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God valgkamp!!
Hilsen fra Kristian 
Skov-Andersen, 
Borgmesterkandidat
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Hvordan vil du gerne have dit, det 
næste Næstved! 
Vi er et liberalt parti og det næste Næst-
ved kan jo sagtens være et for dig og noget 
andet for mig. Jeg syntes Næstved har et 
enormt potentiale, som er uforløst. De vi-
sioner vi i Venstre kunne have om det næ-
ste Næstved, bliver ikke udmøntet med 
den ledelse vi har nu.

Det Næste Næstved lytter til dig. 

Det Næste Næstved kan sammen med jer 
gøres til Danmarks bedste by.

Det næste Næstved trænger til at udvikle 
lede og løse opgaver med nye øjne.

Socialdemokratiet har siddet i borgmester 
stolen i over 100 år, det er lang tid, men jo 
ikke en kvalifikation i sig selv.  

Venstre ved godt Næstved har udfordrin-
ger, men de kan løses, så vi alle får flere 

og bedre muligheder uden at det nødven-
digvis behøver at blive dyrere at bo i kom-
munen.

Det næste Næstved har også brug for dig, 
kom med dine forslag til at udvikle vores 
alle sammens kommune, men giv også 
gerne en hånd her i valgkampen.

I kan hjælpe med at dele budskaberne på 
både de sociale medier og i evt. papirform.

I kan også hjælpe med at hænge plakater 
op den 23 oktober. Fra kl. 12.

Kontakt jeres lokale vælgerforening eller 
undertegnede så finder vi de opgaver der 
passer jer bedst. På forhånd tak.

Husk, kender I nogle Venstre vælgere der 
har svært ved at komme frem til valgste-
derne, tilbyd dem et lift eller kontakt igen 
jeres lokale vælgerforening eller under-
tegnede, så hjælper vi gerne til.

Husk også regionrådsvalget. Næstved 
har 2 fantastiske kandidater Kirsten 
Devantier og Süleyman Yücel. 

Med venlig hilsen 
Jakob Mols

Det Næste Næstved
Af Jakob Mols, Formand for Venstre i Næstved Kommune 

KOMMUNAL- OG 
REGIONALVALG

16. NOVEMBER
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En stor sejr når tingene lykkes. Sådan 
er det også i politik, derfor ønsker jeg 
også at fortsætte som valgt i Region 
Sjælland, og håber på jeres opbakning.
Jeg har stadig mange drømme og vi-
sioner for Regionen. Overholdelse 
af tidsfristerne for kræftbehandling. 
Opruste psykiatrien og give vores 
sundhedspersonale bedre arbejdsfor-
hold. Det og meget andet er værd at 
kæmpe for.

Det netop vedtagne budget for 2022 
i Region Sjælland viser at ved godt 
arbejde og samarbejde og endda i op-
position kan man præge budgetterne 
– og præge dem i den rigtige retning.
Hvad er så højdepunkterne i et budget 
på 21,2 milliarder. Der er naturligvis 
den daglige drift, men jeg vil nævne 
nogle af de mange ting som det er lyk-
kedes for Venstre at få med i budget-
tet, i tæt samarbejde med Konservati-
ve og Radikale Venstre.

• 2 nye strålekanoner i 2022 og 2023 i 
Næstved

• Ekstra midler til kræftbehandling 
sammen med penge til 8-punkts-
plan

• Løft af kapaciteten med PET/CT 
scannere

• Yderlig ekstra mio. kroner til ekstra 
indsats for brystkræft

• 6 mio. kroner til styrkelse af indsats 
mod blodpropper i hjertet

• Der investeres ca. 40 mio. kroner 
løbende i semi-intensive senge, til 
aflastning af medicinske afdelinger

• Bedre hygiejne og ekstra rengøring
• Medicinsk område får et yderlig løft 

på 7 mio. kr. til en særlig medarbej-
derindsats

• Hurtigbus mellem Næstved og Sla-
gelse sygehuse i en 2 års forsøgspe-
riode.

• Psykiatrien står hele tiden i foran-
dringens tegn. Vi er ved at lave et 
gennemgribende eftersyn på hele 
psykiatrien – så må vi se hvordan 
det kan gøres bedre.

De nye strålekanoner vil være mere 
moderne og præcise – udviklingen af 
teknologien går fantastisk hurtigt.
Der er naturligvis flere områder man 
kan nævne, men disse er hvad Venstre 
og  jeg har satset på.

Fine V-aftryk i det sidste budget
Af Kirsten Devantier gruppeformand i Region Sjælland og medlem af Næstved Byråd
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KOMMUNAL- OG 
REGIONALVALG

16. NOVEMBER

KANDIDATER:
1. Kristian Skov-Andersen
2. Cathrine Riegels Gudbergsen
3. Niels True
4. Otto Poulsen
5. Diego Gugliotta
6. Stine Andersen
7. Christian Brøndum
8. Rico Carlsen
9. Morten Kristiansen
10. Ann Hansen
11. Kenneth Pallisgaard Sørensen
12. Sebastian Mylsted-Schenstrøm
13. Süleyman Yücel
14. Mikkel Agerskov Jørgensen
15. Vibeke Galle
16. Dennis Boye Jensen
17. Christian Olsen Bidstrup
18.  Jan Arne Guldberg

VENSTRE I NÆSTVED
 

Vi bringer, på de følgende sider, en hilsen eller kort præsentation 
af de kandidater der har indsendt deres bidrag

5



Nu gælder det
Af Kristian Skov-Andersen, Borgmesterkandidat

Kære alle. Nu gælder det.
Vi har gjort hvad vi kunne for at vinde 
valget mellem valgene, og nu venter 
slutspurten.

Uanset hvem du er, fortjener du som 
borger i Næstved Kommune: Mere fri-
hed. Bedre vilkår. Flere muligheder.

Ikke alle kan se det. Den socialdemo-
kratiske glorie skygger for realiteter-
ne. Alt imens man forsøger at score 

billige point på at klandre erhvervsli-
vet. Og i øvrigt går til valg på at vinde 
magten for magtens og sædvanens 
skyld.

Venstre vil bruge magten til noget. 
Det varer ikke 100 dage at ændre at-
titude overfor erhvervslivet og over-
for den borger, som henvender sig.

God valgkamp!!
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Jeg har været glad for de forgangne 4 
år i byrådet, og mener selv jeg har gjort 
en forskel. Jeg har holdt, hvad jeg love-
de sidst, nemlig at være flittig og tage 
alle mine poster med alvor. Om det er 
som bestyrelsesmedlem i en hal eller 
som medlem af Omsorg og Forebyggel-
sesudvalget.

Sidste gang var jeg positiv ifht. at 
kommunen så borgerne som medspille-
re. Desværre ser der ikke ud til at være 
fokus på at hjælpe borgerne under den 
nuværende formand og med den di-
rektør i eksempelvis Teknisk Udvalg. 
Derfor har jeg et stort ønske om at fort-
sætte der, for der trænger til nye boller 
på suppen. Hvis jeg bliver valgt, vil jeg 
kæmpe for at vi igen møder borgerne 
med hvad der er muligt for at hjælpe.
 
Tingene går ikke så hurtigt som jeg ger-
ne ser, men det vidste jeg jo på forhånd. 
Det er umuligt at gøre alle tilfredse, og 
der må træffes upopulære beslutninger. 

Jeg har valgt at have ja hatten 
på, og gøre mit for at vi har 
kunnet få noget igennem, - 
også selvom vi i denne periode 
i Teknisk udvalg har haft mini-
mal indflydelse. Det har virket 
godt i Omsorg og Forebyggelsesudval-
get, hvor Kirsten og jeg har haft meget 
indflydelse. Vi er virkelig blevet lyttet 
til, og vi har haft fokus på det gode sam-
arbejde, og det har den anden fløj også. 
Her har vi også nogle ledere, der søger 
det gode samarbejde og ønsker at finde 
løsninger for borgernes bedste.

Hvad vil jeg så love? Jeg lover fortsat 
at være flittig og vedholdende og holde 
mit ord. Og arbejder hårdt for, at vi får 
endnu mindre bureaukrati i Næstved 
kommune, og ryddet mere op i forvalt-
ningen, således at vi kan få bedre ser-
vice til borgerne i kommunen.
Vi skal stille krav til vores kommu-
ne, 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 
hjælpe hinanden, og hvad kan vi gøre i 
fællesskab. Det gælder både som kom-
mune men også som lokalsamfund. Vi 
kan nå langt i fællesskab og skal ud af 
hver vores osteklokke.

Vi er alle som mennesker forskellige 
og har forskellige prioriteringer i tilvæ-
relsen. 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 

NR. 2 på Venstres liste
Af Cathrine Riegels Gudbergsen
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Jeg søger genvalg til en plads i Næstved 
Byråd. Skulle jeg blive genvalgt, så vil jeg 
søge et godt og tillidsfuldt samarbejde 
på tværs af byrådet, for det tror jeg er 
nødvenligt for at opnå langtrækkende 
politiske resultater. Borgerne i Næstved 
Kommune er bedst tjent med et samar-
bejdende byråd, som søger forliget frem 
for at stå stejlt på modsatte holdninger. 
Jeg bryder mig ikke om populisme men 
hellere realisme og ordentlighed og det 
har altid været gode dyder hos Venstre-
folk. Den måde at arbejde på agter jeg at 
fortsætte. 

Næstved skal blive en rigere kommune 
og det skal ske gennem vækst i det pri-
vate erhvervsliv. Næstved er en relativ 
erhvervsvenlig kommune, men selv-
følgelig er der plads til forbedring. Jeg 
ønsker, at vi skal stræbe mod toppen, 
først som den mest erhvervsvenlige 
kommune på Sjælland uden for hoved-
staden og dernæst på hele Sjælland og 
øerne. Det skal bl.a. ske gennem øget 

dialog med erhvervslivet for bedre at 
forstå hvor skoen trykker. Jeg tror ikke 
på, at der pludselig kommer en kæmpe 
industriarbejdsplads til Næstved, men 
jeg ønsker at styrke de erhverv som har 
en styrkeposition og jeg ønsker at der 
skal være vækst og udvikling i hele kom-
munen.

I en højkonjunktur skal flere i arbejde og 
flere skal gøres arbejdsparate. Jeg stiller 
mig ikke tilfreds med, at der er skabt 
færre private arbejdspladser end kom-
muner omkring os. Også virksomhe-
der i Næstved har brug for kvalificeret 
arbejdskraft. Det er afgørende, at ledige 
har de kvalifikationer, som virksomhe-
derne efterspørger. Derfor mener jeg, 
at ledige skal have mulighed for at blive 
opkvalificeret. Der skal flere ledige ud i 
job. For når virksomheder skaber udvik-
ling og arbejdspladser, får vi bedre råd 
til vores fælles velfærd. Jeg vil have, at 
kommunens brug af private leverandø-
rer skal øges, så de lokale virksomheder 

også kan løse opgaver i den kommune 
hvortil de betaler deres skat.

Jeg har valgt at bo på landet og det et 
aktivt tilvalg som giver mig større glæ-
de end de ulemper det også kan have. 
Men det skal ikke blive en kamp mel-
lem by eller land. Omkring halvdelen af 
kommunens indbyggere bor uden for 
Næstved by, men også omkring halvde-
len bor i byen. Har man, som jeg, valgt 
at bosætte sig på landet, så skal vi sige 
med stolthed, at vi bor på landet og 
stoppe med at se det som en forskels-
behandling. 

Der er forskelle mellem land og by og 
det skal der også være. Også når det 
gælder kulturtilbud. Til gengæld kan 
vi sammen skabe det gode forenings-
liv, hvor mennesker mødes og skaber 
indholdet i det gode liv på landet. Jeg 
ønsker at fastholde og udvikle de gode 

NR. 3 på Venstres liste
Af Niels True, næstformand Plan- og Erhvervsudvalget
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kultur- og fritidsaktiviteter, som styrker 
fællesskabet og gør livet i lokalområdet 
mere attraktivt.  

Næstved Kommune skal være et attrak-
tivt område for bosætning og erhverv. 
Det mener jeg skal opnås ved at satse 
på uddannelse. Flere skal fuldføre en 
ungdomsuddannelse og den indsats 
starter med en god og stærk folkeskole. 
Næstved Kommune skal være den sjæl-
landske kommune, som satser mest på 
uddannelse. 

Det skal ikke være besværligt for vores 
unge at komme til og fra uddannelse i 
Næstved. Jeg vil ikke lukke skoler. Der 
skal være kort vej til skole for de mind-
ste børn, mens de store elever godt kan 
have længere til skole, når det opvejes af 
en stærk faglighed. Skolerne fortjener 
ro, så de kan koncentrere sig om deres 
vigtigste opgave, nemlig vores børn.

Jeg mener ikke, at Næstved er en per-
fekt kommune, men jeg vil gerne være 
en del af det Venstre, der stiller sig i 
spidsen for at tage skridt dertil. Jeg vil 
bidrage til at ”Det næste Næstved gør 
det bedre”.

    Husk at sætte dit
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Efter utallige opfordringer stiller jeg 
op til kommunalvalget endnu engang. 
Jeg føler ikke at jeg er brændt ud. Der 
er mange ting i Næstved Kommune 
som stadigvæk kan blive bedre. 

Jeg tænker på de ældre, som skal be-
handles med værdighed og respekt. 
Dem der snakker om ældrebyrden, 
skulle skamme sig, for det er jo deres 
skyld at vi i dag kan leve et dejligt liv 
og det skal de jo ikke have utak for. 

Jeg tænker også på vores skolebørn, 
som alle jo helst skal klare sig godt, 
når de skal ud og stå på egne ben.  Lad 
nu skolerne få fred og bevar alle nu-
værende skoler, også dem ude på lan-
det. Så man ikke hele tiden går og tror 
at den nok lukker, det er der nemlig 
råd til.

Vi skal lave flere cykelstier, flere intel-
ligente vejkryds og meget mere.

Vi skal se om havnen i Næstved kan 
flyttes ud, det er jo arbejdspladser det 
handler om. 

Bedre forhold for erhvervslivet. Det 
er vigtigt for alle de frivillige, som gør 
et stort stykke arbejde, at der er gode 
forhold til deres frivillige indsats, 
uden dem så det sort ud.

Jeg er altid klar til en snak, så bare 
ring. Vi bliver flere ældre borgere, så 
der er brug for en voksen. 

Husk at stemme personligt på nr. 
4 på Venstres liste, der bliver jeg.

NR. 4 på Venstres liste
Af Otto Poulsen
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Børnenes og de unges
stemme i byrådet
Jeg hedder Stine Andersen, er 30 
år, lærer, og bor i Næstved by sam-
men med mine to drenge på 5 og 
6 år.

Jeg ved derfor en del om det at 
have børn i institution og skole i 
kommunen. Derfor gik jeg ind i 
politik for at gøre det bedre end 
nu!

Flere voksne i institutionerne
Da jeg blev mor opdagede jeg at 
forholdene i kommunen slet ikke 
var for børn. Der var for få af de 
super dygtige pædagoger, og for 
mange børn på stuerne. Siden da 
har jeg kæmpet for flere penge til 
området, og selvom det har hjul-
pet, så er vi stadig meget langt fra 
mål.

Næstved er både by og land
Jeg har boet 15 år i Karrebæk, og 
ved derfor en del om det at bo i en 
mindre by, og ved hvor afhængig 
man er af offentlig transport, sko-
len som byens samlingspunkt og 
foreningerne som byens blod. Det 
skal vi som kommune blive meget 
bedre til at forstå og støtte op om.

Bedre skole og muligheder 
for de unge
Kommunen skal gøres mere at-
traktiv for de unge, blandt andet 
med ordentligt indeklima i skoler-
ne, og hurtige tog.

Og så skal vi blive bedre til at støtte 
op om det sociale liv, som er så vig-
tigt for dem. Byen skal have mere 
puls, ved blandt andet at støtte op 
om flere frivillige initiativer såsom 
Gadefesten og Næverland.

NR. 6 på Venstres liste
Af Stine Andersen
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Forældrene til de 130 børn på Ham-
mer Frie Privatskole skal ikke regne 
med hjælp fra Næstved Kommune til 
at hjælpe børnene sikkert til og fra 
skolen i Hammer. Elever, der bor i Mo-
genstrup, må enten køres af forældre-
ne eller selv transportere sig på smalle 
veje uden cykelstier. 

Kommunen har nemlig sagt klart nej 
til et ønske om bedre busforbindelser 
mellem Mogenstrup og Hammer. Ele-
verne skal ud på en omvej på halvan-
den time med bus i stedet for at nøjes 
med de fem minutter, busturen ville 
tage, hvis ellers kommunen ville give 
en hjælpende hånd i form af en direkte 
busforbindelse. 

Eksemplet fra Hammer, som stod 
at læse i Sjællandske 28. september, 
viser, hvorfor det er på høje tid at ud-
skifte det røde flertal i Næstved byråd. 
Socialdemokraterne, der har siddet på 

magten i Næstved i mere end 100 år, 
bryder sig ikke om private tilbud til 
borgerne - uanset om det handler om 
hjemmepleje, plejehjem eller skoler. En 
veldrevet kommune ville byde alterna-
tive velfærdstilbud velkommen, fordi 
de ofte er bedre, og derfor kan inspire-
re kommunen til selv at gøre det bedre. 
Og dertil kommer - som i Hammer - at 
en del borgere faktisk ønsker at vælge 
selv, hvordan deres børn skal under-
vises og deres ældre skal hjælpes. Selv 
en del socialdemokrater sender deres 
børn i privatskole - spørg bare stats-
minister Mette Frederiksen - hvis en 
privat skole er det bedste for børnene. 

Men sådan mener man ikke på kom-
munen i Næstved, hvor en sagsbe-
handler blot fastslog, at kommunen 
ikke havde pligt til at hjælpe børnene 
fra Mogenstrup med en bedre busfor-
bindelse. 

Skulle jeg blive valgt til byrådet, vil jeg 
blive en stærk stemme for at støtte 
borgernes ret til at vælge selv. Uanset 
om det gælder valg af skole, børneinsti-
tution, hjemmehjælp eller plejehjem. 
Borgernes ret til at vælge selv vil være 
godt for kommunens økonomi - bedre 
velfærd for pengene - og godt for kvali-
teten i velfærden. 

Næstved er ikke en kommune, der 
har nogle borgere. Det skal være om-
vendt. Her er det borgerne, der har en 
kommune. 

Det er borgerne,  
der har en kommune 
Af Christian Brøndum Byrådskandidat, Venstre 
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• Flere penge til børnene og de ældre
• Sammenhængskraft mellem land 

og by
• Bedre erhvervsklima og derfor 

flere indtægter
• Et blomstrende foreningsliv og en 

skøjtehal
• Tillid til borgere og ansatte

FLERE PENGE TIL BØRN 
OG ÆLDRE 
Børnene og de unge er fremtiden, og 
de skal prioriteres. Men samtidig skyl-
der vi vores ældre, der har bygget sam-
fundet op, en værdig alderdom.

HELE KOMMUNEN 
– BÅDE LAND OG BY 
Det er vigtigt, at vi har fokus på er-
hverv, foreningslivet og kulturen i 
bred forstand i alle dele af Næstved 
Kommune. Nogle ting ligger bedst 
i Næstved by, andre ting bør hellere 

ligge uden for byskiltet. Fritidsmulig-
hederne, forenings- og kulturlivet for 
børn, unge og voksne rundt omkring i 
kommunen skal bevares og udbygges. 

HVOR SKAL 
PENGENE KOMME FRA? 
Et bedre erhvervsklima i Næstved 
Kommune vil skaffe flere indtægter og 
arbejdspladser rundt omkring i kom-
munen. Øget aktivitet og støtte til ini-
tiativer er det, der rykker i stedet for 
nedskæringer eller skattestigninger. 

VI SKAL HAVE EN SKØJTEHAL 
En skøjtehal vil være den første øst for 
Storebælt uden for Storkøbenhavn og 
ikke bare være til glæde for kommu-
nens egne borgere, men også trække 
besøgende til fra store dele af Sjæl-
land. Alle skal kunne tage i skøjtehal-
len, ligesom man f.eks. tager en tur ud 
at bowle eller i svømmehallen. 

TILLID TIL MANDEN/KVINDEN 
PÅ GULVET 
Det er nødvendigt med tillid til kom-
munens ansatte og borgere, så de ikke 
drukner i tidskrævende udfyldning 
af unødvendig dokumentation. Sund 
fornuft er at foretrække frem for at 
forsøge at presse virkeligheden ind i 
en bunke regneark. Ikke alt skal må-
les. 

HVEM ER JEG?
Jeg er 49 år og bor i Fuglebjerg. Tid-
ligere har jeg boet i både Fladså og 
Næstved by, så jeg har et bredt kend-
skab til de forskellige nærmiljøer i 
kommunen. Til dagligt arbejder jeg 
som lærer og har derved et godt kend-
skab til børn og unge. 

Det næste Næstved har flere 
glade børn … og voksne 
Af Rico Carlsen

13



Hej Venstre i Næstved
Af Ann Hansen

Næstved bør ikke modtage udlig-
ningskroner – og vi bør have en høj 
nettotilflytning af unge familier med 
et stærkt levegrundlag!  

Jeg forestiller mig at flere af vores 
børn vender tilbage til Næstved efter 
endt uddannelse – og jeg vil gerne 
gøre mit til at sikre at Næstved udvik-
ler sig i en positiv retning og bliver set 
som en attraktiv tilflytterkommune 
med stærke tilbud til mennesker i alle 
aldre. 

Jeg hedder Ann Hansen, er gift med 
Einar (Selvstændig, Indehaver af 
Nordisk Legepladsinstitut) og Mor 
til Thorvald (19), Aksel (16) og Elise 
(14).  Jeg er født i Næstved, opvokset 
i udlandet og har boet i Næstved siden 
1990, afbrudt af en kortere årrække i 
KBH ifm. min uddannelse.  

Mit arbejdsliv foregår på Herlufsholm 
Skole hvor jeg er Leder for Internatio-
nal udvikling.   Som person er jeg ud-
advendt, positiv og modig og vil gerne 
bruge min tid på noget der giver me-
ning. 

Vi har her i Næstved et unikt poten-
tiale: I udenlandsk perspektiv, er det 
helt fantastisk at bo inden for en time 
af Rådhuspladsen, tæt på skov og 
strand!  Vi skal derfor realisere vores 
fulde potentiale! – og selv om meget 
er rigtigt godt i vores by, halter vi 
bagefter med beskæftigelse, støtte til 
erhvervsdrivende, skoler og de ældre! 

Vi skal sikre attraktive boliger til æl-
dre og en fremtidssikret byplanlæg-
ning. Vi må ændre på principperne, få 
sat en skarp liberal dagsorden og der-
igennem realisere det store potentiale 
Næstved har. 

Næstved er inden for top-5 af de bed-
ste 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 socialdemokratisk 
styring.  
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NR. 11 på Venstres liste
Af Kenneth Sørensen 

Mit navn er Kenneth Sørensen -
Det er første gang jeg stiller op til byrådet.

Hvad jeg vil kæmpe for, når jeg kommer ind:
• Bedre forhold til vores frivillige foreninger
• Mere bosætning i landsbyerne udenfor Næstved
• Når havnen flytter ud, skal det være et oplevelsessted, med 

lejligheder og café/street food butikker med videre
• Vi skal have bedre placeringer blandt de andre kommuner på alle 

områder, vi skal ikke nøjes med at ligge i den nederste tredjedel
• Vi skal have borgerne i centrum, og lytte til dem, især på børne- 

og ældre området
• Kommunens udbud til håndværkere, skal ændres, så de små 

lokale virksomheder kan benyttes, så pengene bliver i kommunen
 
Tid til forandring 
#DetNæsteNæstved er både by og land
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NR. 12 på Venstres liste
Af Sebastian Mylsted-Schenstrøm

Ved sidste valg gik jeg til valg på slo-
ganet “Fokus på kernevelfærden”. Det 
er jeg nødt til at gøre igen. Det er jeg, 
fordi Næstved Kommune stadig sakker 
bagud ift. landsgennemsnittet på en 
række afgørende parametre, herun-
der uddannelsesniveau, sundhed, og 
middelindkomst. Hvis vi vil sikre, at vi 
efterlader en kommune, der er i bedre 
stand end den vi overtog, så er der be-
hov for prioriteringer og investeringer 
i fremtiden. Her tænker jeg særligt på 
børne- og skoleområdet. Vi ved, at net-
op disse to områder er afgørende for at 
tiltrække og fastholde ressourcestærke 
familier, som er en forudsætning for at 
vi fremadrettet kan løfte andre områ-
der. Det er altså en god investering - 
både økonomisk OG menneskeligt.

I den forgangne byrådsperiode har jeg 
af samme årsag haft særligt fokus på 
børne- og skoleområdet, og jeg mener, 
at jeg har leveret på mine mærkesager. 

Jeg har således medvirket til at påbe-
gynde genopretningen af børne- og 
skoleområdet.

Jeg vil kort fremhæve en række resul-
tater, som jeg er særligt stolt af at have 
bidraget til at opnå:
• Flere voksne per barn i daginstituti-

onerne – en god investering i Næst-
veds fremtid.

• Tilført mere end 30 mio. kr. til bør-
ne- og skoleområdet – påbegyndt 
genopretningen af området.

• Afkortning af skoledagen – men til 
gengæld flere to-voksentimer.

• Pengene følger barnet - tilskud til 
pasning af eget barn, så den enkelte 
familie selv kan bestemme hvordan 
den vil indrette sig.

• Evaluering og justering af skolestruk-
turen med inddragelse af borgene, 
som bidrager til en mere effektiv ud-
nyttelse af midlerne på området.

• Nattog på Sydbanen, så man kan 
gøre brug af de tilbud, som findes 
udenbys, uden at skulle haste hjem 
med sidste tog før ”festen er forbi”.

• Konsekvent nej tak til frås på kultur-
området, hvad end det gælder milli-
oner til stadion, kunstindkøb eller 
andre prestigeprojekter.

• Bedre forhold for fritids- og for-
eningslivet med en foreningskonsu-
lent og foreningsfacilitetspulje.

Derfor; hvis du ønsker et større fokus 
på kommunens kerneopgaver for på 
langt sigt at løfte kommunen nedefra, 
så håber jeg på din opbakning. 
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Jeg hedder Süleyman og er 44 år. Jeg 
er gift med Sanne og har 3 børn. Alle 
i skolealderen. Jeg arbejder som direk-
tør i en stor international virksomhed 
samtidig med, at jeg har en lille cafe i 
Næstved, som i det to seneste år er kå-
ret til Byens Bedste Cafe.

I min sparsomme fritid, er jeg fodbold-
dommer og bruger en del tid på frivil-
ligt arbejde i DBU Sjælland.

Jeg håber på jeres stemme: 
• Hvis I IKKE er tilfredse med kvalite-

ten af folkeskolerne! 
• Hvis I vil have en person, som hellere 

vil snakke om kvalitet og indhold af 
undervisningen istedet for navnet på 
skolen!

• Hvis I gerne vil have flere pædago-
gisk personale i vuggestuer, børne-
haver, SFOer!

• Hvis I vil have flere boliger til vores 
unge mennesker!

• Hvis I vil have flere store uddannel-
sesinstitutioner i Næstved, så vores 
unge ikke skal flytte fra byen.!

• Hvis I vil have en politiker, som har 
forstand på at banke fallerede virk-
somheder op til succes!

Og ikke mindst, og måske det vigtigste, 
en I kan regne med.
Vi har brug for fornyelse i Byrådet 
og i Regionsrådet.

I kan regne med mig
Af Süleyman Yücel
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Som kandidat til KV21 vil jeg arbejde 
for ét samlet Næstved. Udviklingen 
skal ikke bare foregå i byen men i hele 
kommunen. 

Næstved har, i min optik, et enormt 
potentiale, som ikke bliver udnyttet. 
Der er faktisk ikke det, som Næstved 
ikke kan. Der er udfordringer forude 
og vi skal have skibet i sikker havn. 
Alt for længe har der været for mange 
hængepartier, men det stopper nu. Vi 
skal have et ledelsesskifte i kommu-
nen -borgmesterkæden skal have nye 
skuldre. 

Jeg vil bruge mit hjerteblod på; at få 
flere potentielle førstegangskøbere til 
at vælge Næstved. Det vil resultere i 
flere penge i vores kommunale kasse, 
som så kan bruges på andre projekter 
rundt omkring og være med til at ned-
bringe støtten fra andre kommuner; 
hjælpe Næstved til at stå på egne ben. 

Få øget turismen til glæde for vores 
erhvervsliv eksempelvis gennem en 
transformation af Susåen til et lystfi-
skemekka. 

Få beskæftigelsen op og overførsels-
indkomsten ned, se mennesker som 
individer på jobcenteret og ikke som 
endnu et tal i rækken. Målrette de-
res jobindsats eventuelt i samar-
bejde med det private erhvervsliv. 

Det kunne være så godt, men 
der er en forhindring i vejen. 

Næstved skal og må skifte farve 
for i Det Næste Næstved er alt 
muligt. 

Nye skuldre til borgmesterkæden
Af Mikkel Agerskov Jørgensen

18



Husk at sætte dit
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Erhvervsvenlighed:
Næstved skal være en mere erhvervs-
venlig kommune, for at trække nye 
virksomheder til og gøre det nemmere 
at starte virksomhed op i kommunen 
skal der ses på sagsbehandlingen i ad-
ministrationen, som skal være hurti-
gere og mere smidig. Der skal også ses 
på om man ikke kan gøre det nemmere 
at ændre i en lokalplan, således at en 
tidligere dagligvarebutik nemmere kan 
bruges til f.eks. cykelforretning. Denne 
erhvervsvenlige udvikling skal udbre-
des til hele kommunen, så vi får skabt 
et tiltrængt løft i kommunens mindre 
samfund. Fuglebjerg ligger f.eks. kun 
15 minutters kørsel fra Vestmotorve-
jen og Tappernøje har den i baghaven.

Børn og Unge:
De helt små skal have ordentlige for-
hold og med det menes der at vi må og 

skal op på minimumsnormeringerne 
og ikke kun teknisk men reelt. Der må 
også kunne findes midler til at børne-
havebørnene kan komme på lidt flere 
udflugter.
Førskoleordningen skal efterses for der 
er steder den ikke fungerer efter den 
hensigt at det nok var tiltænkt og der 
er institutioner der har valgt at droppe 
samarbejdet med den lokale skole.
Inklusionsordningen fungerer ikke og 
på Sydbyskolen er resultatet at der i 
mange klasser på alle årgange er børn 
der er så vanskelige at inkludere at det 
går ud over resten af klassen. Om det 
er et ledelsesproblem eller hvor det lig-
ger det ved jeg ikke, men det skal un-
dersøges og ordnes hurtigst muligt.

Sport og Fritid:
Næstved har ud af til 2 sportsgrene 
Fodbold og Basket, men der findes 

mange andre sportsgrene som virker 
glemte af byrådet og som eksisterer 
under trange kår og ofte bliver ”trynet” 
lidt af de store når der skal bookes træ-
ningstider til trods for at de også vin-
der guld når de repræsentere kommu-
nen og gør et kæmpe arbejde for børn 
og unge.

Beskæftigelse:
Alt for mange går ledige i for lang tid 
og er uden reel uddannelse, dette skal 
der gøres noget ved. Jobcentret, eller 

Mine ønsker og 
visioner for Næstved
Af Jan Guldberg 
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private aktører, skal være hurtigere og 
bedre til at spore sig ind på borgerens 
kompetencer og så ud fra dem tilrette-
lægge en plan for at få borgeren ud og 
i gang med uddannelse eller job. Drop 
de håbløse kurser der viser hvilken fugl 
man er og drop de endeløse krav om 
hvor mange ansøgninger der skal sen-
des ud om ugen.

Ældrepleje:
De ældre skal have en værdig sidste tid 
i kommunen, de har krav på at pleje-

personalet har tid til omsorgen og ikke 
kun kommer i 3,7 minutter for at støv-
suge og så er ude af døren igen.
Der skal arbejdes på at gøre det attrak-
tivt for private aktører at komme på 
banen og give de kommunale tilbud 
noget tiltrængt konkurrence, både 
som plejecentre og som udekørende i 
private hjem.

Natur:
Det er helt enkelt, der skal arbejdes på 
at højne biodiversiteten ved at udnytte 

de mange arealer vi har langs vejene i 
kommunen, men ikke som man har set 
det de sidste par år, hvor man blot und-
lader at slå kanterne. Vi skal benytte os 
af de naturvejledere der har forstand 
på det, så de i stedet kan blive tilsået 
med de rigtige blomster der gavner in-
sekterne.
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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...

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

www.elmodan.dk

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

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 restaurant. 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 KroFuglebjerg Kro Gugliotta & co.
Engineering Excellence for a Demanding World

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

Danmarksbedste
produktprogram til 
biogas ATEX Ex



LIBERALE VENNER – er det noget for dig…
Vi er nogle tidligere aktive medlemmer af Venstres´ 
lokale organisationer, der i 2009 satte os sammen 

for at etablere “Netværket Liberale Venner”.
Netværket er bygget på det liberale fællesskab, 

og ikke mindst på et socialt grundlag. Vi er 
således ikke “konkurrenter” til de lokale 

Venstre foreninger, men et supplement for både 
nuværende- og tidligere medlemmer og andre der 

kan gå ind for de liberale værdier. 

Vi mødes gerne 4-5 gange om året til 
arrangementer. Det kan være en aften, hvor vi 

først får en middag, og derefter et foredrag, eller et 
andet festligt indslag. 

Det kan også være et virksomhedsbesøg, 
museumsbesøg, eller andet kulturelt. 

Det er medlemmerne der kommer med forslag og 
styregruppen der får det hele til at lykkes.
I 2019, havde vi 10-års jubilæum og vores 
medlemstal ligger i dag på 40 medlemmer.

Vi har et årligt kontingent på kun kr. 100,-

Er du interesseret i at møde “gamle” Venstre venner 
på et mere socialt og uformelt niveau, er du meget 

velkommen til at kontakte en af nedenstående 
kontaktpersoner fra styregruppen. 

Jan Elvang – tlf. 50 85 28 20 
– mail: elvang.jan@gmail.com

Mogens Dalby – tlf. 25 76 24 00 
– mail: dalbymogens@gmail.com

Arne Knudsen – tlf. 55 73 12 26 
– mail: maak@stofanet.dk

Annelise Petersen – tlf. 28 87 94 20 
– mail: annelisep1204@gmail.com

Flemming Jørgensen – tlf. 20 88 88 98
– mail: fljo@stofanet.dk

Vi ser frem til at se nye, 
samt “gamle” ansigter…
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TELEFON- OG ADRESSELISTE 
VENSTRE I NÆSTVED KOMMUNE

Venstre i Næstved Kommune
Jakob Mols
jam@danishagro.dk 
Tlf. 2032 8492

Venstre i Næstved-kredsen og
Vælgerforeningen Venstre i Fladså
Asbjørn Børsting
asbjorn.borsting@gmail.com 
Tlf. 2192 2000

Vælgerforeningen 
Venstre i Fuglebjerg
Harald Palmvang
toftegaard@post.tele.dk 
Tlf. 4020 8418

Vælgerforeningen Venstre i Næstved
Bjarne Haar
jbhaar@stofanet.dk 
Tlf. 2623 0444

Vælgerforeningen 
Venstre i Suså-Holmegaard
Flemming Rasmussen
Flemming.rasmussen@siemens.com 
Tlf. 3052 6407

Venstres byrådsgruppe i Næstved
Kristian Skov-Andersen
kgsko@naestved.dk 
Tlf. 5181 7188
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BLIV MEDLEM
Vigtigt er det at deltage i 
samfundsdebatten, og bedst er 
det at give sin mening til kende 
gennem et politisk parti.
Mere end nogensinde før er der 
brug for liberale stemmer i de-
batten. For et beskedent beløb  
om året kan du blive medlem af 
Venstre. Henvend dig til en af 
de ovennævnte. Er du allerede 
medlem, så mød op til vore 
mange arrangementer og lad 
din stemme blive hørt.

Se også hjemmesiden www.naestved.venstre.dk eller find os på facebook


