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riefaget får en ekstra time i 4. og
5. klasse.
Også i naturfag og matematik
skal der øget faglighed ind. Skal
Danmark være et videnssam-
fund – og det skal Danmark - så
er det nødvendigt med flere
timer og flere prøver. Skal man
blive klogere, så er det nød-
vendigt at vide, hvor klog man
er. Marianne Jelved sagde under
valgkampen billedligt om test i
folkeskolen, at ”en gris bliver
ikke federe af, at man vejer den”.
Det har hun ganske ret i, men
hun glemmer at, hvis man vejer
den 2 gange, så kan man se, om
den har tabt sig eller taget på.
På samme måde er det også nød-
vendigt at undersøge om
indlæringen har flyttet noget.
En mere målrettet undervisning
må ikke blive på bekostning af
kreativitet. En mere strømlinet
uddannelse må ikke blive på
bekostning af efterskolerne. I
fremtiden skal dannelse og
uddannelse gå hånd i hånd.

Karsten Nonbo, 
MF (V)  

have, og nu får de blot mere
struktur på hverdagen. Man kan
i samme moment overveje, om
man skal indføre rullende
skolestart, indholdsbeskrivelse i
SFO, sprogscreening, mere idræt
og/eller meget andet. Der er
masser af muligheder for at
flekse og tilpasse skolestarten
individuelt.

Forøget timetal
Kreativitet behøver ikke være
indlæringens modsætning. Den
faglige viden kan indlæres på
mange måder. Men det kræver et
forøget timetal, og det vil
regeringen indføre nu. Der til-
føres yderligere en ekstra dansk-
time i 1.-3. klasse, og histo-

Som forælder til børn i
folkeskolen glæder det mig
meget, at der skal strammes op,
og fagligheden skal øges. Det har
i mange år været en trend, at
børnene skulle komme ud af
skolen ”som hele mennesker”.
Tanken har været ædel nok, men
til et ”helt menneske” hører også
faglig viden, og det har det kne-
bet med. Ikke at børnene ikke er
blevet præsenteret for det faglige
stof, for det er de, men der har
manglet knofedt og daglig ruti-
ne. Skal opgaver løses, skal der
være et vist fagligt indhold af
paratviden, læresætninger og
talbehandling.

Konsekvensen
Næsten 100 % af børnene er
startet i børnehaveklasse, og der-
for tager regeringen nu kon-
sekvensen og lader denne være
obligatorisk. Derved udvides
undervisningspligten fra 9 til 10
år. Børnene møder allerede nu i
børnehaveklassen og er viden-
shungrende og vidensparate.
Det skal udnyttes. Nogle vil sige,
at man stjæler et år af børnenes
barndom. Det stiller jeg mig
kraftigt tvivlende over for –
børnene er i forvejen i børne-

Karsten Nonbo

HUSK ”rødderne” på nettet
Se alle møder i Sammenlægningsudvalget og 

Næstved Byråd på: www.naeskom.dk
Møderne bringes direkte og mellem 500 – 800 borgere klikker ind og ser
med. Fremover bliver de båndede udgaver indekseret, så man kan spole

direkte frem til den sag, men ønsker behandlet.
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Formanden har ordet

På et formandsmøde den 10.
juni i Odense blev et foreløbigt
udkast til struktur og
vedtægter præsenteret for  160
engagerede deltagere, her
imellem undertegnede.
Gruppearbejdet gav rigtig
mange meldinger, som
Struktur- og Vedtægtsudvalget
tager med i sit afsluttende
arbejde i august.
Den 25. august behandles
udvalgets forslag i
Hovedbestyrelsen, og umid-
delbart herefter udsendes
forslaget til behandling i
Venstres organisation. 
I løbet af september måned vil
der blive afholdt flere møder.
Her vil det endelige forslag
blive fremlagt, og der bliver en
ny mulighed for at forholde sig
til hele vedtægtsforslaget. 
Den 7. oktober er sidste frist for
indsendelse af ændrings-
forslag.

På Venstres Landsmøde den
18,-19. november behandles og
forhåbentlig vedtages den nye
struktur og nye vedtægter for
Venstre.
Det er både et meget interes-
sant og vigtigt emne, så vi er
mange der bruger rigtig meget
tid på at behandle og diskutere
fordele og ulemper.

Venstre skal have nyt
principprogram.

Vi er også nogle stykker, der
har været til flere møder, der
handlede om forslag til det nye
principprogram, der også skal
ligge klar og godkendes på
Landsmødet.

Især Venstres nye struktur
og vedtægter interesserer
mig meget, og jeg er parat

til at gøre en stor indsats for at
vi får den indflydelse på det
endelige resultat, som vi selv
mener vi bør have.

Har du ellers spørgsmål,
du gerne vil diskutere,
er du altid velkommen

til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Mogens Dalby

md@erhvervsbladet.dk

Læg selv budget
På Ny Næstved Kom-
munes hjemmeside kan alle
borgere nu se budget-
forslaget for år 2007, men
man kan mere end det.

Alle kan nu lægge ”deres
eget” budget. Hjemme-
siden indeholder et regn-
eark, så man selv kan pusle
med tallene – og få budget-
tet til at gå op.
Prøv – og se, hvilke opgaver
det er politikerne skal løse
de kommende måneder på:
www.naestved.dk  

rev

Sommeren er desværre
ved at gå på hæld. Dagen
er aftaget med ca. 3 timer.

Vi går den mørke tid i møde,
men vi får travlt, især os, der
har med det organisatoriske
arbejde at gøre.

Venstre er på vej med en
ny struktur.

Venstre i
Ny Næstved Kommune
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Mogens Dalby

Det bliver et utroligt spændende Landsmøde i år, hvor vi både skal vedtage ny struktur og vedtægter
samt et  nyt principprogram. Jeg håber at alt bliver forberedt så godt at tilskuerne vil klappe af det
endelige resultat.

Foto: Alfred Thomsen
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En sommerhilsen fra
Christiansborg

Husk 
proportionerne

Fugleinfluenzaen har raset over
landet i den senere tid. Ganske
som stormen gjorde det i 1967
og 1999. I 1982 rasede mund- og
klovesyge og i 2001 rasede sal-
monella DT 104.
Fugleinfluenzaen har vist raset
før – før 1. verdenskrig, og
under et andet navn.
Det giver store overskrifter og
sætter gang i bekymringen.
Medierne går i selvsving. Ingen
gider lytte til folk, som forsøger
at sætte tingene i rette perspek-
tiv og bevare proportionerne. 

Fugleinfluenza
Bliver man kontaktet af en jour-
nalist, så kan man tydeligt høre,
hvad man skal mene, hvis man
skal citeres. Er man for saglig, så
afkortes samtalen hurtigt, for så
skal journalisten jo nå at fange
en anden ”sensationspolitiker”
inden deadline. Det oplevede

jeg flere gange ved det første
fund af fugleinfluenza.
På verdensplan har fuglein-
fluenzaen snart kostet 100 men-
nesker livet gennem årene. I
Europa dør ca. 40.000 men-
nesker årligt i trafikken og i
USA er tallet over 50.000. Med
andre ord: siden angrebet på
World Trade Center er der i
trafikken slået så mange men-
nesker ihjel, at det snart svarer
til mere end 100 terrorangreb på
WTC. ..og så tør jeg ikke nævne
tallene for dødelighed ved selv-
valgt rygning og alkoholforbrug
eller dødeligheden af stress,
som er opstået af frygten for at
dø. Ja, dødsangsten kan lige
frem medføre selvmord.
Mit budskab med ovenstående
er ikke, at vi skal ignorere
diverse risici og nedgøre frygten
for sygdomme. Min mission er,
at vi skal sætte tingene i rette
perspektiv og bevare propor-
tionerne.

m.v.h.
Karsten Nonbo

tilskud, medens sagsbehandlere
afgør børneanbringelser til
500.000 kr. årligt, så har politik-
erne ikke kendt deres besøgstid,
og så bliver det svært at lægge
budgetter.

”Sammenskudsgilde”
De første år i den nye kommune
bliver nok et ”sammenskuds-
gilde” mellem de gamle kom-
muner – hvis der ellers bliver
nogle penge tilovers at holde fest
for. Jeg tror, at hvis man skal
bevare overblikket, så skal man
ikke ændre alt fra dag ét. Man
skal erkende, at der ikke kan ind-
føres millimeterdemokrati fra
start eller ens serviceniveau over-
alt i kommunen.
Jeg glæder mig over, at jeg selv
skal være med til dette arbejde i
et nyt byråd. Det giver en erfar-
ing, som jeg kan videreformidle
til Christiansborg, og samtidig et
ansvar, som jeg godt kunne unde
mine kollegaer dér. Det giver en
god kombination mellem teori og
praksis. 

v.h.
Karsten Nonbo 

Så er endnu en folketingssamling
slut. Man må nok sige, at det har
været en samling med store
forandringer.
Kommunalreformen kom lov-
mæssigt på plads, og der er lavet
en kommunal udligningsreform,
en politikredsreform og en val-
gkredsreform. Jo, Folketinget har
klaret den teoretiske side, og nu
skal andre udføre det praktiske.

Kompetenceplan
Det bliver en spændende proces
med muligheder for at lave
forandringer i kommunerne.
Med muligheder for at droppe
gamle vaner og få ”gennemgået
garderoben”. Der skal ”tages
nogle livtag” mellem politikere
og forvaltning. I mine øjne bliver
det en væsentlig opgave at få
lavet en lokal kompetenceplan,
således der bliver harmoni og
proportionalitet mellem ansvar,
økonomi, faglighed og politisk
indflydelse. Det skal stå helt
klart, hvad forvaltning er
bemyndiget til, og hvad der
kræver behandling i det poli-
tiske system. Jeg har aldrig helt
forstået, at nogle byrådspoli-
tikere ”ikke vil arbejde med per-
sonsager” men kun ”arbejde
med de overordnede linier”. Det
er trods alt summen af det
underordnede, som giver det
overordnede resultat.
Selvfølgelig skal politikerne ikke
kende sagens personer, men det
er ganske nyttigt at få forelagt de
typiske sager i anonymiseret
form og få truffet noget princip-
ielle beslutninger. Det vil give
forvaltningen et indtryk af poli-
tikernes holdning og dermed en
retningspil for serviceniveauet.
Det giver samtidig politikerne et
indtryk af, hvad forvaltningen
”pusler med” i dagligdagen.
Hvis politikerne sidder og beslut-
ter, om et forsamlingshus skal
have 20 eller 30.000 kr. i årligt

Til
Medlemmer af 
Venstre i 
Ny Næstved 
kommune

Vedr.: Nyt advokatkontor i Næstved

Har du lagt mærke til, at vi tre ovennævnte advo-
kater har fået ny adresse, og nu er at finde i Bro-
huset, på Brotorvet i Næstved, postadresse:

Farvergade 15
4700 Næstved

Telf. 55 75 00 70
Fax. 55 75 00 79

bro@brohusadvokaterne.dk
www.brohusadvokaterne.dk

Med venlig hilsen

Brohus Advokaterne
Dit kvalificerede alternativ

Chris Stentoft 
Henrik Rasmussen
Erling Pedersen

Karsten Nonbo
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vi sagde i valgkampen, også er
det vi vil forsøge at gennemføre. 
I forhold til en normal budgetlæg-
ningsfase hvor erfaringer fra fore-
gående år og forventninger til
kommende år er gode redskaber,
så er 2007 året, hvor et helt nyt
budget med mange delvis ukend-
te faktorer skal lægges.
Politisk skal det kommende har-
moniserede serviceniveau læg-
ges, det vil være at stikke blår i
øjnene på kommunens borgere, at
sige at de igen vil opleve nedad-
gående justeringer – eller service-
forringelser.
Indtægtsrammen som den fore-
ligger, baseret på skattestop, viser
en samlet indtægt på ca. 3,5 milli-
arder.
I administrationens udarbejdede
basisbudget er udgangspunktet
et budget på 96% af de fem kom-
muners budget fremskrevet til
2007. I budgetoplægget er afsat
120 mio. som anlægsbudget. 
Til oplægget er der fremkommet
mange ønsker fra såvel borgere
som politikere, summen af samt-
lige ønsker er ca. 250 mio. kr., og
da rådighedsbeløbet som politi-
kerne under de givne omstæn-
digheder har til rådighed er ca. 55
mio. kr., venter der Sammen-

Efter en forhåbentlig veloverstået
sommerferie er hverdagen vendt
tilbage, også for Sammen-
lægningsudvalget.
Det første halve år har opgaverne
været præget af planlægning og
dannelse af den kommende
administration. Naturligvis vil
der være forskellige holdninger
til hvor stor en administration,
der er nødvendig for af løse den
mængde af opgaver kommunen i
fremtiden er pålagt.
Skal sammenlægningen blive den
succes vi alle ønsker og håber, er
sikker drift fra starten et nøgle-
ord, så uanset at mange firmaer
der indgår i en fusion fra dag et
indarbejder der forventede ratio-
naliseringsgevinst, må sikker
drift prioriteres højt.
Politikerne og her ikke mindst
Venstres medlemmer af det kom-
mende byråd må være garanter
for at de forventede stordriftsfor-
dele bliver udnyttet.

Ansvarlig politik
Efteråret kommer til at stå i bud-
getternes tegn.
Venstre skal, - uanset vi er i oppo-
sition -, føre en ansvarlig økono-
misk politik, hvor vores udgangs-
punkt naturligvis vil være, at det

betragtes i forhold til rådigheds-
beløbet.
Med de knappe resurser der i
fremtiden vil blive til den offentli-
ge sektor, og hvor en større og
større del af disse vil tilgå sund-
heds- og forebyggelsesområder-
ne, er der for mig ingen tvivl om,
at politikere i stedet for at kræve
flere og flere økonomiske midler,
skal se på anvendelsen af midler-
ne.
Vi skal blive bedre til at stille såvel
os selv som vore ansatte spørgs-
målet:” Hvad kostede det at få
løst opgaven, og blev resultatet
som vi havde forventet, eller
kunne vi have opnået det samme
resultat med færre midler?”

Dokumentation
Selv om ordet dokumentation for
mange lyder som noget besvær-
ligt, og afspejler en vis form for
manglende tillid, vil jeg give
Anders Fogh Rasmussen ret, når
han og hans regering kræver
dokumentation for at en ydet ind-
sats har haft den ønskede effekt,
og at de tildelte midler er brugt,
så det opnåede resultat er det
bedst mulige.
Ikke uventet er 2006 et underligt
år for de fleste kommunalpoliti-

lægningsudvalget en svær priori-
teringsopgave.

Fritidsområdet forsømt
Fra Venstres side vil budgetfor-
handlingerne dreje sig om de
kommunale kerneområder. Der
er for mig ingen tvivl om at bør-
nepasning, undervisning og æld-
repleje bliver nøgleord, men et
forsømt område er hele fritidsom-
rådet hvor Ny Næstved kommu-
ne i sine visioner også vil være
den bedste. Nøgletal viser dog, at
blot for at komme på landsgen-
nemsnit skal området tilføres ca.
13 mio., et mindre beløb når det
betragtes i forhold til det samlede
budget, men stort beløb når det

Efteråret kommer til at stå i 
budgetternes tegn

Hans R. Hansen
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Der er områder, hvor jeg føler
skuffelse over flertallets afgørel-
ser, naturligvis mest på de områ-
der hvor udmeldingen i forhand-
linger op til sammenlægningen
og også i valgkampen var helt
anderledes end det nu foreliggen-
de resultat.
Som eksempel kan jeg nævne til-
bygning i Rådmandshaven, i
såvel forhandlingerne op til sam-
menlægningsaftalen som i valg-
kampen blev det fra Henning
Jensens side pointeret, at de loka-
le arbejdspladser på Kommune-
kontorerne skulle bevares.

Mister troværdighed
For mig mister en politiker tro-
værdighed, såfremt vedkommen-
de i en valgkamp med stor vægt
fremlægger et synspunkt, når
vedkommende så uden at
kæmpe for dette, indtager en ny
og anderledes holdning efter val-
get.
Naturligvis kan det vise sig, at det
man sagde før et valg ikke kan
gennemføres, så må man bøje sig
for kendsgerningerne, men kam-
pen skal kæmpes.
Der venter mange spændende
opgaver, som også igennem som-
meren har været ”varme emner”,
og som Sammenlægnings-
udvalget skal træffe afgørelser
om. Jeg tænker her på
Omfartsvejens eller Omfarts-
vejenes forløb og på Næstved
Arena, to sager hvori der er

mange følelser, og hvor en total
enighed bliver vanskelig at opnå.

Næstved  Havn
Også Næstved Havn har været i
søgelyset, måske lidt på grund af
”Agurketid”, men også fordi der
såvel blandt politikere og som
blandt borgere er forskellige
meninger om Havnens berettigel-
se som erhvervshavn, om dens
økonomi og om dens fremtidige
anvendelse.
Der er mange spændende opga-

ver, der venter på at blive løst,
Venstre arbejder allerede frem
imod 2009, hvor kommunalpoliti-
kerne igen skal vejes af kommu-
nens borgere.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen

kere. For alle blev valgperioden
forlænget med et år, hvilket jo
bevirker, at de at de som ikke
ønskede at fortsætte, eller som
ikke opnåede valg til
Sammenlægningsudvalget, med
stor interesse arbejder videre med
speciel fokus på kommunen som
nu nedlægges om ca. 4 måneder.
De fra de fem kommunalbestyrel-
ser, der fik valg til Sammen-
lægningsudvalget sidder i 2006 i
en underlig dobbeltrolle, hvor
fokus og interesse skal deles mel-
lem deres nuværende kommune
og Ny Næstved Kommune, en
rolle hvor prioriteringen ofte kan
føles og vise sig at være vanske-
lig. Endelig er der de medlemmer
af Sammenlægningsudvalget der
enten er helt nyvalgte eller som
har siddet i Amtsrådet.

Fordragelig måde
Ingen havde forventet at sam-
menlægningsprocessen ville for-
løbe helt glat og uden problemer,
jeg fornemmer at processen i Ny
Næstved Kommune er forløbet
på en fornuftig og fordragelig
måde, hvor alle har været indstil-
let på at arbejde sammen om
opgaven.
Når sammenlægningsudvalget
1/1 2007 bliver Næstved Byråd
bliver samarbejdet i grupperne
også anderledes. De særinteresser
der naturligvis stadig findes, for-
venter jeg vil forsvinde til fordel
for helheden.

Se verden fra flere sider

Et oplagt forum for holdninger,
meninger og debat!
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BEMÆRK !
Det tidligere annoncerede Sommermøde på
Viborggaard, den 24. august, må desværre

aflyses, da det ikke har været muligt at skaffe
taler til emnet Trafik – regionalt og lokalt.

Vi henviser til 
Venstre i Holmegaards
debatmøde, mandag den 

11. september kl. 19,00 i
Folkemusikhuset i Fensmark.

Emnet er 
Infrastrukturen omkring

Holmegaard.
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Af Jan Elvang
Formand for
Venstre i Holmegaard

Grundlovsmøde
Siden sidst har der bl.a. været
grundlovsmøde, og som sæd-
vanlig i de smukke omgivelser
på Broksø Gods. I år fik vi besøg
af indenrigs- og sundhedsmini-
ster, Lars Løkke Rasmussen, der
holdt sin grundlovstale, og så
selvfølgelig vores egen folke-
tingskandidat Søren Revsbæk,
der talte om vores velfærd og
specielt om, ”kræve ind mentali-
teten” som desværre nok breder
sig i nogle befolkningsgrupper.

Vejret var med os og jeg vil tro
vi var i nærheden af 150 menne-
sker, der havde et par dejlige
timer. En stor tak og megen ros
skal fra min side lyde til
Kredsens aktivitetsudvalg for
igen at have stablet et super godt
og vellykket arrangement på
benene.

Debataften
I vores egen lille vælgerforening
– Venstre i Holmegaard, er vi
nogle stykker i bestyrelsen, der
har brugt nogle timer og aftener
på at arrangere en debataften
med temaet, Infrastrukturen
omkring Holmegaard. 

Vores vejnet er efterhånden
ved at bryde totalt sammen, af
de til stadighed stigende trafika-
le problemer vi er oppe imod.
Specielt når vi taler om Rønnede-
vej/Næstved Landevejen, er det
næsten en umulighed, at komme
ud på i myldretiden, når man
kommer fra Holmegaardsvej
eller en af de andre sideveje i
Toksværd og Holme-Olstrup
området.

En ny omfartsvej efter
Holme-Olstrup mod Næstved
vil således ikke løse vores trafi-
kale problemer i Holmegaard.
Måske skal der laves en skiftevis
1 og 2 sporet vej, eller rundkør-
sler, eller måske noget helt andet.

Det er det vi vil diskutere på
denne debataften. Debataftenen
vil foregå i Folkemusikhuset i
Fensmark, mandag d. 11. sep-
tember, kl. 19-21.

Det er lykkedes os, at få folke-
tingsmedlem og formand for
Færdselssikkerhedskommissione
n og medlem af Folketingets
Trafikudvalg, Karsten Nonbo,
sammen med vores egen byråds-
politiker Peter Mikkelsen, som og-
så sidder i Teknisk udvalg i
Kommunalbestyrelsen, til at
komme med et indlæg og de vil
derefter også sidde i debatpanelet.

Vi mener det er vigtigt, at så
mange som muligt kommer og
er med i debatten denne aften.
Der må og skal gøres noget nu!
Vi kan heller ikke være det
bekendt over for de nytilflyttere i
kommunen, der måske pendler
frem og tilbage til Hoved-
stadsområdet hver dag.

Så derfor, kom og deltag
denne aften og tag din nabo og
venner med! Måske kan vi få
nogle flere Venstre medlemmer
denne aften – det er også vigtigt,
at vores egen vælgerforening bli-
ver styrket, så vi kan lægge pres
på de ansvarlige politikere. Kun
på denne måde kan vi hjælpe og
få løst de problemer der er og
som kommer i vores område af
Ny Næstved Kommune.
Alternativet vil være, at ”gamle
Holmegaard” bliver glemt og
overset i storkommunen – det er
DIG som bestemmer!

Debataften i
Holmegaard

Troels Larsen

Centralisering af 
administrationen

På sammenlægningsudvalg-
smødet  d. 26. juni 2006 i Ny
Næstved var der en sag om
fremtidig placering af det admi-
nistrative personale. 
Det blev til en rigtig øv - sag.
Jeg havde forventet at vi skulle
bruge vores nuværende rådhuse
til administrationen for vores
nye kommune.
Det var i øvrigt også det vi
havde skrevet i vores valgpro-
gram i Venstre.

Et administrativt oplæg lagde
dog op til at samle administra-
tionen i Næstved by, herunder
at bygge til Rådmandshaven,
som er Gl. Næstveds nuværen-
de administrationsbygning.

Et stort antal arbejdspladser for-
svinder fra vores lokalområder.
Når statslige institutioner skal
placeres rundt omkring i landet
(Retskredse, Fængsel), så kæm-
per vi for at få dem, eller det er
på tale at flytte statslige arbejds-
pladser fra vores område
(Gardehusarkasernen), så kæm-
per vi for at bevare dem.
Men nu centraliserer vi i Ny
Næstved jo altså selv arbejds-
pladser.

Jeg håber at man husker på for-
udsætningerne, som arbejds-
gruppen har opstillet, for at
samle administrationen, nemlig
Mulighed for decentral borger-
service
De gamle rådhuse skal udnyttes
på en sådan måde, at det som
minimum bidrager til aktivitet i
lokalsamfundene som i dag.

Det første tror jeg på vil blive
ført ud i livet, mens jeg godt kan
have bange anelser om at det
sidste punkt, kun er stillet op
som forudsætning, så forslaget
var spiseligt, og at det når det
nu er vedtaget at samle admini-
strationen, lige så stille vil blive
glemt.

At bevare arbejdspladser i lokal-
områderne, minimum som det
er i dag, vil være vanskeligt hvis
der ikke mere er offentlige
arbejdspladser, men det er en af
forudsætningerne som admini-
strationen har opstillet, og jeg
håber at vi i Venstre vil holde
dem og det socialdemokratiske
flertal op på det.

Troels Larsen 
SLU og 

byrådsmedlem i Suså

Jan Elvang

HUSK!
Hvis hvert

medlem bare
tegner et nyt

medlem
- så har vi
dobbelt så

mange
medlemmer
til næste år.
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Lad mig indrømme med det
samme: Eleverne i vores folke-
skole får ikke nok undervisning.

Ny Næstved kommune ligger
nogenlunde på landsgennem-
snittet i ugentligt timetal for sko-
leeleverne, og det er langt fra
godt nok. Derfor stiller Venstre
forslag om én ugentlig time mere
pr. klassetrin til næste år. Et for-
slag, der giver et lille ryk i den
rigtige retning.

I en globaliseret verden har vi
brug for at eleverne ved langt
mere om matematik, sprog og
historie. Men, der er også brug
for mere viden om kost og idræt.
Flere timer i hjemkundskab og
idræt er løsningen.

Kommunal skolemad, nej tak
Skal vi så også have skolemad,
vil nogle spørge? Nej siger jeg!

Maden er og bliver forældrenes
ansvar. Jeg vil hellere bruge de
kommunale penge på at give ele-
verne undervisning og ikke på at
bygge kantiner på skolerne.

Lad skolen stå for undervisnin-
gen og lad forældrene løse det
ansvar som er deres: Børnenes
kost og ernæring. 
På den måde bruger vi i fælles-
skab ressourcerne bedst..

Med venlig hilsen   
SørenRevsbæk

Solid havneøkonomi
Nej, Havnens økonomi er
solid og opsigelsen sker ikke
med henblik på salg, hver-
ken nu eller i det kommende
år. Til gengæld giver opsi-
gelsen handlemuligheder
for en kommende havnebe-
styrelse og byråd (om 34 år).

Måske skal der i stedet være
helårshuse på stedet, måske
et feriehotel, måske noget
helt andet. Vi ved ikke, hvad
fremtiden vil bringe, men vi
vil gerne sikre fremtidige
politikere handlemulighe-
der og derfor er de nuvæ-
rende grundlejere sagt op.
Fuldt i overensstemmelse
med lejekontrakterne og
reglerne.

Og, lejerne har fået et langt
varsel, så de kan indrette sig
på vilkårene. Det er trods alt
de færreste lejere der får så
god mulighed for at plan-
lægge for ændrede vilkår,
nemlig de næste 28 år.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Søren Revsbæk

Mad eller undervisning
Spændende arrangement:

Besøg

Herlufsholm
Kostskole

Aktivitetsudvalget for Venstre i Næstved
vil gerne invitere til endnu et virk-
somhedsbesøg. Denne gang på

Herlufsholm Kostskole
Torsdag d. 5. oktober ’06,

klokken 19.00.
Guide Mads Nielsen vil vise rundt i/på

Herlufsholm Kostskole, og turen slutter i
festsalen hvor der bydes på kaffe og

politisk debat.

Alle deltagere mødes foran kirken, hvor
den guidede tur starter, og der vil være
en beskeden brugerbetaling á kr. 25,00.

Vi håber på stort fremmøde.

Alle er velkomne

Eventuelle spørgsmål og 
tilmelding senest den 27. sept.

til næstformand 
Charlotte Mathiesen på mail:

cma@cn.stam.dk eller 
via tlf. 27 58  64 40.
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Vi har her i Fladså haft bestyrel-
sesmøder, hvor vi bl.a. har
besluttet at tage temaer op til
drøftelse.
Vi har allerede taget lidt forsmag
på det ved, at vi på et møde blev
meget grebet af ældrepolitikken.
Vi hørte om, hvordan man for-
søgte at aktivere, samt hvordan
ældrepolitikken bliver grebet an
i vore nabolande.

Dette var startskuddet til en
meget spændende debat, som
førte til beslutningen om også at
tage andre emner op – Vi glæder
os til aktive møder.

I løbet af sommeren har der i
kommunen været særdeles stor
aktivitet – flere nye virksomhe-
der har etableret sig. Vi ved., at
det smitter, og vi må også erken-
de, at salget af byggegrunde i
kommunen er gået strygende.
Det sætter igen yderligere aktivi-
teter i gang og dermed er den
gode cirkel startet op.
Vi må derfor være overordentlig
glade for, at der nu bygges en ny
børnehave i Tappernøje, der
gerne skal kunne tage imod de
”nye” indbyggere.

Byggeriet og indretningen er i
fuld gang – det er dejligt.  
Forudsætningen for, at komm-
nunen er attraktiv at flytte til og
bo i også for unge mennesker er,
at der er en pasningsordning til
børn.

Skolerne har fået en renover-
ingsomgang, men med den fart
der er i udviklingen er det
Venstres holdning, at der til sta-
dighed skal ske tilpasninger og
udbygninger i takt med befolk-
ningstilvæksten.

Strøtanker fra Fladså Derfor skal man passe på ikke at
”hvile på laurbærrene”.

Det er Venstres holdning, at det
tilnærmelsesvis er en menneske-
ret at have et arbejde. Dette gode
er vi så heldige, at kunne tilbyde
næsten alle i kommunen.
Derved er det kommunale bud-
get på dette felt i balance.

Vejnettet blevet i foråret udbed-
ret efter vinteren strabadser – vi
må i øvrigt glæde os over et vel-
fungerende vejnet. 

Borgerne her i Fladså Kommune
ville gerne have kunnet glæde
sig over, at beslutningen om
linieføringen  af omfartvejen om
Næstved by var blevet lagt fast.
Vi trænger til at få forbedret for-
holdene – også af sikkerheds-
mæssige grunde. Politikerne bør
snarest tage sig sammen.

Som tidligere nævnt er det et
stort stykke arbejde vor lokale
folketingsmand Karsten Nonbo
gør i Folketinget også vedr. logi-
stikken uden for vor egen kom-
mune. I trafikudvalget arbejdes
hårdt på at få udbygget togdrif-
ten enten over Roskilde eller
over Køge – meget tyder nu på

en Køge – Ringsted løsning.
denne vil selvfølgelig også afla-
ste trafikken over Roskilde
Tåstrup og dermed også forhå-
bentlig kunne sikre en mere
regelmæssig togdrift.

Dermed kan vi jo håbe, at tog
bliver attraktiv at benytte så vej-
nettet bliver aflastet.

Vores aktivitetsudvalg arbejder
intenst på at få det første arran-
gement klar til i slutningen af
oktober. Alle er selvfølgelig
meget velkomne til at deltage -
nærmere følger. 

Vore politikere har absolut visio-
ner og er særdeles aktive.

Med venlig hilsen
Ellen Damgaard Børsting

Ellen Damgaard Børsting

Her er plads

til din næste

annonce...
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Kort om afholdt arrangement på Sjællandske

Aktivitetsudvalget for Venstre i næstved har ét af sæsonens arrangementer, besøgt virksomhe-
den Sjællandske.
Udvalget har en idé om at det kunne være interessant at kombinere virksomhedsbesøg med en
efterfølgende politisk debat.
Besøgt fandt sted d. 23 maj 2006, hvor administrerende Direktør Torben Larsen gav et indlæg
om virksomheden, herefter gav Søren Revsbæk sit bud på flere aktuelle politiske emner, her-
iblandt: Hjemmeplejen, infrastruktur contra omfartsvej og multiarena.
Et beskedent fremmøde til en rigtig god aften, med god og livllig debat.

helt ret i denne sag – herfra skal
dog opfordres til at man stadig
stemmer når der er valg.

Høsten
Har hidtil været ualmindelig
nem, det sparer meget tid og
penge (nu regner det). Udbyttet
er lidt mindre end sidste år,
men priserne lidt bedre, så det
kan vi ikke klage over.

Med venlig hilsen

Elmer Jacobsen
bjergholm@mail.dk

efter og forlanger tilslutning til
den offentlige kloak, er disse
penge spildt. Jeg har en fore-
spørgsel liggende hos borgme-
steren, idet jeg mener at have
konstateret, at såfremt man er
villig til at betale for en kloaktil-
slutning ligger dette beløb fast.
Kommunen vil herefter i al
fremtid være pligtig til at fore-
stå rensningen af spildevandet.
Svaret er ikke kommet endnu,
men er der medlemmer som har
haft problemer, modtager jeg
gerne henvendelser.

Omfartsvejen
En borger ringede og gjorde
opmærksom på, at han ville få
noget mere indflydelse, hvis
han meldte sig ind i Danmarks
Naturfredningsforening frem
for at stemme ved kommune-
valget. Det er lidt tankevækken-
de, men vedkommende har jo

Posthus i bogbussen
En dag i foråret stod bogbussen
tom og forladt i Hyllinge, dagen
før havde jeg ikke været hjem-
me til at modtage et anbefalet
brev. Det betød en tur på 26 km
ind til posthuset i Næstved for
at hente brevet. Her opstod så
tanken om at det posthus, som
man netop havde lukket, kunne
placeres i bogbussen. Ideen er
blevet meget flot modtaget,
ordningen blev indviet den 10.
august, og kører som forsøg i et
halvt år. 

Næstved Holding
Er et selskab som er lavet sam-
men med Næstved elforsyning.
Næstved elforsynings medejer-
skab i Seas Nve gjorde at man
kom i betragtning med et anse-
ligt millionbeløb i forbindelse
med salget af E2 til DONG. Det
betyder at de over 200 millioner
nu ligger i Næstved holding. De
kan dog ikke bare bruges efter
for godt befindende, men må
udelukkende bruges på forsy-
ningsområdet (ellers udløses en
skat på 60 %) Så bliver det et
fortolkningsspørgsmål, hvad
der er forsyning. Foreløbig er
man i gang med at overtage en
del af kommunens gadebelys-
ning, det frigiver penge til kom-
munekassen, som så i sidste
ende skulle komme alle borgere
til gode.

Skadespoint på vejene
Det er sådan, at kommer man
selv eller ens bil til skade, grun-
det dårlig vej eller fortov har

kommunen en forsikring som
skal dække. På en direkte fore-
spørgsel om udbetalingernes
størrelse har jeg fået oplyst, at
der i 2004 er udbetalt = 27.000
kr. og i 2005 = 67.000 kr. Det
ville unægtelig være sjovere at
bruge disse penge til forrent-
ning af asfalt på vores veje, men
det er der ikke helt forståelse for
endnu. Stiger beløbet i samme
takt fremover kan det være det
kommer.

Kloak i det åbne land
Bor man i det åbne land og ikke
er tilsluttet offentlig kloak, skal
man være opmærksom på at en
ombygning som indebærer
ændring af kloakken, udløser
krav om yderligere rensning.
Typisk via et sandfilter som
koster ikke under 50.000 kr. Det
helt urimelige ligger så i, at
kommer kommunen dagen

Elmer Jacobsen
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opprioritering for at kunne for-
stå Danmarks rolle og placering
i den internationale verdensor-
den.
Jeg tror og håber på, at det om
20-30 år er ganske naturligt, at
alle skoler har venskabsskoler,
klasse- og elevudveksling alle-
rede i folkeskolen. Dermed vil
mulighederne blive mere ens
for alle elever. I dag kan en god
pengepung hos forældrene give
en god international uddannel-
se. Det skulle gerne blive sådan,
at flid, interesse og talent skal
have ens vilkår hos alle elever.

I dag bruger mange kommu-
ner flere penge på børnepas-
ning end på undervisning. Det
er grotesk, når der er brug for
mere viden, og denne viden kan
leges ind på mange måder, og
de stille katedertimer kan kom-
bineres med praktiske fag – her-
under de kendte håndværk.
Hvilket barn vil ikke lave ting,
som ligner de voksnes arbejde? 

Med venlig hilsen
Karsten Nonbo, MF (V)

Skiltning og
bøder til 
drøftelse med
politiet
Flere borgere har oplevet at
få en bøde – og klip i køre-
kortet – for at køre i modsat
retning på strækningen
Dania-Hjultorvet.
Sagen tages nu op i
Lokalnævnet for Politiets
virksomhed, hvor bl.a.
Søren Revsbæk sidder.

Færdselsretningen er
ændret for få måneder
siden og mange føler sig
uretfærdigt hårdt behand-
let, når man både for en
bøde og et klip. ”Derfor vil
jeg drøfte politiets praksis –
og om den kommunale
skiltning er god nok i
Lokalnævnet” siger Søren
Revsbæk.

Elmers hårde
arbejdsgiver
”Jeg må melde afbud til
mødet fordi min arbejdsgi-
ver har beordret mig på
arbejde” skrev Elmer
Jacobsen til byrådets med-
lemmer.
Elmers afbud blev naturlig-
vis behørigt godkendt.
Og, arbejdsgiveren: Ja, det
er såmænd Vor Herre som
netop den dag byrådet
holdt møde, havde sørget
for rigtig godt høstvejr!

V forslag om rådhus nedstemt
Et flertal af S og støttepartier har vedtaget en udbygning af
administrationsbygningen i Rådmandshaven i Næstved.
Venstre forslag  at bygge et nyt rådhus, når der forelå et
salg af de gamle bygninger. Med V-forslaget undgår man
dårligt arbejdsklima i Rådmandshaven og at ødelægge det
grønne område.

rev

V forslag om varm mad
Venstre foreslog på juni mødet i SLU at tilbyde alle pensio-
nister i madordningen valgfrihed mellem varm mad og
kølemad.
Kun Venstre stemte for forslaget, men en
Socialdemokratiske afværgedagsorden om at gennemføre
en brugerundersøgelse blev vedtaget.
V håber nu at mange ældre i madordningen vil krydse af
ved ”varm mad” når spørgeskemaet besvares.                      

rev

Undervisning - vejen til viden og indflydelse

Vi skruer en verden sammen,
som bliver mere international,
men desværre også med store
forskel mellem oplyst og uop-
lyst menneske – og med store
sprogforskelle.
Hvis vi fra dansk side skal være
med internationalt, så skal vi
ruste vore børn til fremmed-
sprog i en tidlig alder. 
Da jeg gik i skole for 30-40 år
siden, startede man engelsk i 6.
kl., tysk i 7. kl. og fransk på 10.
årgang i realskolen. Der var
nemlig ikke noget indlysende
behov for at kunne sprog på
arbejdspladsen.
I dag er det tit en forudsætning
at kunne læse, skrive og tale
især engelsk, men også andre
sprog på arbejdsmarkedet. Vi
bør derfor fremrykke sprogun-
dervisningen ned mod de yng-
ste klasser, ja gerne helt ned til
1. kl. Børnene er videbegærlige
og vil gerne se ind i denne
mystiske sprogverden - kunne
sige noget, som ikke indgår i
det daglige sprog. Børn opfin-
der og bruger tit  kodesprog i
forvejen, blot fordi de synes det
mystiske er sjovt.

Varieret undervisning
En udvidet sprogundervisning
skal ikke ske på bekostning af
dansk, matematik eller andre
fag, men som en udvidelse af
timetallet. Børnene er i forvejen
væk hjemmefra i lang tid, og
det vil være en gevinst at få en
skoledag med så megen varieret
undervisning som muligt, kom-
bineret med leg, idræt og andre
kreative fag. 
Forskning har vist, at børn er
fremragende til at lære sprog i
en tidlig alder, så det bør vi
udnytte. Fremrykkes engelsk til
start i 1. kl., så vil det også være
naturligt at fremrykke sprog nr.
2 - tysk eller fransk - til f.eks. 3.
kl. Endelig bør det også overve-
jes at tilbyde andre sprog som
spansk eller polsk som valgfag i
folkeskolen. Spansk et sprog,

som tales i store dele af Afrika
og Sydamerika, og Polen er
medlem af EU, og med sine ca.
80 mill. indbyggere et stort
naboland, som vi vil få meget
mere samkvem og samhandel
med. 
Styrkelse af sprogfagene er kun
én af måderne at gøre skolens
elever parate til at møde den
verden, som bliver mere og
mere grænseløs.

Venskabsskoler
Samfundsfag, religion og
historie trænger også til en

Karsten Nonbo
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arbejde med regionens 17 kom-
muner.
Og det er her vi allerede nu
begynder at udstikke fremtiden.

Sundhed som grundlag
I sagens natur indeholder det
første budgetudkast en række
usikkerhedselementer, som vi
desværre ikke får klarhed over
inden den endelige budgetvedta-
gelse, idet der bl.a. vil mangle en
række bekendtgørelser fra mini-
sterierne, som det ville have
været mere end tilfredsstillende
at have haft viden om. nu.
Men hovedlinien er klar: Af bud-
gettet på 13,5 mia. er de 12,5 mia.
regionens budget på Sund-
hedsområdet !
Vi skal imødekomme borgernes
stadig mere hørbare krav og
ønsker til et sundhedsområde

15.000 medarbejdere og et budget
på 13,5 mia. kroner. Region
Sjællands første budget. Det er det
vi begynder med til næste år. Ved
førstebehandlingen  af den øko-
nomiske budgetopgave for regio-
nens 800.000 indbyggere den 10.
august  efterlader det ingen tvivl
om, at Region Sjælland i kraft af
sit budget og antallet af medarbej-
dere er en både økonomisk kata-
lysator for Sjælland/Lolland-
Falster og en beskæftigelsesmæs-
sig faktor, der vil og kan sætte sig
spor i fremtiden.

Ved budgetlægningen har det i et
vist omfang været en bunden
opgave, idet vi har skullet sam-
mensætte tre eksisterende amts-
budgetter  på det sundheds- og
socialområde, der bliver regio-
nens driftsmæssige ansvar i sam-

rekruttere et dygtigt personale
som igen vil være et grundlag for
bosætning og udvikling af tilflyt-
ning, erhvervsplacering, vækst
og borgernes velstand.

Lad mig for øvrigt tilføje, at
selvom vores akutte opgave er
at sammenflette tre amters
sundhedsvæsen er der i budget-
tet 230 mio. kroner til aktivitets-
udvidelser.

Men lad mig også minde om, at
vi også har ansvar for psykiatri-
og socialområdet, hvor en udvik-
ling og optimering af pleje og
behandling af vore svageste
medborgere ikke bliver glemt. 
Også her er der i driften nye vil-
kår, som jeg tror bliver bestem-
mende for fremtiden. 

med højt specialiseret behand-
ling, et område i stigende grad
styret af efterspørgsel med
udgangspunkt i det frie sygehus-
udvalg.
Derfor er jeg heller ikke i tvivl
om, at en nøgle til regionens – og
kommunernes - succes med at
løfte opgaven, bliver at vi i fæl-
lesskab skal satse på, at vores
sygehusspecialer  bliver  "fyrtår-
ne" af høj kvalitet.

Kvalitet tiltrækker
Men det kræver efter min
mening også forståelse for, at
daglig drift og forskning integre-
res og styrkes. Kun hvis vi og
kommunerne evner at skabe
attraktive faglige miljøer kombi-
neret med gode arbejdspladsfor-
hold, vil vi kunne fastholde og

Fårup
Gartneri

Fårupvej 3, Fårup
4700 Næstved

Tlf. 55 76 19 92

Tlf. 55 56 42 50

Mobil 20 45 10 81 
Fax 55 56 50 45

FLADSÅ
ELEKTRIKEREN A/S

- din lokale el-fagmand...

Nonbo & Bonde
Ringvej 43 B

Ring
4750 Lundby

55 76 75 00

Kirsten Devantier

Kvalitetsudvikling grund-
laget for Region Sjælland

Af Kirsten Devantier
Medl. af forretningsudvalget for Region Sjælland,
medl. af Vækstforum og medl. af  Ny Næstved byråd.

Forelæggelsen af budget for Region Sjælland: 13, 5 mia.
- En helt ny verden for amtsråds- og byrådspolitikere
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i forhold til økonomi har om ikke
modsatrettede interesser. Så dog
forskellige interesser.

Vækstforum for fremtiden
Hvor interessefællesskabet imid-
lertid er helt entydigt, er når det
gælder den regionale udvikling.
Regionen er via sit Vækstforum
sat i spidsen for sammen med
kommunerne at udvikle
erhvervsliv, økonomi, kompeten-
cer og livskvalitet i regionen.
Det bliver vores ansvar at udar-
bejde en regional udviklings-
plan, der skal skabe rammer for
den bedst mulige og bæredygti-
ge udvikling i området.
Heri er indeholdt mange elemen-
ter, men Vækstforum skal efter
sine interne drøftelser med
erhvervsliv, uddannelsesinstitu-
tioner og kommuner fremlægge
forslag til regionsrådet om
iværksættelse af projekter, der
kan understøtten realiseringen af

Vi skal præstere både økono-
misk gennemsigtig drift og
udvikling i vore institutioner,
hvis vi skal have succes på det
sociale område. 

Fælles ansvar og skæbne
Når vi nu skal til at administrere
det foreliggende budget hviler
det også, som jeg ser det, på et
nærmest "skæbnefællesskab"
med den kommunale verden, og
dét kommunalreformen i virke-
ligheden handler om: Nemlig at
vi er en del af en reform, der
handler om effektivisering og
rationalisering af den kommuna-
le sektor.
Kommunernes væsentlige med-
finansiering af sygehusudgifter-
ne vil fra nu af sætte fokus på
regionens og kommunernes fæl-
les interesse – og ansvar for – et
godt, serviceorienteret og effek-
tivt sygehusvæsen, men også
understrege, at vi på lange stræk

strategien for hele regionen.
Hertil er i budgettet afsat 60 mio.
kr., hvortil kommer ca. 70 mio.
fra EU's strukturfondsmidler.
Infrastrukturen bliver i den og
andre sammenhænge især et
område, hvor jeg og Vækstforum
agter at arbejde mig ind i over-
ordnede regionale løsninger og
planlægning. 

Men her ved budgetforelæggel-
sen og 1. behandlingen er det
måske et godt tidspunkt at
minde hinanden om, at den ver-
den dette budget skal regulere,
fungerer anderledes end den
verden vi kommer fra og hidtil
har kendt. At vi alle skal se ver-
den og vores egen andedam fra
en helt ny vinkel. Uanset hvorfra
vi kommer. Men spændende bli-
ver det.

SMEDE- ENTREPRENØRFIRMAET    S. LARSEN
SØGÅRDSVEJ 15, 4160 HERLUFMAGLE  ·  TLF. NR. 40851454   

Kørsel med minigraver samt rendegraver.

H.M. HANDEL ApS
MATERIALEPLADS  ·  Håndværkervej 12, 4160 Herlufmagle.  Tlf. 55 50 99 77

STORT  UDVALG I GRANIT – STEN OG GRUS m.m.

J.H.F. Transport
BROKSØVEJ 5,  4160 HERLUFMAGLE. · TLF. 55500216 · BILTLF. 40521978

Kørsel af grus, sten og jord m.v. – Udlejning af blandemaskiner og pladevibrator.
Krankørsel samt grabning udføres.

Ingen grund til
”tudefjæs”

Næstved Havn er en stor
grundejer i Karrebæks-
minde og har opsagt 12 leje-
re på sommerhusgrunde
midt i byen.

Det er ikke gået stille af og
klagerne fra de berørte
grundlejere ramte Sjæl-
landske i løbet af sommeren
og blev en stor historie.
Men, der er ingen grund til
”tudefjæs”, som man vil
sige på nudansk, hos som-
merhusejerne.

Opsigelsen får nemlig først
virkning i år 2034. Ja, De
læste rigtigt: Om 28 år. Men,
hvorfor opsiger Næstved
Havn lejerne? Mangler
Havnen penge?

rev
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Omfartsvej – omsider?
Næstved, tilbage i september
2002 og det var startskuddet til
ny debat om omfartsveje ved
Næstved.

Med rette kan Venstre tage æren
for at have sat sagen på dagsor-
denen igen og resultaterne
begynder nu at foreligge.

”Navnlig med fokus på omfarts-
vejens etape nr. 2 fra Slagelsevej
til Ringstedgade og etape nr. 3
fra Ringstedgade til
Rønnedevejen,” ønsker vi sagen
drøftet i byrådet.

Det skrev undertegnede for
Venstres byrådsgruppe i

lem byen og Kalbyrisskoven.

Alt i alt: Tilfredse med vejene
Det kan vi, alt i alt, være tilfredse
med. Vi ønsker en hurtig omfarts-
vej nord om Næstved for at afla-
ste byens centrum for nogle af de
ca. 18.000 biler, som dagligt kører
gennem byen. 
Vejen syd om Næstved skal sikre
mulighed for ny boligkvarterer i
Næstved Syd. Noget som er van-
skeligt i dag, hvor det tager 25
min. i myldretiden bare at
komme fra Næstved Syd til
Bilka-krydset.
Venstre ønskede de nordlige
linieføringer sat i gang planmæs-
sigt, og det har vi fået.

Problemerne øst om
Næstved
Som alle der læser ”Sjællandske”
ved, så har vejen øst om Næstved
været mere vanskelig at placere.
Det skyldes det militære øvelse-
sterræn der ligger som ”bufferzo-
ne” mellem by og land.

Venstre foreslog tidligt at man
sagde ja til vej ind over øvelse-
sområdet al den stund militæret
jo ikke bruger kasernen mere og

Den foreløbige kulmination på
vejsagen er, at der vedtages et
regionplantillæg, hvor der med-
tages (i skrivende stund) en
omfartsvej nord om Næstved,
syd om Næstved og en mulig
omfartsvej øst om Næstved.
Desuden kan der anlægges en
kommunal fordelingsvej øst mel-



ringen og Folketinget bearbejdes!
Nu er det nemlig på tide at
Næstved får statspenge, så
omfartsvejen kan bygges.

Mange borgere i den Ny Næstved
kommune – og trafikanter fra
hele Syd- og Vestsjælland hun-
grer efter omfartsvejen.

Derfor skal vore folketingsmed-
lemmer fra alle partier, politikere
og borgere de kommende måne-
der lægge pres på minister og fol-
keting så vejprojektet ikke bare
kommer til at samle støv i skrive-

bordsskuffen, men bliver til vir-
kelighed!
Vejprojekterne er den enkeltståen-
de mest vigtige begivenhed for
hele Næstvedegnen, når man ser
bort fra kommunalreformen.

I Venstre kan vi med rette være
glade for, at vi var med til at spar-
ke projektet i gang i 2002. Nu skal
vi følge det til dørs og sikre os, at
der bliver bygget omfartsveje.
Ikke bare nord og syd, men også
øst om Næstved.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

at det, lidt populært sagt: ”Ikke
kan genere nogle,” at man bruger
det område. Det var vejforslag
ØA2.

Det har Danmarks Naturfred-
ningsforening sagt klart nej til!

Fredningssag med opsætten-
de virkning
DN vil rejse en fredningssag, hvis
der planlægges en vej ind over
øvelsesområdet. En sådan fred-
ningssag har opsættende virk-
ning, d.v.s. planerne kan ikke
vedtages før sagen er overstået,
inklusive alle ankemuligheder.
Der kan gå flere år med en sådan
sag.

Derfor er vejen over øvelsesområ-
det, kaldet ØA2, reelt ikke en
mulighed.

Det er drøftet grundigt i V-grup-
pen og vi har ikke været enige
om, hvorvidt man bør tage kam-
pen mod DN. Men vi talte os til
rette om et brugbart kompromis-
forslag som dog ikke blev vedta-
get i byrådet.

Personligt tror jeg ikke kommu-
nen har en ”vindersag” mod DN,
så lad os derfor tage konsekven-
sen og udlægge øvelsesterrænet
som et stort naturområde, til
glæde for Næstved by´s borgere.

Omfartsvejen øst om Næstved
må som konsekvens anlægges et
andet sted.

Bonderup-vejen
Det er blevet til lineføringen kal-
det ØA3. Vejen går uden om
Kalbyrisskoven og uden om det
område som DN vil frede, d.v.s.
bl.a. Bonderup Sø og mose.

Det er den mest østlige linieføring
som har været vist, men den er
ikke klar til endelig vedtagelse.
Derfor er linien stiplet i forslaget. 
Det vil sige, at linien ikke har rets-
virkning for lodsejerne, men har
for kommunen, så man allerede
nu ved, at en kommende østlig
omfartsvej vil blive søgt placeret i
det område.

Personligt mener jeg det er den
rigtige løsning, når ØA2 over
øvelsesområdet ikke kan lade sig
gøre. Næstveds erhvervsliv,
pendlere og borgere har brug for
at vi tænker langsigtet og derfor
lægger omfartsvejen et stykke
udenfor Næstved by.

Det vil genere borgerne og lodse-
jerne i Bonderup, som får en vej i
deres baghave. Men, til gengæld
være til glæde for tusindvis af
borgere og trafikanter i den øvri-
ge Næstved Kommune. 
I det samlede regnestykke må det
veje tungest.

Borgere i Bonderup har forelagt
flere nye forslag i 11. time til linie-
føringer. Men, da disse forslag
har det til fælles, at de alle berører
øvelsesområdet som DN ønsker
fredet, kan de ikke anvendes.
Beklageligt, men sådan er realite-
terne desværre.

Trafikanter hungrer efter ny
veje
Nu skal der være offentlighed
om vejforslagene og derefter
politisk behandling i løbet af
efteråret. På Amtsrådets sidste
møde i december skal vejplanen
endeligt vedtages.

Derefter – og i løbet af efteråret –
skal Transportministeren, Rege-
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Venstre i Ny Næstved 
Bestyrelsen:
FORMAND
Mogens Dalby, Markedschef
Enebærvej 1, 4700 Næstved
Tlf. Priv.: 5572 2400, Arb.: 5572 3400
E-mail:  md@erhvervsbladet.dk 
Mobiltlf.: 2148 6667

NÆSTFORMAND
Jan Elvang
Petersmindevej 10, 4684 Holmegaard
Tlf. Priv.: 50 85 28 20
E-mail: elvang@venstreholmegaard.dk

KASSERER
Lars Ingemann, Direktør
Skolevej 27, 4700 Næstved
Tlf. Priv.: 5544 5303, Arb.: 7023 2007
E-mail: li@elmodan.dk  
Mobiltlf.: 2014 1407

SEKRETÆR
Martin Hjørlund Nielsen, Senior Manager
Tove Ditlevsensvej 9, 4700 Næstved
Tlf. Priv.:5573 7487, Arb.:3587 2805
E-mail: martin.h.nielsen@tdcadsl.dk
Mobiltlf.: 5158 2805

Karen Becker
Korsørvej 4, 4250 Fuglebjerg
Tlf. Priv.: 5545 3706, Arb.: 5545 4838
E-mail:  karenbecker@tdcadsl.dk 
Mobiltlf.: 3055 2364

Ellen Damgaard Børsting
Askovvej 20, C 4733 Tappernøje
Tlf. Priv.: 4636 5600, Arb.: 4636 5600
E-mail:  edb@c.dk
Mobiltlf.: 4092 2824

Knud Kjærgaaard
Sandby Park Allé 6, 4171 Glumsø
Tlf. Priv.: 5764 3110, 
E-mail: knkjaerg@post5.tele.dk 
Mobiltlf.: 2374 6810

Ole Rasmussen 
Sandvedvej 37 
4250 Fuglebjerg
Tlf. Priv.: 55453097

Peter V. Hasendonk
Fårupvvej 3, Fårup, 4700 Næstved
Tlf./fax: 55761992

Charlotte Mathiesen, Afdelingssygeplejerske
Hedetoften 47, 4700 Næstved
Tlf. Priv.: 5570 1722, Arb.: 5572 1401
E-mail: cma@cn.stam.dk
Mobiltlf.:4078 0583

Jens Ejnar Nielsen
Snesere Torpvej 30, 4733 Tappernøje
Tlf. Priv.: 5556 5519
E-mail: jensejnar.nielsen@pc.dk

Philip Banzon
Hyacintvej 11, 4684 Holmegaard
Tlf. Priv.: 5556 3337 
E-mail: banzon@privat.dk 

Mohammed Belhaiba
Mågevænget 16, 4160 Herlufmagle
Tlf. Priv.: 5550 2116, Arb.: 5545 7075
E-mail:  belhaiba@hotmail.com 
Mobiltlf.: 2061 3736

Jørgen Hansen
Klaksvej 15, 4262 Sandved
Tlf. Priv.: 55456587
Peter  v. Hasendonk
Fårupvej 3, 4700 Næstved
Tlf. Priv.:55761992, Fax:55761992

Egon Jensen, Tømrermester
Ravnstrupvej 3,A 4684 Holmegaard
Tlf. Priv.: 5556 2002, Arb.: 5556 2002
E-mail: egjensen@mail.dk 
Mobiltlf.: 5556 2002

Kristian Ahrensbach                    
Birkebakken 7, 4160 Herlufmagle
Tlf. priv.: 5765 0090
E-mail: kah@dgs.dk
Mobil 4046 8580

LOF REPRÆSENTANT 
Arne Knudsen, Major
Lærkevænget 15, 4700 Næstved
Tlf. Priv.: 5573 1226, 
E-mail: maak@stofanet.dk

VU REPRÆSENTANT
Magnus  Just Hansen
Tovværkgade 5,B, 3., 0028, 2300 København S.
Tlf. Priv.: 5572 1256, 
E-mail: magnus@mail1.stofanet.dk 
Mobiltlf.: 2621 1256
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