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Her er Venstre’s kampklare hold
(På fotoet mangler desværre Verny Krog og Søren Bruun Rasmussen)

Der var indkaldt til
pressemøde på Danmarks 
ældste skonnert, Johanne.

Der kom ikke så mange 
pressefolk, men til gengæld
havde kandidaterne nogle
meget hyggelige timer sammen.

Se flere fotos inde i bladet...

Husk at stemme 

personligt 

på en kandidat 

den 15. november.

Inde i bladet kan 

du læse meget 

mere om alle 

29 kandidater.



Side 2 Venstre i Ny Næstved Kommune

Formanden har ordet

Der har været møder
med andre partier,
med henblik på at

danne valgforbund. Og et af
de mere hyggelige arrange-
menter; pressemøde på
Danmarks ældste skonnert
Johanne.
Selv om vi havde inviteret
hele ”Verdenspressen”,
dukkede der kun en journal-
ist og fotograf op fra
Næstved Tidende. Så det var
ikke den store presseomtale
vi fik, men til gengæld havde
alle kandidater nogle meget
hyggelige timer ombord på
Johanne. De blev ”rystet godt
sammen” og lærte hinanden
godt at kende, så det lover
rigtig godt for valgkampen. 

V i har fået et hold af
kandidater, der vil
bakke hinanden op og

alle vil gøre en stor indsats
for at det Socialdemokratiske
styre i Næstved får kamp til
stregen. Og vi håber jo
naturligvis på at ”De borg-
erlige” kan erobre magten i
Næstved.

Det har ikke hele tiden
været en nem opgave
at være formand for

den nye kommuneorganisa-
tion. Det er ganske naturligt
at der vil opstå spørgsmål,
når fem kommuner lægger
sig sammen. Men min ind-
stilling har fra starten været,
at der ikke skulle gøres
forskel på kommunerne – alle
skulle være ligeværdige – og
det har selvfølgelig gjort til,
at det har været lidt mere
besværligt, og taget lidt læn-
gere tid, når vi skulle tage
diverse afgørelser. Men for
mig har det været vigtigt at vi
også – og måske især – efter
valget har et godt og kon-
struktivt  forhold  til hinan-
den. 

Jeg håber at alle medlem-
mer vil hjælpe vores kan-
didater, med Hans R.

Hansen i spidsen, til at få et
rigtig godt valg for Venstre.
Og jeg vil godt opfordre til at
man stemmer personligt på
en af vores kandidater.

GOD 
VALGKAMP

Mogens Dalby
Telefon 55 72 24 00

md@erhvervsbladet.dk

Der har godt nok været
meget at se til i den
seneste tid. Masser af

møder hvor alt til valgkamp-
en skulle forberedes, produk-
tion af valgmateriale –
plakater, brochurer, og val-
gprogram – klistre  plakater
m.m.m.
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November 2005 – Nr. 2

Redaktionen består af:

Mogens Dalby
Tlf. 55 72 24 00

(Ansvarshavende)

Jørgen Rasmussen 
Tlf. 55 76 16 35 

~~~~~~~~~~~~

Martin Hjørlund Nielsen
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Tlf. 46 36 67 66

Fladså Lokalforening

Knud Kjærgaard 
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Martin Hjørlund Nielsen
Lars Ingemann (kass.)
Fladså:
Ellen Damgaard Børsting
Jens Ejner Nielsen
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Holmegaard:
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Philip Banzon
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Ole Rasmussen
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Erling Pedersen
Karsten Søberg
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Arne Knudsen

Hans R. Hansen (Fladså)
Søren Revsbæk (Næstved)
Troels Larsen (Suså)
Peter v.d. Wehle
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Henrik Willadsen 
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Generalfor-
samlings-valgte:

VU:

LOF:
Byråds-
medlemmer:
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Mogens Dalby
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Næstved fortjener et borgerligt
flertal med Venstre i spidsen 

folkeskolen. Vi skal ikke blot
sørge for at rammerne - altså
selve bygningsfaciliteterne - er i
orden, vi skal også sikre os, at
kvaliteten af undervisningen er i
orden. Her er det ikke kun lær-
erne, der skal stilles krav til.
Kravene skal også stilles til
forældrene og eleverne. Det er
forældrenes ansvar, at eleverne
møder til tiden og er velfor-
beredte, og at eleverne hjemme
fra har lært at opføre sig således,
at de er modtagelige for under-
visning. Kravet til eleverne bør
bl. a. være, at de behandler og
taler pænt til hinanden og til lær-
erne, ligesom der bør være sank-
tioner overfor elever der mobber. 

Skal Danmark fortsat være en
velfærdsstat, skal uddannelsen
sikre, at vi videnmæssigt er
foran vore konkurrenter på det
Globale marked. Byråd, lærere,
forældre og elever har et fælles
ansvar for, at børnene uddannes
til det fremtidige samfund, og vi
må hver på vores felt leve op til
vores ansvar. Her vil Venstre
gøre en forskel i forhold til
socialdemokraternes holdning. 

På ældreområdet kan tingene
gøres bedre uden at omkostnin-
gen stiger. Når vi bliver ældre, er
vi lige så forskellige, som vi er
på et hvilket som helst andet tid-
spunkt i livet. Derfor skal plejen,
som den enkelte ældre eller
handicappede tildeles, nøje
afpasses den enkeltes behov,
uanset om pågældende bor på
institution eller i eget hjem. Den
ældre eller handicappede skal
have mulighed for frit valg
mellem kommunal og privat
hjælp.

Omkostningerne i ældreple-
jen kan reduceres, hvis antallet af
vikardækkede timer mindskes.
Men hvordan kan det så gøres? I
Fladså Kommune er det
lykkedes at reducere vikar-
dækningen, hvilket i høj grad
skyldes, en målrettet indsats for
at gøre plejepersonalets arbejds-

glæde større. Her får lederne en
væsentlig del af æren. De lader
plejepersonalet tage sig af de
ældre, og lederne tager sig af de
ansatte. En større arbejdsglæde
hos de ansatte giver samtidig en
bedre pleje af de ældre.
Fraværsprocenten i Fladså
Kommunes ældrepleje var i 2004
på 2,7%. 

Venstres mål er, at de vanske-
ligt styrbare udgifter - såsom
udgifterne til kontanthjælps-
modtagere - bringes ned. Dette
skal ske ved en langt mere mål-
rettet indsats, end der sker i dag.
Kontanthjælpsmodtagere skal
straks aktiveres, og der skal være
sammensammenhæng mel-lem
at udføre et arbejde og modtage
en kontanthjælp. 

Mange opgaver inden for det
tekniske område er meget veleg-
nede til at udførelse af private
aktører. Hele vejvedligehold-
elsen bør udføres af private efter
en langsigtet plan, som sikrer
gode veje og forhindrer, at den
værdi, - som vejene repræsenter-
er -, ikke forringes. 

Med Venstre som ledende
parti i Næstved Kommune, vil
erhvervslivet have sikret sig
optimale politiske forhold for at
udvikle sig. Naturligvis skal
gældende lovgivning over-
holdes, men derudover skal
erhvervslivet ikke begrænses af
bureaukrati og langsom sagsbe-
handling. 

Fritiden er og skal fortsat
være den enkeltes egen, men
kommunen skal støtte op om et
aktivt foreningsliv både inden
for kultur og sport. Et aktivt
foreningsliv er vigtigt overalt i
den geografisk store kommune. 

Det siddende flertal i
nuværende Næstved Byråd er
alt for vanetænkende i deres
måde at løse opgaver på. Jeg har
allerede nævnt flere områder,
hvor tingene med fordel kan
udføres anderledes, end det sker
i dag. Forandringer skal ikke ske
blot for forandringernes skyld,
men fordi resultatet eller
økonomien eller begge dele bliv-
er bedre.

Der er for mig ingen tvivl
om, at skal Næstved Kommune
skaffe økonomi til flere af de
meget fornuftige og visionære
mål, må og skal flere kommu-
nale opgaver løses anderledes
end de bliver gjort af
socialdemokrater. 

Hvis vælgerne vil Næstved
Kommune og dermed sig selv
det bedste, sætter de den 15.
november kryds ved en af
Venstre 29 kandidater, således at
der kan dannes et byrådsflertal: 
• der tænker og handler liber-

alt 
• der sætter borgerne før sys-

temet 
• der lytter til borgerne før

der besluttes 
De borgerlige med Venstre i

spidsen har en historisk god
chance for at afslutte 84 års
socialdemokratisk dominans.
Den chance MÅ IKKE FOR-
SPILDES. 

Skal dette lykkes, må alle I
Venstremedlemmer gøre en
ekstra indsats de næste uger.
Brug enhver lejlighed til, når i
er sammen med Næstved-borg-
ere, at overbevise dem om at
ting kan gøres anderledes og
samtidigt bedre, end det sker,
når socialdemokraterne
bestemmer. 

VENSTRE VIL VISE VEJEN

Venlig hilsen 
Hans R. Hansen 

Borgmesterkandidat 

Den 15. november vælges de 31
medlemmer, der i 2006 skal være
sammenlægningsudvalg, og i
2007-2009 skal være den nye
kommunes byråd. 

Der er ingen tvivl om at
Næstved Kommune, og dermed
også borgerne, vil have gavn af,
hvis valgets udfald giver et borg-
erligt flertal, der sikrer Venstre
borgmesterposten. 

Visionerne for Næstved
Kommune ser i forkortet udgave
således ud: 

Næstved Kommune vil være
den ledende kommune i Region
Sjælland. 

Dette opnår vi ved: 
• at sætte borgernes og medar-

bejdernes velfærd i centrum 
• at klæde børn og unge på til

fremtiden 

• at have et blomstrende kul-
turliv 

• at være i dialog og inddrage
borgerne

• at være et kraftcenter for
regionens erhvervsudvikling 

• at være en stærk bosæt-
ningskommune 

Alle gode visioner, som alle
partier og lister kan være enige i.
Der hvor vandene skilles, og
hvor Venstre kan gøre en forskel
i forhold til Socialdemokraterne
er, når vi taler om de kommu-
nale kerneområder og den
økonomi, der er nødvendig. 

Uanset vore ønsker om at
skaffe flere arbejdspladser til
området, vil Næstved
Kommune fortsat være en
pendlerkommune. Derfor må vi
tilpasse mulighederne for
børnepasning, så de afspejler
børnefamiliernes behov. Dette
kan ske gennem fleksible pas-
ningstilbud, og forskellige åbn-
ingstider. 

Folkeskolen er kommunens
ansvar, og det skal vi leve op til.
Vi skal stille krav til kvaliteten i

Hans R. Hansen
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Venstre i Næstved har sat kursen 

1. Hans R. Hansen
Borgmester

Præstø Landevej 1, 

4700 Næstved

Tlf.: 5554 0034

2. Søren Revsbæk
Reg. Revisor

Guderupvej 1, 

4700 Næstved

Tlf.: 5544 5076

3. Karsten Nonbo
Folketingsmedlem

Lovvej 17, Lov

4700 Næstved

Tlf.: 3337 4535

4. Troels Larsen
Gårdejer

Åbovej 17, 

4160 Herlufmagle

Tlf.: 5550 1708

5. Peter von der Wehle
Salgschef

Liljevej 24, Holme Olstrup

4684 Holmegaard

Tlf.: 5556 2940

6. Henrik Willadsen
Borgmester

Tystrupvej 7, 

4250 Fuglebjerg

Tlf.: 5784 8086

(Dette kunne man læse i
Nyhedsbrev 3, som
Venstre’s Landsorganisation
udsender over hele landet)

Det er vigtigt at tænke i billed-
er. Her er et eksempel på, at det
gode billede ligefrem er adgan-
gen til de lokale medier.
Venstre i Næstved præsenterer
deres kandidater i holdtrøjer,
fordi Venstre har et stærkt
hold, og det sker på et skib
under overskriften: Venstre
har sat kursen.
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også vi travlt beskæftiget med det
kommende kommunalvalg d. 15.
november.

I Holmegaard har vi på opstil-
lingsmødet valgt 3 kandidater til det
nye byråd. Det er Gulli Borch,
Tommy Christensen og Peter v. d.

Som man har kunnet læse i dagspres-
sen, har Venstres gruppe valgt ny
gruppeformand i stedet for Peter v. d.
Wehle. Med valget af Mogens Lund
som gruppeformand, får Peter v. d.
Wehle nu den fornødne tid til at føre
valgkamp. Der har været sagt mangt
og meget omkring formandsskiftet,
men lad mig slå fast endnu en gang,
at undertegnede og den øvrige besty-
relse slutter op og støtter den nye
gruppeformand. Det det drejer sig
om nu er, at vi bliver et godt team, der
fordeler arbejdsopgaverne imellem
os og får det optimale ud af de opga-
ver, som vi bliver stillet over for.

Som alle andre lokalforeninger er

Wehle, sidstnævnte er Holmegaards
spidskandidat.

Igennem de sidste mange måne-
der har vores kandidatudvalg plan-
lagt valgstrategi, og hvad der kan
gøres for at få valgt lokale kandidater
ind i det nye byråd. Det er nemlig
vigtigt, at vi får lokale byrådspolitike-
re ind, så vi kan få tilgodeset og vide-
reudvikle vores område. Her tænker
jeg også på, at vi gerne skulle udbyg-
ge erhvervslivet i vores område med
mere småindustri, servicefag etc. 

Rønnede/Næstvedvejen er ved at
være fuldstændig ufremkommelig i
myldretiden på grund af den stigen-
de trafik. Her skal vi arbejde for en ét
og to-spors vejstrækning, ind til der
bliver råd til en helt ny vej, fra
Næstved til Sydmotorvejen. Også i
vores område, mærker vi en stigende

strøm af tilflyttere, den ene nye
udstykning efter den anden, skyder
op som paddehætter, og der er rift
om at finde en plads at slå sig ned på.
Grundene bliver solgt på rekordtid,
hvilket luner godt i den kommunale
pengekasse. Men så ville det også
være rart med nogle flere arbejds-
pladser i området, så ikke man skal
pendle frem og tilbage til andre
områder. Vi skal bevare vores skoler
og tilbud af fritidsaktiviteter der er
for såvel unge som ældre borgere. Og
det er her, du som vælger kommer
ind i billedet. 

Derfor, støt op omkring vores
lokale kandidater!

Jan Elvang, Formand 
for Venstre i Holmegaard

Jan Elvang

Siden Sidst

7. Kirsten Devantier
Lærer

Rødtjørnevej 17, 

4700 Næstved

Tlf.: 5573 1504

8. Elmer Jacobsen
Gårdejer

Langetoftevej 25, Agerup

4700 Næstved

Tlf.: 5544 4054

9. Ole Ib Hansen
Lærer

Svingkærvej 6, Brøderup

4733 Tappernøje

Tlf.: 5596 5174

10. Kasper Kyndsberg
Revisor

Præstøvej 60 1. Th., 

4700 Næstved

Tlf.: 5572 6350

11. Henrik Christensen
Gårdejer

Vrangstrupvej 89, 

4171 Glumsø

Tlf.: 5764 3365

12. Peder Bo Larsen
Politiassistent

Skovkanten 17, 

4700 Næstved

Tlf.: 5572 5857

I ØNSKES ALLE ET GODT VALG!
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Nye muligheder
– ny politisk start

Herved flyttes focus tit fra det
fremadrettede og nødvendige til
fordel for det mere polemiske og
tilbageskuende. 

Jo større Næstved bliver desto
flere problemer, vil vi opleve. Det
er en af konsekvenserne ved at
blive en stor kommune. Vi vil
opleve, at der fra borgernes side
stilles helt nye krav, og at vi som
kommune og byråd skal være
parate med en service, som ikke
er til diskussion. Og den nye
kommunale reform gør os til de
absolutte ansvarlige for stort set
alt. Det er slut med at spille ping
pong med andre myndigheder
som forklaring på egne ude-
ladelsessynder. 

Derfor er det nødvendigt at
skabe både menneskelige og poli-
tiske platforme, som forudsæt-
ning for et ordentligt politisk

Med ansvar for stort set
alt skal Næstved byråd
anlægge en helt ny stil. 

Af Kirsten Devantier (V)
Byrådskandidat no 7

Regionskandidat no 3
Fmd. social- psykiatriudval-

get i Storstrøms amt.

Såfremt jeg opnår det valg til
byrådet, som jeg ønsker, skal der
ikke være tvivl om, at jeg i min
bagage vil medbringe nogle af de
personlige kvaliteter, jeg anser
for nødvendige, hvis den nye
Næstved kommune skal have
det spark fremad, som alle
tilsyneladende er enige om. Først
og fremmest samarbejdsvilje.

Gennem årene som formand
for amtets social- og psykiatriud-
valg er det min oplevelse med
Næstved, at det er et temmelig
tungt apparat at danse med. De
senere år har båret en hel del
præg af, at byrådet bruger
mange debatkræfter på at
markere initiativer og forslag,
som tit og ofte allerede er sat på
banen.

Hvorfor bruger man kræfter
på at distancere sig og fremsætte
forslag, der er under udførelse. -
Amtet er jo besluttet nedlagt,
hvorfor så blive ved at vende
bunken?

blive indvalgt i det sjællandske
regionsråd. Det bliver her de
fremtidige kommunale position-
er bliver drøftet. Hvor priori-
teringen af den overordnede
planlægning finder sted, og hvor
jeg i kraft af min kommunalpoli-
tiske erfaring får mulighed for
også at arbejde for Næstved. 

samarbejde. Uanset hvor flertallet
havner efter den 15. november.

Få ønsker som jeg indtræn-
gende, at vi kan skabe et nyt fler-
tal i Næstved. Jeg synes i den
grad, at kommunen – uanset
springvand og smukke blomster
– har krav på en ny start.

Derfor ønsker jeg også at

13. Jens Hansen
Gårdejer

Brøderupvej 10, Brøderup

4733 Tappernøje

Tlf.: 5596 7601

14. Dorthe Lynderup
Lærer

Lindholmvej 11, 

4700 Næstved

Tlf.: 6169 5957

15. Süleyman Yücel
Chefkonsulent

Trekanten 11, 

4700 Næstved

Tlf.: 2010 0475

16. Tommy Christensen
Konsulent

Cedervej 6, Fensmark

4684 Holmegaard

Tlf.: 5554 7040

17. Otto Poulsen
Vognmand

Hovedgaden 1, Tornemark

4262 Sandved

Tlf.: 5545 6201

18. Finn Nonbo
El-installatør

Ringvej 43 B, Ring

4750 Lundby

Tlf.: 5576 7599

Kirsten Devantier

Plan over tilrettelagte arrangementer.
MØD OP OG STØT KANDIDATERNE

Venstre i Fladså arrangerer:
Uge 44
SPAR købmanden i Brøderup fredag 16.00-18.00
Fog i Blangslev lørdag 10.30-12.00
Brugsen i Mogenstrup lørdag 10.30-12.00

Venstre i Holmegaard arrangerer:
Uge 44
Brugsen i Fensmark lørdag 10.30-12.00
uge 45
Rema 1000 i Fensmark lørdag 10.30-12.00

Venstre i Suså arrangerer:
uge 45
Glumsø lørdag 10.30-12.00

Venstre i Fuglebjerg arrangerer:
uge 45
Butikscenter i Fuglebjerg lørdag 1030-1200

Venstre i Næstved arrangerer:
uge 44 
Axeltorvet lørdag 1030-1200
uge 45  
Axeltorvet lørdag 1030-1200
Uge 44 + 45 
Skt Jørgens Park lørdag 1030-1200
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Lighed og ulighed

KV 2005

nelse - en fremtid – hvor man
står på egne ben.

At bekæmpe en ulighed ved
kun at give  penge, gør i længden
os alle fattigere. 

Satser vi i stedet på lige
muligheder for uddannelse og
plads til initiativ, det gør os alle
rigere. 

Lad os tage debatten derfra!

Tiden nærmer sig hvor det nye
byråd skal sammensættes.

Folketingskandidat  Søren
Revsbæk kommenterer 
ulighedsdebatten. 

Debatten om lighed/ulighed i
samfundet har hidtil koncentr-
eret sig primært om:  Penge!
Ulighed måles åbenbart kun i
penge.

Tjener nogle tjener mere end
andre, er den værst tænkelige
ulighed, mener nogle
socialdemokrater.

At vi alle godt ved – også
socialdemokraterne - at velfærd
skabes gennem produktion, indt-
jening og skattebetaling, glemmer
man bekvemt i debatten.

Men, reel ulighed bekæmpes
ikke blot at give kontan-
thjælpsmodtageren 1.000 kr.
mere om måneden. Ulighed
bekæmpes ved at give folk et
selvstændigt liv!

Ulighed bekæmpes ved at
give mennesket et job, en uddan-

mune, geografisk set. En kom-
mune med masser af tilbud til
borgerne, gode boligområder, skov
og strand, et utroligt handelsliv,
industri som passer til området.
Alt sammen skabt af de 5 gamle
kommuner. Det er vigtigt for at
fortsætte denne udvikling, at de
visioner/ideer der er arbejdet med
i de 5 kommuner bliver fastholdt
og bragt til  debat, og hvem er
bedre til det end de lokale valgte V-
medlemmer.

Derfor vil jeg opfordre alle til at
stemme på en lokal kandidat.

Er man i tvivl så stem på den
lokale kandidat der står øverst på
stemmesedlen. Det er den kandi-
dat som lokalforeningen har valgt
som sin spidskandidat.

Mogens Lund
Gruppeformand i Holmegaard

Et af samtaleemnerne i
lokalområderne, er de små
nuværende kommuner – skal vi
have en lokal repræsentant, og
hvordan sikrer vi os repræsena-
tion i det nye byråd?

Først skal man gøre op med sig
selv hvad det er man ønsker.

Et byråd med mange V-
medlemmer eller et byråd med
mange V-medlemmer med lokal
repræsentation.

Jeg mener at det, i den første
valgperiode, er vigtigt at have en
lokal repræsentant byrådet. Det
er vigtigt for debatten og for
udviklingen i hele den nye store
kommune at få sammensat et hold
der har kendskab til hvad der rører
sig i lokalområderne.

Ny-Næstved kommune bliver
en fantastisk harmonisk kom-

19. Verny Krog
Forsikringsrådgiver

Kirkebakken 24, 

4736 Karrebæksminde

Tlf.: 5544 2550

20. Preben Jul Pedersen
Direktør

Næstvedvej 54, 

4160 Herlufmagle

Tlf.: 5550 1402

21. Birgitte Marstrand Mygind
Projektkonsulent

Kindhestegade 15 B, 

4700 Næstved

Tlf.: 5572 3422

22. Charlotte Mathiesen
Afdelingssygeplejerske

Hedetoften 47, 

4700 Næstved

Tlf.: 5570 1722

23. Kirsten Lund Friis
Kjoleskrædder

Fodbygade 29, Fodby

4700 Næstved

Tlf.: 5544 7004

24. Lars Engelbrektsen
Økonomikonsulent

Kattebjerg 5 2. Tv., 

4700 Næstved

Tlf.: 5485 5090

Søren Revsbæk
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Et lidt større perspektiv nye byråd, vil jeg være klar til at
arbejde for hele kommunen. Jeg
mener, at jeg har den bredde, der
skal til. Mit kendskab til de
andre kommuner er rimeligt
stort. Jeg kommer jo en del rundt
i området i kraft af mit arbejde.

Husk, det er vigtigt at stemme
personligt - gerne på mig!

Hilsen Finn Nonbo
Formand for Teknik og
Miljøudvalget i Fladså

Kommune

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

Generelt sidder der ikke
mange selvstændige i byrådene.
Det er til dels forståeligt, da det
er meget tidskrævende, men det
afskrækker mig nu ikke.

Nu hvor kommunen bliver
større, bliver man nød til at se
tingene på en lidt anden måde.
Det kræver bl.a., at man ser på
tingene i et lidt større perspektiv.
Og det er sikkert også udmær-
ket.

Nogle enkelte ting jeg kunne
ønske at arbejde for i Ny
Næstved kommune er, at få
udliciteret vejvedligeholdelsen,
som vi med stor succes har gjort
i Fladså. Der kunne også udlici-
teres slåning af sportspladser,
vejrabatter m.v.

Der skal ikke herske nogen
tvivl om, at det har været det
tekniske, der har haft mine inter-
esser. Men det skal nævnes, at
jeg godt er klar over, at det der
bliver behandlet i de andre
udvalg, også er mit ansvar, og
det følger jeg løbende med i.

Skulle jeg blive valgt til det

Finn Nonbo

I regn og slud – valgmaterialet skal ud.
Tre glade V-kandidater delte kornblomster ud på Axeltorv i silende regn.

25. Hiba Mohamed
Belhaiba
Lærerstuderende

Mågevænget 16, 

4160 Herlufmagle

Tlf.: 5550 2116

26. Gulli Borch
Afdelingsleder

Akaciehaven 26, Fensmark

4684 Holmegaard

Tlf.: 7594 1606

27. Henrik Høier
Gårdejer

Skælskørvej 83, Ting-Jellinge

4261 Dalmose

Tlf.: 5818 8373

28. Eli Larsen
Eflerlønner

Broksøvej 1 , 

4160 Herlufmagle

Tlf.: 5550 1454

29. Søren Bruun Rasmussen
Kaptajn

Østergade 24, 

4171 Glumsø

Tlf.: 5765  0204

Se byrådet LIVE
NÆSTVED Nu kan du se
byrådsdebatten, medens
mødet sker! Klik ind på
www.naeskom.dk under
”byråd” og følg med
direkte. I den ny
byrådssal er installeret
kamera så byrådsmøderne
transmitteres direkte – og
tidligere byrådsmøder
kan i øvrigt også genses
på nettet. 

rev.
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Ny kandidat
angår folkeskolen, omfartsvejen
og senest det folkeoplysende
foreningsliv. Det er lykkedes, at
skabe så meget opmærksomhed
omkring foreningslivet, at det
stille og roligt er blevet et godt
emne i valgkampen.

Det har længe været en kendt
sag blandt vælgerne, at Næstved
stille og roligt er sunket ned i
middelmådigheden, og nu ”lig-
ger som vi har redet”. Det kan vi
ikke være tilfredse med – vi vil jo
gerne være en kommune, som
studerende, børnefamilier og
ældre gerne vil flytte til, så der-
for er det en kærkommen lejlig-
hed at nu, hvor vi står overfor en
kommunesammenlægning ska-
ber den opmærksomhed
omkring vores nye store kom-
mune, som den fortjener.   

Venlig hilsen Peder Bo Larsen

Stem på Peder Bo – han er go’

Vi står med samlingen af 5 kom-
muner overfor en opgave, der
vil sætte spor i lokalforeninger-
ne i mange år fremover. Derfor
må vi ved valget vælge det hold,
der i mange år frem skal føre Ny
Næstved kommune frem og
udnytte de potentialer der fin-
des i vores 5 kommuner. Der vil
sikkert i de kommende år, skulle
findes mange kompromiser, og
vi må håber, at dette bliver med
størst mulig støtte fra de forskel-
lige kommuners bagland. Jeg
håber, at jeg vil kunne omsætte
den tillid, som jeg (måske) vil få
ved valget den 15. november.

Tommy Christensen
Venstre i Holmegaard.

Nr. 16 på Venstres liste

Som ny kandidat i den politiske
verden, så har man et behov for
at fortælle lidt om sig selv. Jeg er
49 år, politiassistent ved
Næstved Politi, og har i de sidste
5 år været udlånt til Politiskolen
som underviser. Jeg bor på
Skovkanten i Næstved, er gift og
har 2 døtre på 17 og 21 år. 

Sammen med andre interes-
serede forældre var jeg i 1996
med til at stifte børne- og ung-
doms organisationen Moonlight
på Kalbyrisskolen. I 1998 mod-
tog jeg, på klubbens vegne, Det
Kriminalpræventive Råds års-
pris på 25.000 kr. for det krimi-
nalpræventive arbejde i klub-
ben. Organisationen har i dag
over 1300 medlemmer, og jeg
har siden stiftelsen fungeret som
formand. Siden 1997 har jeg sid-
det som medlem af Næstved
kommunes folkeoplysningsud-
valg og siden 2001 som for-
mand, hvor jeg har beskæftiget
mig med varetagelse af for-
eningslivet og aftenskolernes
vilkår i Næstved. Jeg er derud-
over medlem af bestyrelsen i
Venstre i Næstved.

Det er som førstegangs delta-
ger i en valgkamp ekstremt tids-
krævende, at håndtere de mange
forskellige informationen man
modtager og søger. I den seneste
tid er der kommet mange læser-
breve fra stort set alle vinkler af
det politiske spektre, og jeg har
selv bidraget med nogle enkelte,
hvor jeg har givet udtryk for
mine synspunkter, både hvad

Peder Bo Larsen

Tommy Christensen
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Preben Jul Hansen

Jeg er gift med Else Marie og har
2 børn (18 og 11 år). Vi bor på et
lille landsted i Suså kommune
med natur som en del af vor
hverdag. 
Vi har en stor tilknytning til
Næstved, da vi altid har boet i
eller tæt på Næstved. 
Job: Jeg har sammen med Else
Marie drevet hegnsfirmaet Poda
Hegn i 11 år, og er i dag til knyt-
tet Poda A/S som konsulent med
ansvar for at udvikle Poda på det
svenske marked. 
Fritid: Jeg er stor fan af fodbold-
spillet, og nyder en eftermiddag
på Næstved Stadion. Håndbold
og motor sport har også min
interesse. Heste, og mine hunde
bruger jeg gerne tid på ved at gå
ture og træne med dem, jeg bru-
ger dem til jagt, og er selv jæger. 
Livet med Politik: Jeg startede
med at blive valgt ind i Venstres
Bestyrelse i Suså. Her varetog jeg
Susås interesser. Så kom valget i
2001, og politikken havde
opfyldt de forventninger, jeg
havde til det, så jeg valgte at stil-
le op til byrådet, og blev valgt
ind og har siddet som formand
de sidste 3 år. 
Jeg har altid haft en interesse for
bestyrelsesarbejde og har siddet i
Dagpleje, børnehave og skolebe-
styrelser samt nogle år i den
lokale Fodboldklub Suså IF. 
Min politiske værdier: Frihed til
at vælge, mennesket før syste-
met, brugerbetaling, et samfund
der tager sig af de svage og sæt-
ter en positiv udvikling i gang.

Preben Jul Pedersen
Kandidat nr. 20

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

Nå, der kom gled i trafikken
igen, og jeg kom hjem. Hurtigt
ind og klæde om og lige råbe hej
til min 11-årige datter Mie. Jeg
gik ud og tog mine sko på, da jeg
fik øje på teksten på mine strøm-
per. Det var dem, jeg havde fået
af Mie til Fars dag. " Verdens
bedste far" stod der.

Charlotte Mathiesen
Hedetoften 47, 4700 Næstved
Byrådskandidat nr. 22
Om mig selv kan jeg i øvrigt sige,
at jeg er 38 år, arbejder som afde-
lingssygeplejerske på Næstved
Sygehus. Er gift med Henrik som
er tømrer, og sammen har vi tre
børn i alderen 8,12 og 17 år.
Der er mange måder et være
engageret på, når det gælder det
samfund vi  lever i. Men jeg har
altid interesseret mig for hvor-
dan samfundet er indrettet,
hvordan det fungerer og hvorfor
det fungerer som det gør.
Jeg vil gerne skaffe mig indfly-
delse på samfundsudviklingen,
og derfor er jeg medlem af
Venstre.

Jeg interesserer mig især for æld-
replejen, børn og unge. Det kan
du læse mere om, hvis du går ind
på hjemmesiden: 
ny-naestved.vestrenet.dk.
Jeg vil blive glad for din stemme
den 15. november.

Jeg vil arbejde for følgende, når
jeg kommer i Byrådet:
Lav arbejdsløshed. 
Integrationen.
Færre kontanthjælpsmodtagere.
Bedre vilkår for Unge.
Bedre muligheder for
Børnefamilier.
Mindre vold og Kriminalitet -
tryggere rammer omkring os.
Respektfuld tilværelse til vore
ældre.

Med venlig hilsen
Süleyman Yücel

Socialdemokraterne har nær-
mest monopol på magten i
Næstved Kommune. 

Tving socialdemokraterne til
at samarbejde, bryd magtmono-
polet, stem flere Venstre kandi-
dater ind i byrådet og få et mere
folkeligt forankret styre. Et vel-
fungerende demokrati er kende-
tegnet ved at magten er spredt
på så mange som muligt. Det må
også gælde for Det Ny Næstved.

Lars Engelbrektsen
Nr. 24 på Venstres liste

Jeg satte mig ned et øjeblik. Er
jeg virkelig det, tænkte jeg. Er det
vi oplever som lykke og spæn-
dende, og som lægger beslag på
meget af vores tid, noget som

børn kan sætte sig ind i og forstå,
eller vil de hellere have forældre-
ne hjemme og hygge? Jeg måtte
vide det, så jeg bad Mie skrive
ned, hvad hun mente om det, at
hendes far er kommunalpoliti-
ker. Og her er hvad hun skrev.

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

Med venlig hilsen
Jens Hansen & Mie   

Jens Hansen

Lars Engelbrektsen
Charlotte Mathiesen

Süleyman Yücel

Far skal gøre det, han har lyst til

Bryd magtmono-
polet og få et

samarbejdende
byråd
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Karsten Nonbo

Vi har en meget tæt opfølgning
på sygedagpengeområdet. Det har
medført, at vi ikke har personer,
som har været syge i mere end et
år. Det er som bekendt den græn-
se, hvorfra kommunen skal betale
hele ydelsen. Det bedste ved den
aktive politik på området er selv-
følgelig, at folk er blevet afklarede
og kommet i arbejde igen.

På ældreområdet har vi haft et
tæt og godt samarbejde med
Ældrerådet og med vort persona-
le. Det har betydet, at vi har nogle
meget kvalificerede medarbejdere
og vel nok landets laveste sygefra-
vær, nemlig 2,7 %. Ja, jeg gentager:
2,7 % - det ligger lavere end almin-
delige kontormedarbejdere, og
man faktisk ”mistænke” vort per-
sonale for at gå på arbejde, selv
om de måske har været syge. Det
skal i sandhedens interesse siges,
at der er ofret mange resurser på
kurser, løfteteknik og personale-
pleje i øvrigt.

Ældrerådet har været taget
med på råd i samtlige beslutnin-
ger, og vi er aldrig ” blevet ankla-
get” for at have glemt dem i én
eneste beslutning. Det er ikke
altid, vi har været enige, men så
har vi haft debatten først, og
Ældrerådet har anerkendt denne
uenighed, og selvfølgelig påpeget,
at det er udvalgets ansvar i sidste
ende. Vi har haft arbejdsro og ikke

været udsat for klagebreve, hver-
ken til Klagerådet eller i form af
læserbreve. Ikke at det er et mål i
sig selv, men jeg tror, at det har
haft stor betydning for personalets
arbejdsglæde.

For et par år siden afsluttede vi
nybygning og ombygning på
vores 2 centre i Brøderup og
Mogenstrup. De bedre forhold har
nok betydet, at ventelisten til plad-
ser er vokset fra ca. 5 til ca. 15 per-
soner. Dog har ingen stået på ven-
teliste i mere end et år, og det må
betragtes som rimeligt fornuftigt.

Økonomisk kommer udvalget
ud af 2005 med et forbrug tæt på
budgettallet. Der kommer et klart
underforbrug på børne- og vok-
senområdet, men et tilsvarende
overforbrug på ældreområdet.og
det er vel i grunden ikke så galt at
spare på sociale udgifter og så
bruge dem på de ældre.

M.v.h.  
Karsten Nonbo

Jeg vil gerne berette om det socia-
le område, som vi har kørt det i
Fladså kommune. Ikke fordi det
behøver være noget særligt, men
mere fordi, jeg har det bedst med
at udtale mig om noget, som jeg
ved noget om. Det behøver ikke
være det eneste rigtige og saliggø-
rende, men det kan forhåbentlig
give inspiration til en politik på
området i Ny Næstved. Hvis
noget ikke er som det burde være,
så må jeg til gengæld påtage mig
ansvaret, idet Venstre har haft det
absolutte flertal i udvalget.

På børneområdet har vi hjem-
taget tilsynsarbejdet med anbragte
børn, ganske som man har gjort i
Næstved. Det har vist sig at være
en rigtig god idé. Vi har fået meget
mere styr på opfølgning af anbrin-
gelserne, og det har betydet mere
effektivt arbejde og tidligere hjem-
givelser. Vi har fået nedbragt
antallet af børn anbragt uden for
hjemmet fra ca. 20 til p.t. 13, og det
tal havde været nede på 7, hvis vi
ikke havde haft et færdselsdrab og
en moder, som rejste ud af landet
for 4 år siden, efterladende 4 børn
uden kontakt til den øvrige fami-
lie. Til gengæld har vi overført
besparelsen til forebyggelse og
aflastning, men et par millioner kr.
er også gået tilbage til kommune-
kassen, svarende til ca. 20 % af
budgettet på området.

På voksenområdet har det
været en klar gevinst at satse på
straksaktivering, hvor ansøgere til
kontanthjælp møder direkte i akti-
vering fra 1. dag og trækkes ved
udeblivelse, eller hvis man går
hjem, før dagens aktivitet er forbi.
Vi er nede på ca. 80 modtagere.
Ca. 20 er ikke i aktivering, fordi de
har andre problemer end ledig-
hed. Det kan være børnepasning,
sygdom og herunder alkoholisme.
Der er ca. 10, som vi bevidst ikke
er gået hårdere til, idet det blot vil
udløse en ansøgning om førtids-
pension, som de måske nok også
er berettiget til. Der er vel ingen
grund til at give ”lønhøjelse” og
dermed give dem større risiko for
at komme til skade.

Inspiration til det sociale område i Ny Næstved kommune
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Alfred Thomsen, vores  

Web redaktør, fangede 

disse situationer 

ombord på Johanne
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Yderligere huskede han også parti-
erne, efter valget. De radikale fik,
som aftalt, formandsposten for
ungdomsskolen – selv om de ikke
kom ind. Også de andre fik deres
ønsker opfyldt. Konservative til
viceborgmesterposten, selv om
mandattallet var 9 mod 1. Det kan
man kalde at holde aftaler.
Det er også nødvendigt, at vi ser på
mulighederne, i det tilfælde vi ikke
får flertal. Jeg mener ikke, at vi skal
læne os tilbage og ”gå i benhård
opposition”. Vi skal arbejde for
størst muligt samarbejde med
størst mulig indflydelse. Ikke sam-
arbejde for samarbejdets skyld,

men for resultaternes skyld.
Det kan være svært at få opfyldt de
– forhåbentlig mange – valgte
Venstrefolks ønsker til udvalgspo-
ster. Men også her må vi ha’ tiltro
til vores forhandlere. Det er jo i sid-
ste ende et spørgsmål om, at
Venstre får størst mulig indflydelse

Jeg er 48 år gammel, uddannet
landmand, gift med Bodil som
er sundhedsplejerske, hendes 2
skolesøgende børn bor her. Har
4 års erfaring med byrådsarbej-
de, og via tidligere job, stort
lokalkendskab i de 5 sammen-
lagte kommuner.

Elmer Jacobsen
Nr. 8 på listen

Jeg er 41 år, gift med Annette,
som er sundhedsplejerske og vi
har 4 børn i alderen 4 til 12 år.
Jeg er landmand og revisorud-
dannet, og driver i dag gården
med malkekøer. 
Har været i Suså byråd i 16 år.

Venlig hilsen
Troels Larsen, Suså

Ole Ib Hansen, formand for
BFK-udvalget og medlem af
Økonomiudvalget i Fladså.
I Ny Næstved vil jeg blandt
andet arbejde for sikker drift på
alle områder, kvalitet i børne-
pasningen, gode skoler, der
uddanner eleverne til kompe-
tente borgere i fremtidens sam-
fund og placeringen af Ny
Næstved som ledende kommu-
ne i region Sjælland.

Jeg er gift med Mogens, som er
smed. Vi bor i Spragelse, og har
boet der i 34 år. 
Jeg har været beskæftigelsesvej-
leder i 27 år. Det er min første
periode i byrådet, og jeg sidder i
KAO udvalget.

Eli Larsen

på de områder, som ligger os nær-
mest.
Jeg ønsker alle mine kollegaer og
medkandidater en god slutspurt
og tak for god inspiration og godt
samarbejde.

m.v.h. Karsten Nonbo

Så nærmer valget sig med raske
skridt. Uanset resultatet, så skylder
vi en stor tak til vort bagland – vore
medlemmer i Venstre - samt til
vores tovholdere, Martin H.
Nielsen og Mogens Dalby, som har
forstået kunsten at dele sol og vind
lige. Det kan godt være en svær
kunst, når 29 kandidater er ved at
få valgfeber. Også en stor tak til
Alfred Thomsen for redigering af
hjemmesiden. Jeg kunne konstate-
re, at mit indlæg var lagt på siden
mindre end et kvarter efter, at jeg
havde sendt det til Alfred, flot! Er
der lavet fejl undervejs, så lad os
lære af dem, og ikke bruge dem til at
slå hinanden oven i hovedet med.
Den næste valgkamp starter den 16.
nov. – uanset resultatet d. 15.
Det bliver spændende at se, hvor-
dan de mange partier og borgerli-
ster kan finde sammen – eller ikke.
Det er i al fald vigtigt, at vi giver
Hans R. Hansen frie hænder til at
forhandle i konstitueringsfasen.
Det har han vist talent for før. Ved
sidste valg i Fladså formåede han at
lave valgforbund med borgerliste,
med radikale, med Fremskridts-
parti og med Konservative. Det gav
2 yderligere mandater til Venstre,
end hvis vi havde stået alene. Køgevej 20 · 4700 Næstved · Tlf. 70 23 20 07 · www.elmodan.dk

Elmodan Elektro

Alt i professionelt el-værktøj 
til krævende håndværkere

48 timers reparations-service

Karl Johan Tomasen • Herlufmagle • 5545 0216 • 2045 1070

Valget nærmer sig med raske skridt
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X

SÆT X I KALENDEREN

onsdag den 2. november, kl. 19.30

GAMMELDAGS VALGMØDE 
I HERLUFMAGLEHALLEN

Kom og deltag i debatten og bak vores kandidater op.

Alfred Thomsen, vores  Web redaktør, fangede disse situationer ombord på Johanne
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Ny Næstved – en succes!

Lad os hjælpe ledige medborgere

Ny Næstved kan blive en
succes, hvis vi glemmer mid-
delmådigheden og sigter højt, i
et samarbejdende byråd.

Søren Revsbæk

Løsningen er
IKKE flere på
forsorgshjem

En fejlslagen socialpolitik i
Næstved udløser behov for
flere pladser til hjemløse, erken-
der socialdemokraterne i
Næstved. Men det er at indføre
MERE af den fejlslagne social-
politik. Tilgangen til social elen-
dighed stoppes ved at stille
krav til de unge, og ikke ved at
pakke dem ind i tæpper og pas-
sivitet. Det skal være slut med
kontanthjælp uden krav om
modydelse.

m.v.h.
Karsten Nonbo, (V)

Mine visioner over for kommu-
nens BØRN er, at vi skal bevare
pasningsgarantien for børn
både centralt og i omegnskom-
munerne! Ligeledes skal vi stile
efter en folkeskole, hvis lærere
har mange kompetencer (især
de empatiske), og for hvem
undervisningen af vore børn er
i højsædet til fordel for mange
møder med kollegerne. Jeg
ønsker en lærerstab, der samlet
kan levere den højst mulige
kvalitet i undervisningen!
Samtidig ønsker jeg et afpasset
– men nødvendigt - niveau af
fritidsmuligheder, så børnene
ikke vænner sig til at tilbringe
fritiden ”nede på hjørnet” i dår-
ligt selskab.
Min vision overfor de ÆLDRE
og HANDICAPPEDE medbor-
gere er fremover, at disse skal

Med hensyn til ERHVERV og
UDVIKLING i vores område er
min vision, at den nye Næstved
storkommune skal være
Sydsjællands økonomiske cen-
trum med attraktive tilbud til
alle størrelser virksomheder. Jo
flere virksomheder vi får til
området, jo hurtige går udvik-
lingen, og jo bedre økonomiske
vilkår får alle! Samtidig vil jeg
arbejde for at få flere uddannel-
sesinstitutioner til området.
Gerne afdelinger af et eksiste-
rende universitet som
Københavns Universitet, RUC i
Roskilde eller Syddansk
Universitet i Odense. Dette vil
tiltrække skarpe forskerhjerner
og yderligere knytte virksom-
heder til området!
På ARBEJDSMARKEDSOM-
RÅDET ønsker jeg, at den nye

storkommune skal udvikle et
voksende fleksibelt arbejdsmar-
ked med et stigende antal
arbejdspladser på alle niveauer
og dermed som resultat det
lavest mulige antal arbejdssø-
gende medborgere. At gå rundt
som arbejdsledig æder sjæle op!
Så lad os hjælpe ledige medbor-
gere med at få noget at stå op til!

Alle ønskes et godt efterår!

Peter von der Wehle
Byrådsmedlem for Venstre i

Holmegaard
Nr. 5 på Venstres liste i ny

Næstved kommune

Den ny Næstved kommune har
god mulighed for at blive en
succes!

Vi har et stærkt erhvervsliv,
en smuk natur, bosætning i
både land og by – og en accept
af, at den ny kommunen er en
geografisk naturlig enhed.

Men, skal fusionen blive en
succes, er to områder vigtige.

For det første: Sikker drift!
Borgerne forventer at service
bliver, ikke dårligere men
bedre, i den ny kommune. Den
daglige drift skal fra start være
prioritet nr. 1. Med andre ord:
Ingen store omvæltninger eller
eksperimenter fra 1/1 2007.

For det andet: Mod til at
sigte højt! Når vi så har sikret
den daglige drift, skal byrådet
turde sigte højt.

Det gælder trafikinvesterin-
ger, det gælder idrætsinveste-
ringer – det gælder målsætnin-
ger! Vi skal f.eks. sige: Vi vil
have den bedste folkeskole i
landet. Intet mindre.

føle stor tryghed i hverdagen i
forbindelse med den nødvendi-
ge høje kvalitet i deres pleje. Er
man ikke helt tilfreds med det
kommunale tilbud, skal der
være mulighed for at tilkøbe
efterspurgte ydelser af en lige
så god – eller bedre – kvalitet i
samme prisniveau.

Vil du have mere indflydelse
på Ny Næstved Kommunes
udvikling i fremtiden?

Så meld din nabo/ven/bekendt ind i Venstre

Ønsker at være medlem af Venstre

Ønsker at blive medlem af  Venstres Ungdom

Stilling: …………………………………………….

Navn: ………………………………………………

Adresse: ……………………………………………

Postnr./by: …………………………………………

Bestillingen afleveres til din lokalforeningsformand.

Peter  von der Wehle



Venstre i Næstved Kommune
Samlet kandidatliste

til
Kommunalvalg 2005

1 Hans R. Hansen Fladså
2 Søren Revsbæk Næstved
3 Karsten Nonbo Fladså
4 Troels Larsen Suså
5 Peter v.d. Wehle Holmegaard
6 Henrik Willadsen Fuglebjerg
7 Kirsten Devantier Næstved
8 Elmer Jacobsen Næstved
9 Ole Ib Hansen Fladså
10 Kasper Kyndsberg Næstved
11 Henrik Christensen Suså
12 Peder Bo Larsen Næstved
13 Jens Hansen Fladså
14 Dorthe Lynderup Næstved
15 Süleyman Yücel Næstved
16 Tommy Christensen Holmegaard
17 Otto Poulsen Fuglebjerg
18 Finn Nonbo Fladså
19 Verny Krog Næstved
20 Preben Jul Pedersen Suså
21 Birgitte Marstrand Mygind Næstved
22 Charlotte Mathiesen Næstved
23 Kirsten Lund Friis Næstved
24 Lars Engelbrektsen Næstved
25 Mohamed Belhaiba Suså
26 Gulli Borch Holmegaard
27 Henrik Høier Fuglebjerg
28 Eli Larsen Suså
29 Søren Bruun Rasmussen Suså


