. 
De skal behandles med re-
spekt. 

Skoler i hele kommunen er 
også meget vigtige for at be-
vare folk i landområderne, da 
det ellers lukkes ned. Fritids-
aktiviteter, især til vore børn 
og unge er vigtigt, ja også til 
ældreidræt, som et aktivt til-
bud.

Jeg er stadig gift med min 
kone af første ægteskab, 45 
år er lige blevet fejret. Vi har 
2 voksne børn, den ene bor i 

Næstved, den anden i Kolding, 
begge er læreruddannet. Vi er 
også blevet beæret med 5 bør-
nebørn. 

Hvis vælgerne vil - Jeg er klar.

Med venlig hilsen
Otto Poulsen  

FÆrre Buzzwords 
og Mere sund fornuft
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Kandidat: elmer jacobsen

 Kandidat: diego Gugliotta

Diego Gugliotta, 
far til 3, min kone 
har ikke fundet 

anledning til at 
skifte mig ud i over 

30 år. 54 år gammel. 
Selvstændig erhvervsdri-

vende, latinsk afstamning, ret 
ligeud når enkelte sager fanger min 
interesse. Kan ellers ikke så nemt 
holde mund. 

Se, lige det der sidste,  det lyder 
ikke helt politisk korrekt. Det med 
at kunne holde mund på de rigtige 
tidspunkter er en af de afgørende 
parametre i nutidens politik. 

Rigtig mange af os mennesker, 
der lever i ellers nogenlunde velfun-
gerende samfund, er ikke så ofte in-
teresseret i at få afleveret gennem-
analyserede fremstillinger af givne 
samfundssituationer. Vi ser helst 
budskaber omhandlende hvordan 
det hele kunne blive endnu bedre. 

Sådanne budskaber handler ty-
pisk om flere penge:

Flere penge til skoler, til de ældre, 
de unge, fodbold og andre sports-
grene. Gå tidligt på pension, mere 
kultur, flere veje, uddannelse, er-
hverv og meget mere.

Alt det, som rammer det der inte-
resserer hver enkelt af os allermest, 
skal af politikere jo prioriteres hø-
jest, helst samtidigt og endegyldigt.

Flere penge, ja, flere penge, og at-
ter flere penge. Nøglesætningen er 
jo, godt gættet: flere penge. 

I kommunikationen må det jo 
gælde om at ramme bredt, og håbe 
på at os, vælgerne, bliver fanget i 
stemmeboksen af en slags illusion 
om flere penge til alt det, hvert en-
kelt individ ønsker sig. Bare det ikke 
føles, som om vi selv betaler. 

Måden politikeren skal fremstille 
illusioner på, må ikke være kom-
promitterende. ”Jeg ønsker at lave” 
er langt bedre at bruge end ”jeg vil 
lave”. 

Sålænge vi skriver ”jeg ønsker” er 
alt godt, for ønsker kan altid forsva-

res som værende en slags vision, 
mens ”vil lave” er jo et slags løfte. 
Løfter følges der op på, og helst 100 
dage efter at valget er overstået. 

Derfor bruger jeg ikke ordet ”øn-
sker” i min politiske kommunikati-
on, på nær at jeg eksplicit henviser 
til visioner. Jeg er ikke interesseret i 
at bondefange nogen. 

De fleste politikere, der mener 
det politiske arbejde alvorligt, bru-
ger rigtig meget tid på at forsøge at 
sætte sig ind i, hvad der kan og hvad 
der ikke kan lade sig gøre. De fle-
ste af os vælgere ønsker derimod, 
i bund og grund, ikke at høre om 
vanskelighederne forbundet med at 
skaffe endnu flere penge. 

Det vi brænder for, skal, forstå-
eligt nok, bare gennemføres. Derfor 
må jeg hellere lære at holde mund, 
begynde at ønske mig alt muligt, og 
til gengæld håbe på flere stemmer 
ved næste kommunevalg den 21. 
November.

Jeg har siden 2002 haft fornø-
jelsen at repræsentere Venstre i 
Næstved. Mit mål har været at: 
”Næstved kommune skal være 
et godt sted at bo, og ikke 
mindst et godt sted at drive sit 
erhverv.” 

I den forgangne periode har jeg 
siddet i Plan- og ejendomsudval-
get, her har min mantra været, 
når sager kom op: ”er det lovligt, 
dernæst kan det genere nogen.” 
Hvis de to kriterier er opfyldt, så 
skal ansøger have et ja. 

Vi skal have en kommune som 
ses mere som en sparrings-
partner end som en myndig-
hed. Når vi så må sige nej, skal 

vi arbejde på at finde alterna-
tive løsninger og det lykkes 
heldigvis ofte. 

Kulturudvalget har været mit 
andet udvalg, her går arbejdet 
på, at give tilbud til ikke mindst 
de unges fritid. Hver gang vi 
forhindrer en ung i at få en kri-
minel løbebane, så er det ind-
satsen værd. 

Kulturtilbud skal også medvirke 
til at de arbejdspladser, som 
staten i disse år flytter ud, får 
medarbejderne til at flytte efter 
deres arbejde. 

Jeg har været selvstændig land-
mand siden 1980, og har haft 

mange sjove småjobs ved si-
den af mit landbrug. 

Det mest spændende har været 
at arrangere rejser i flere lande, 
og på den måde møde et utal 
af spændende mennesker.

Venlig hilsen
Elmer Jacobsen
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Kandidat: dennis ejsenhardt paustian

Kandidat: Harald palmvang

Jeg er 58 år, gift med Dorthe, har 
to børn og to børnebørn.
Jeg er landmand og driver plan-
teavl ved Tystrup/Bavelse-søer-
ne. Jeg er medlem af lbf. Gefions 
bestyrelse på 8. år, ligesom jeg 
sidder i Roskilde Dyrskues drifts-
bestyrelse.

Oprindelig er jeg bankuddan-
net, og arbejdede i bank i 12 år. 
Derefter arbejdede jeg 20 år med 
økonomi og regnskab i tre for-
skellige virksomheder, indtil jeg i 
2009 blev fuldtidslandmand.

I min tid i Gefion har min po-
litiske interesse udviklet sig. Ud 
over landmændenes forhold, 
ligger det øvrige erhvervsliv mig 
meget på sinde.

Ublu byrder og krav, der hin-
drer virksomheder i at udvikle 
sig, tjene penge og ansætte (fle-
re) folk, er et område, der skal 

være konstant fokus på, da det 
er nøglen til vækst og velstand. 
Udvikling skal dog ikke stå ale-
ne, da det er vigtigt at værne og 
passe på de resurser, vi har til 
rådighed, såsom miljø, natur og 
mennesker. Godt miljø, udvikling 
og produktion er ikke hinandens 
modsætninger, men områder, 
der sagtens kan følges side om 
side.

Børn og skolestruktur er et 
vigtigt område, som mange har 
mærket på den hårde måde. At 
lukke en skole i et lokalsamfund 
er en alvorlig sag. Med det føl-
ger anden lukning og så uddør 
distriktets kulturarv. Og de ældre 
skal sikres et værdigt og anstæn-
digt liv i deres sidste tid.

Som folkevalgt har vi en for-
pligtigelse til at sikre, at alle i 
embedsværket følger de regler, 

der udstikkes, således at der 
ikke over tid etableres små hie-
rarkier, som administrerer efter 
egen politisk observans. Til sidst, 
Næstved kommune har brug for 
forandring – et borgerligt styre 
– og Venstre har brug for endnu 
mere kapacitet, så derfor – støt 
op om nye kræfter, så vi sammen 
– nye som gamle – kan få lavet 
om på næsten 100 års socialde-
mokratisk selvstyre.

Det blev den 22. marts 1982 
i Faxe, at jeg så dagens lys for 
første gang. Jeg er vokset op i 
Faxe Ladeplads i en klassisk ar-
bejderfamilie, hvor der var mas-
ser af børn, kærlighed og en 
økonomi der krævede mådehold 
og sparsommelighed. Jeg bor nu 
med min familie på tre i Fens-
mark, hvor min dreng er startet 
i 1. klasse på Holmegaard skole.
Jeg er udd. på handelsskolen og 
har sidenhen læst afsætning, 
statistik og økonomi, endelig har 
jeg en udd. i Brand og Redning. 
Mit arbejdsliv har primært drejet 
sig om salg, hvor jeg har solgt alt 
muligt blandt andet øl, events, 
gaffeltrucks og nu Haribo. 

Jeg stiller op til KV17, fordi jeg 
ønsker at kommunen skal kom-
me ud af sin tomgang og begyn-
de at udvikle sig til en fremtid 
med tillid, trivsel og velstand.

Skolerne er den vigtigste kilde 
til fremtiden og dem skal vi vær-
ne om. Det seneste årti har sko-

lerne måtte stå model til mange 
ideer og i den hektiske proces 
har man ”glemt” at høre efter 
lærernes behov for at skabe kva-
litet – så lad os nu lytte. 

Vore ældre fortjener at kunne 
trives hver eneste dag, det er 
det mindste vi kan gøre for dem. 
Jeg er af den opfattelse at der 
er meget forskellige behov i de 
enkelte områder, hvilket vi må 
respektere og efterleve – lad os 
starte med at hører brugerne 
hvad de savner.

Lad os tale om trivsel! Lad triv-
sel stå øverst på listen og be-
gynd at måle lederne efter deres 
evne til at skabe trivsel for deres 
ansatte og øvrige berørte. Trives 

vi på arbejdet, så er vi mindre 
syge, mere produktive og mere 
kreative – det er der god værdi i, 
både menneskelig og økonomisk 
værdi. 

Venstres liste er sidestillet, 
hvor hver personlige stemme 
tæller og jeg vil med glæde læg-
ge tid og kræfter i at få kommu-
nen i gear igen.

Slutteligt ser jeg frem til et 
valg, hvor vi forhåbentligt vil op-
leve en god fremsynet debat. 
Samt et resultat hvor borgerne 
gør brug af deres stemme, til at 
skabe den forandring der længe 
har været behov for.

De bedste hilsner 
Dennis Ejsenhardt Paustianes.
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Kandidat: ann Hansen

Jeg hedder Ann Hansen, er gift 
med Einar (Selvstændig, Inde-
haver af Nordisk Legepladsin-
stitut) og Mor til Thorvald (15), 
Aksel (12) og Elise (10).   Jeg er 
født i Næstved, opvokset i ud-
landet og har boet i Næstved si-
den 1990, afbrudt af en kortere 
årrække i KBH ifm. min uddan-
nelse.  Mit arbejdsliv foregår på 
Herlufsholm Skole, hvor jeg er 
Leder for Internationale Anlig-
gender og Skoleudvikling.  

Som person er jeg udadvendt, 
positiv og modig – og da jeg 
blev opfordret til at stille op for 
Venstre, takkede jeg i første 
omgang nej. Når jeg alligevel 
ringede til Kristian og bekendt-
gjorde, at jeg gerne ville med 
på holdet, er det fordi Donald 
Trump er præsident i USA.  Un-
der en rejse til Washington DC i 
februar mødte jeg flere kvinder 
i protestgrupper. Alle grupperne 

var enige om, at de nuværende 
udfordringer i amerikansk po-
litik var skabt, fordi befolknin-
gen, dem der kunne, mente og 
havde potentialet, ikke havde 
stillet op og meldt sig ind i kam-
pen.  Det gjorde et stort indtryk 
på mig – for jeg mener, at vi her 
i Næstved har et unikt poten-
tiale. I udenlandsk perspektiv er 
det helt fantastisk at bo inden 
for en time af Rådhuspladsen, 
tæt på skov og strand – og med 
en kommende forbindelse på 38 
minutter til hovedstadens ho-
vedbanegård! 

Og hvilken kamp er det så at 
jeg vil melde mig ind i?   Vi skal 
realisere vores potentiale! – og 
selv om meget er rigtig godt 
i vores by, halter vi bagefter 
med beskæftigelse, støtte til 
erhvervsdrivende, skoler og de 
ældre! Vi må ændre på princip-
perne, få sat en skarp liberal 

dagsorden og derigennem reali-
sere det store potentiale Næst-
ved har.

Næstved er inden for top-5 
af de bedste steder på Sjælland 
for en familie med én pendler at 
bosætte sig i, og vi skal ud og 
fortælle det! Vi har plads, gode 
boliger og dejlig natur. Med mig 
i byrådet vil I få en kandidat, der 
tør tænke utraditionelt, er med 
på ambitiøse løsninger, og er 
klar til et opgør med 100 års so-
cialdemokratisk styring.

#100årernok

Kandidat: annelise jørgensen 

Arbejdsmarkedsudvalgets ar-
bejdsområde - hvordan kan vi 
gøre det bedre - mit primære 
fokusområder i forbindelse med 
valgkampen til efteråret.

En kort præsentation: Anne-
lise Jørgensen, Herlufmagle. Jeg 
er gift og mor til 3 voksne børn, 
og har derudover 7 børnebørn.

Mit politiske engagement 
strækker sig flere år tilbage, 
hvor jeg bl.a. har været lokal-
foreningsformand for Venstre i 
den tidligere Suså Kommune og 
jeg er stadig aktiv i Venstres for-
eningsarbejde som medlem af 
Venstres Regionsbestyrelse og 
Kommuneforeningsbestyrelse, 
ligesom jeg er formand for LOF 
i Næstved.

Derudover er jeg medlem af 
Sjællandske Mediers repræsen-
tantskab.

Mit arbejdsliv har primært været 
indenfor salg og markedsføring 
i dagbladsbranchen og på rekla-
mebureauer.

Jeg er ansat som markeds-
konsulent i Computerworlds 
kursusafdeling, der en del af 
Jobindex-koncernen. Her er det 
bl.a. en af mine opgaver at råd-
give, vejlede og sælge kurser 
til ledige, der er berettiget til 
uddannelse via lovgivningen – 
samt til alle andre, der har brug 
for videreuddannelse.

Mit job med at rådgive og vej-
ledige ledige, har givet mig lyst 
til at stille op til byrådet i Næst-
ved, for der er mange ting, der 
kan gøres anderledes. Skole-
området er et af mine andre fo-
kusområder.

Jeg er ingen årsunge, snarere 
tværtimod, men livserfaring og 
menneskelige kvaliteter bør 
også tælle, når der skal sættes 
kryds til kommunalvalget den 
21.  november. Jeg håber på dit 
kryds.

Med venlig hilsen
Annelise Jørgensen
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Kandidat: Stine andersen

Kandidat: Linette Bach

Linette Bach, 49 år. Bosat 18 år i 
Fensmark og 31 år i Næstved. 

-  Jeg vil forsøge at skabe en 
god, sund og fornuftig dialog med 
vælgerne. Lytte til behovet hos 
vælgerne, og hvor der kan være 
gode ideér eller  løsningsforslag, 
der kan arbejdes videre med. 

Jeg har prøvet livet, synes jeg 
selv, på den mest barske måde. 
Min mand og mine børns far måtte 
opgive kampen til hjernekræft, som 
han/vi måtte kæmpe mod i 9 år. 
Det var desværre til tider et tungt 
system at ”danse” med. Jeg ople-
vede hvordan vores system svig-
tede, og mange gange slet ikke 
fungerede. Manglende dialog  og 
omsorgssvigt.  At stå alene med 
sine børn, har ikke været nogen 
dans på roser, slet ikke når man 
også skal kæmpe mod det system, 
der egentlig har til opgave at hjæl-
pe en! 

Jeg grundlagde for 2,5 år siden 
Facebooksiden Nye & Gamle Fens-
mark, hvor jeg i dag har 2.300 føl-
gere. Siden blev en  stor succes, 

så den måtte udbygges, og dette 
resulterede i hjemmesiden fens-
markby.dk. 

Den 10. juni 2017 udgav jeg min 
debutbog,  ”Fortællinger fra Fens-
mark by 1. del”. Det blev til tre 
fantastiske lørdage med bogrecep-
tioner med en masse forventnings-
fulde og glade fremmødte. Først i 
Fensmark Brugsforening, Holme-
gaard Glasværk og Georg Christen-
sen Boghandel.  ”Fortællinger fra 
Fensmark 2. del”, forventes at ud-
komme i november 2017. 

Lokalpolitik handler for mig om, 
hvad jeg bl.a. kan bidrage med til 
lokalområdet, og de områder jeg 
brænder for. Jeg brænder især for 
bevarelsen af vores kulturelle vær-
dier og udviklingen i området. 

På baggrund af ovennævnte vil 
jeg mene, at jeg er en særdeles 
god ambassadør, til at skabe gro-
bund for bevarelse af kulturarven 
i området. Vores kulturarv er med 
til at skabe bl.a. visuelle oplevelser, 
og er med til at erindre os om om 
en forgangen tid.  Hvis ikke disse 

unikke kulturskatte bevares, så vil 
historien være svær at bære videre 
til vores efterkommere.

Jeg tror også, at de der kender 
mig ved, at jeg evner stabilitet, un-
dren, nysgerrighed, ærlighed og gå 
på mod. 

Mener at jeg vil være en værdig 
kandidat ved det kommende Kom-
munalvalg 2017, desuden en sær-
deles god ambassadør for vores 
kulturhistorie, og vores kommende 
tilflyttere, som lige nu kan gøre 
brug af det særdeles store histori-
ske og fortællende materiale, som 
lige nu  ligger på min side fens-
markby.dk 

Desuden mener jeg at have en 
særdeles  bred kontaktflade i om-
rådet. 

Jeg vælger at tage mine første 
spæde skridt ind i politik til dette 
kommunalvalg, fordi jeg tror på, 
at Venstre kan gøre en forskel 
for Næstved By – og at jeg kan 
gøre en forskel i Venstre.

Jeg er 26 år gammel, har to 
små drenge på 1 og 2 år og bor 
sammen med dem og deres far 
Daniel Elm Christiansen i cen-
trum af byen. Oprindeligt er jeg 
dog fra Karrebæk, og selvom jeg 
desværre ikke bosætter mig der 
de næste mange år, så banker 
mit hjerte stadig for den lille by.

Jeg færdiggjorde HTX i 2009, 
og arbejdede derefter to år som 
mere eller mindre fast vikar på 
Karrebæk Skole. Det var også 
her, at jeg endeligt erfarede at 
jeg ønskede at arbejde med 
børn og i 2011 søgte jeg ind på 
lærerseminariet i Vordingborg. 
Der går jeg endnu, grundet mine 

to barsler, men hvis alt går vel så 
er jeg endelig færdig til februar.

Min interesse i at arbejde med 
og for børn ligger dog endnu 
længere tilbage. Jeg er den æld-
ste af en søskendeflok på 5, og 
allerede som 14-årig havde jeg 
passet en del af Karrebæks børn 
på diverse babysitterjobs. Som 
15-årig kunne jeg kalde mig før-
stetræner for et nyopstartet pi-
gefodboldhold i Karrebæk, og 
det var lige netop her, på en grøn 
plæne i Karrebæk, at jeg indså at 
jeg skulle arbejde med børn.

Tiden er gået, men lysten til at 
arbejde med børn er ikke blevet 
mindre. Desværre er min viden 
omkring hvor ringe forhold børn 
har i Næstved Kommune blevet 
større. Vi er en af de kommuner, 
der giver mindst til børneområ-
det - og det ønsker jeg at ændre. 
Selvom det politiske arbejde vil 

tage tid væk 
fra jobbet som 
lærer, så har 
jeg erkendt, at 
jeg kan hjælpe 
langt flere børn i 
Næstved Kommune 
ved at give dem en stem-
me, der kan råbe op for dem. 
Det er ganske enkelt på tide at 
der sker en forandring.

Udover bedre normering på 
børneområdet er mine hjertesa-
ger; bedre muligheder for hjælp 
til de ældre, en bedre folkeskole 
i kommunen – også for lærerne, 
mere fokus på landområderne 
og ikke mindst en fuldstændig 
frit-valgs ordning på børneområ-
det, således at forældre selv kan 
bestemme hvem der er bedst 
egnet til at passe deres børn – 
også hvis det er forældrene selv.
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Kandidat: Henrik Lück Madsen

Jeg er 54 år og bor i 
dag i Karrebæksmin-

de med min kæreste 
Leila. Jeg er født og op-

vokset i Næstved og har 
tidligere boet i Myrup og 

Mogenstrup i Fladså kommune. 
Jeg har 3 større børn, samt 2 bør-
nebørn.
MIN BaGGruNd: Jeg arbejder 
til dagligt i Stevns kommune, som 
teamleder på Økonomi området, 
og er rådgiver for direktion og po-
litikere. Jeg har tidligere arbejdet, 
som leder og chefkonsulent på 
arbejdsmarkedsområdet, som le-
der for økonomifunktionen i  Hol-
megaard kommune. Før det var 
jeg kommunal revisor i 8 år. Ud-
dannelsesmæssigt er jeg udlært i 
Næstved kommune, og har taget 
en revisions- og økonomisk uddan-
nelse samt en offentlig diplomud-
dannelse. Jeg har ligeledes i ca 10 
år undervist på akademi- og kom-
munom uddannelsen i økonomi og 
forvaltning, og har en voksenpæ-
dagogisk grunduddannelse.

I min fritid nyder jeg det sociale 
samvær med min familie og gode 

venner, og interesserer mig meget 
for sport, specielt fodbold og cyk-
ling, og at gå lange ture.

Jeg stiller op til kommunalval-
get, fordi jeg gerne vil medvirke til, 
at gøre en forskel for borgerne i 
Næstved kommune. Vi har en fan-
tastisk kommune, med skøn na-
tur, beliggenhed og muligheder 
og vi skal gøre Næstved kommune 
endnu mere attraktiv at bo, leve 
og arbejde i. Et stort mål er at få 
en Venstre borgmester, og vi har 
i Kristian Skov en meget kompe-
tent, sympatisk og dygtig kandi-
dat, som kan gøre en forskel. Jeg 
er ny i politisk sammenhæng, men 
har en masse viden, erfaring og 
kompetencer, som jeg gerne vil 
sætte i spil.
MåL: – Jeg vil i samarbejde med 
Venstre – arbejde på ”at skabe en 
bedre kommune”, ved at: 

 Vi skaber bedre kernevelfærd 
for kommunens borgere,  her-
under bedre undervisning i fol-
keskolen, højere serviceniveau 
på børnepasningsområdet samt 
yde en bedre ældrepleje 

 Vi skal fastholde det gode og 

rige kulturliv i kommunen, men 
spare på (unødvendig) støtte til 
den professionelle idræt, som 
kan komme flere af kommunens 
borgere til gode.

 Vi skal lytte til borgernes og bru-
gernes input fra dagligdagen og 
bruge denne viden, når vi træf-
fer beslutninger og vi skal finde 
nye bedre løsninger for service-
tilbud.

 Vi skal arbejde på at få ledighe-
den ned, at få flere i beskæfti-
gelse og uddannelse, samt få 
flere virksomheder til kommu-
nen.

 Det skal være mere attraktivt 
dels, at være virksomhed- og 
dels at være borger og bruger i 
kommunen.

 For ved at skabe øget vækst og 
indtægter frigives ressourcer til 
kernevelfærd.

Herudover skal der arbejdes mål-
rettet på, at forbedre infrastruktu-
ren, således at vi får motorvejen 
mellem Rønnede og Næstved. Det 
er af stor vigtighed for kommu-
nens fortsatte udvikling.

Kandidat: rasmus Østergaard

Jeg bor på en landejendom lige 
syd for Næstved, sammen med 
min hustru Lisbeth.   Vi har fem 
børn i alderen 11 til 24 år.   De 
fire mindste er hjemmeboende, 
af dem går de to i grundskolen 
på kobberbakkeskolen, og de to 
andre på Næstved gymnasium. 

Jeg er uddannet landmand men 
har de sidste ca. 20 år arbejdet 
i den finansielle sektor.  Ud over 
landbruget har vi nogle udlej-
ningsejendomme og rideskole.

Siden mine børn startede i grund-
skolen på Rønnebæk Skole, har 
jeg været aktiv i skolebestyrel-
sesarbejdet, og derfor er det na-
turligt, at de emner jeg brænder 
mest for er skoleområdet og ge-
nerelt Næstved kommunes ud-
dannelses- og ungdomspolitik.   
Jeg synes det har været rigtigt 

at samle udskolingen i større 
centrale enheder, da jeg mener 
det styrker fagligheden, medens 
indskoling skal bevares lokalt i 
det omfang borgerne vil benytte 
sig af tilbuddet.  Næstved folke-
skolers succeskriteriet må være, 
at så få som muligt vælger pri-
vatskoler.

Gode skoler og børneinstitutio-
ner er en investering som kan få 
nye resursestærke borgere til at 
flytte til kommunen.  

Næstved skal være en erhvervs-
venlig kommune, en nedsæt-
telse af dækningsafgiften bør 
tilstræbes, men det er ikke sag 
man vinder valg på eller afgør 
om en virksomhed flytter til 
kommunen. Her er veluddannet 
arbejdskraft og god infrastruk-
tur meget mere afgørende, hvor-

for Venstre skal arbejde sammen 
med alle gode kræfter i Byrådet 
om at styrke disse områder.

Med disse ord ønskes I alle et 
rigtig godt valg

Med venlig hilsen 
Rasmus Østergaard 

Østergårdsvej 1, 
4700 Næstved
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Som lodsejer ned til Saltø å, bli-
ver jeg berørt af et stort statsligt 
projekt til næsten 50 millioner.

Der var i den anledning ind-
kaldt til lodsejermøde, samme 
aften som Venstre valgte folke-
tingskandidat. Lodsejerne er i 
udgangspunktet positive ”som 
lodsejere,” men de fleste af os er 
langt mere kritiske, hvis vi bliver 
spurgt som skatteborgere i dette 
land. Størstedelen af de berørte 
arealer er god og dyrkningssik-

ker jord, som gennem flere hun-
drede år har givet sikre afkast.

Der blev lagt stor vægt på, at 
projektet ikke skulle ses som en 
del af spildevandsrensningen i 
det åbne land, men udelukkende 
som projekt til fjernelse af næ-
ringsstoffer fra landbrugsjord. I 
min logik må jorder, hvorfra der 
hvert år fjernes en god afgrøde, 
give mindre udvaskning end jor-
der, som slår fejl hvis ikke vejret 
er optimalt. 

Derfor arbejder jeg på, at land-
mænd i stedet kompenseres for, 
at de ikke så dyrkningssikre are-
aler tages ud af drift, for det må 
give en sikker miljø gevinst. 

Men som beskæftigelsesprojekt 
er mit forslag rigtig dårligt, for 
jeg må medgive, Saltø å projek-
tet holder mange belæste og 
dygtige medarbejdere i gang.

Elmer Jacobsen

Saltø å projektet

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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Af  Niels True, næstformand i Børne- og Skoleudvalget.

STOp for besparelser på 
skoleområdet

Hvad er status på folkeskolen i 
Næstved Kommune efter det 1. år 
i den nye skolestruktur?

I skrivende stund kendes kun re-
sultatet af de faglige resultater i 
form af karaktergennemsnit fra 
de bundne prøvefag fra årets 9. 
kl. afgangsprøver. Senere på året 
bliver resultatet af tilfredsheds-
undersøgelser på medarbejdere, 
elever og forældre forelagt Bør-
ne- og Skoleudvalget.

Samlet set er gennemsnittet ste-
get for skolevæsenet i Næstved 
Kommune. Stigningen er fra 6,6 
i skoleåret 2015/2016 til karakte-
ren 6,9 i skoleåret 2016/2017.

Det er selvfølgelig ikke muligt at 
drage konklusioner efter kun et 
år i en ny struktur og tallene er 
endnu ikke tilgængelige fra re-
sten af landets kommuner, så det 
er heller ikke muligt at sige om 
tallene fra Næstved er på niveau 
eller over/under resultaterne fra 
de øvrige kommuner. Målsætnin-

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

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

Starthjælp • Brændstof • Døropluk 
Hjulskift • Bugsering

AlArmcentrAl
ring: 70 10 80 90

gen er, at alle skoler præsterer 
positiv undervisningseffekt kor-
rigeret for sociale faktorer senest 
fra skoleåret 2017/2018 og har 
senest fra skoleåret 2019/2020 
et samlet fagligt resultat for 9. 
klasses prøver, der ligger over 
landsgennemsnittet.

Dermed må man forsigtigt kon-
kludere at det går den rigtige vej. 
Og skal jeg drage en væsentlig 
konklusion af tallene, så har den 
nye skolestruktur ikke betydet 
en tilbagegang i fagligheden. 

Men der er ikke tid til at hvile på 
laurbærrene og udfordringerne 
er fortsat store frem mod mål-
sætningen for 2020. Derfor vil 
også dette års budgetforhandlin-
ger også fra Venstres side inde-
holde ønsker om friholdelse af 
1% besparelser på undervisnings-
området samt et stort ønske om 
at kunne nedsætte lærernes un-
dervisningstid med ½ time. Alt i 
alt store budgetønsker som alene 
kan lægge beslag på det beløb, 
som er til nye initiativer for bud-
get 2018.  

Karaktergennemsnit, bundne prøvefag (ukorrigeret)

Skole: Skoleår 15/16 Skoleår 16/17
Ellebækskolen 6,4 7,0
Fladsåskolen 6,2 7,2
Holmegaardskolen 6,5 6,5
Kobberbakkeskolen 6,3 6,6
Lille Næstved Skole 7,3 6,9
Susåskolen 7,1 7,3

Samlet skolevæsen 6,6 6,9
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Det er måske ikke nogen chokerende overskrift, 
for det bør det jo. Men, når jeg alligevel giver 
overskriften, så er det fordi budgettet ikke bare 
holder på Ring Syd, men at der er blevet råd til 
mere. Der er nemlig også råd til forlængelse af 
Parkvej til Ring Syd – så det arbejde er sat i gang.

Da kommunen byggede Ring Øst, skred budget-
tet. Først fordi Byrådet var for optimistisk og spa-
rede, dernæst på grund af dårlig byggestyring.

Derfor har vi denne gang ansat en person alene 
til at styre Ring Syd, så de professionelle vejfirma-
er og rådgivere ikke kan ”køre om hjørner” med 

kommunen. Det 
har båret frugt. 
Ikke alene bliver 
vejen færdig før 
tid, vi får også 
mere for penge-
ne – og budgettet 
holder. Det er jo 
en god melding, i 
en tid, hvor øko-
nomien er trængt.

Søren Revsbæk
Formand for 

Teknisk udvalg

Budgettet holder

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...

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 Søren Revsbæk

Skæv prioritering
I maj måned sagde Byrådet ja til nyt lys på 
Næstved Stadion og varme i fodboldbanen. 
Ikke mindst det med varme i fodboldbanen 
lyder jo helt tåbeligt, men det er åbenbart et 
krav fra DBU, for at kunne spille i 1. division.

Nu er der bare det, at Næstved (desværre) 
ikke spiller i 1. division i næste sæson. Derfor 
burde Byrådet have sagt nej til lys og varme.

Der er flere klubber i kommunen, f.eks. i 
Fensmark, som ønsker sig en kunststofbane 
at spille på – eller en cykelsti eller gangbro 
til skolebørnene. For dem, og alle os andre, 
virker Byrådets prioritering derfor helt hen i 
vejret.  

Jeg er glad for at Venstre endte med at sige 
nej til lys og varme på stadion. Jeg er fuldt 
bevidst om at mange af fodboldklubbens 
sponsorer mener nyt lys og varme er helt rig-
tigt – men så kunne man jo betale det selv.

Søren Revsbæk

Hør dINe lokalpolitikere!
Den politiske time på Næstved 

Lokal Radio (stationen findes på FM 104,5 mHz):

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

Se radio-oversigt på: 
www.naestved.name
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TeLeFON- OG adreSSeLISTe 
VeNSTre I NÆSTVed KOMMuNe

www.naestved.venstre.dk

Hans Bay, Formand
Vælgerforening Suså/Holmegaard 
Elmevej 43, 4171 Glumsø
20 93 29 36
hbc043@gmail.com

Egon Jensen, Kasserer
Vælgerforening Suså-Holmegaard 
Ravnstrupvej 3A
4684 Holmegaard
55 56 20 02  •  21 70 51 02
egjensen@mail.dk

Hans R. Hansen 
Vælgerforening Fladså 
Præstø Landevej 1 
4700 Næstved
55 54 00 34  •  30 35 96 93
rasmir@mail.tele.dk

Jørgen Hansen 
Vælgerforening Fuglebjerg 
Klaksvej 15, 4262 Sandved 
55 45 65 87  •  21 69 71 82
jpklaksvej@hotmail.com

Alfred Thomsen, Webmaster 
Vælgerforening Fladså 
Næstvedvej 28, 4720 Bårse 
40 37 52 48
venstrenet@svinggaard.dk

Stig P. Hansen
Vælgerforeningen Næstved 
Sorøvej 491, Rislev
4700 Næstved
55 72 11 73  •  20 45 11 73
stigrislev@gmail.com

Diego Gugliotta 
Vælgerforening Fladså 
Mogenstrup Parkvej 12
4700 Næstved
diego@gugliotta.dk

Bjarne Haar (Supp.)
Vælgerforeningen Næstved  
Agertoften 26, 4700 Næstved
26 23 04 44
jbhaar@stofanet.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 
55 45 93 66
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 
55 56 40 05
4733 Tappernøje
jumalling@yahoo.dk

Else Marie Holm, Formand 
Vælgerforeningen Næstved 
Fixvej 8, 4700 Næstved 
55 73 51 09  •  21 12 21 43
fixvej@stofanet.dk

Christopher Thaysen 
Vælgerforeningen Næstved VU
Frøstjernevej 85, 4700 Næstved
25 47 60 13
christopherthaysen@gmail.com

Magnus Krogh Otzen, 
Formand VU
Vælgerforeningen Næstved
Kalbyrisvej 105, 4700 Næstved 
29 13 89 90
magnusotzen@hotmail.com

Venstre i Næstved kredsen:
Jacob Mols, Formand For 
Venstre i Næstved kredsen
Vælgerforening Fladså
Hovedvejen 92 B 
4733 Tappernøje 
55 96 58 85
jam@danishagro.dk

Annelise Jørgensen
Formand for LOF Næstved
Vælgerforening Suså/Holmegaard
Tranevænget 20
4160 Herlufmagle 
20 96 65 30
annelisej@mail.tele.dk

ByRåDSGRUPPEN:
venstre@naestved.dk
 
Karsten Nonbo
 55 76 18 36  
karno@naestved.dk
 
Kirsten Devantier
 55 73 15 04  •  40 62 75 04
kidev@naestved.dk
 
Søren Revsbæk
 55 44 50 76  •  20 87 50 76
revsbaek@revsbaek.dk
 
Elmer Jakobsen 
 55 44 40 54  •  21 45 51 07
eljac@naestved.dk
 
Otto Poulsen
 55 45 62 01
ottpo@naestved.dk
 
Niels True 
55 99 27 28  •  23 38 43 59  
nitru@naestved.dk
 
Cathrine Riegels Gudbergsen
26 27 12 97  
cagud@naestved.dk
 
Sebastian Mylsted-Schenstrøm 
53 37 21 48 
Smyls@naestved.dk
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