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landbrugsloven, og han var
fiskeriet en god mand – på trods
af de svære odds fra EU. Han
kunne i høj grad forhandlingens
kunst, og han hoverede eller
klappede ikke sig selv på ryg-
gen, når han havde vundet en
sejr. Han kunne godt leve med,
at andre tog omtalen – blot han
fik Venstres politik gennemført. 
Trods mange skæld ud så var
Flemming Hansen den, som fik
en tysk underskrift på en bro
over Femern. Han sagde også ja
til en udvidelse af Køge-
bugtmotorvejen helt ned til
Køge. Han gik ind for jernba-
nens nybygningsløsning langs
motorvejen over Køge. Han
sagde ja til modulvogntog, han
erkendte at Næstved-Rønnede-
landevejen trænger til et løft, og
at Sydbanen skal have ny skin-
ner som én af landets første
strækninger. Jeg satte samarbej-
det med ham meget højt. Det
bliver svært for en nordjyde at
erstatte ham. Men det skal i al
fald forsøges og gives en chan-
ce.

Karsten Nonbo

Da trafikminister, Flemming
Hansen, i august måned meldte
ud, at han ikke genopstillede til
næste valg, sagde det mig, at en
ministerrokade eller et valg var
i gærde. Jeg gættede på mini-
sterrokaden, men var nær ved
at blive overbevist om, at det
ville ende med valg. Når jeg alli-
gevel ikke rigtigt troede på valg,
så skyldtes det statsministerens
udtalelse fra sidste periode om
”at gøre arbejdet færdig” stadig
sad i mit baghoved.
På en måde er jeg lidt ked af
rokaden, idet det var 3 ministre,
som jeg havde et rigtigt godt
samarbejde med på hver deres
område. Nu skal der ”startes
forfra” – og det gør jeg så. 
Eva Kjer Hansen var meget lyd-
hør over for mine argumenter
om at sætte børnene før foræl-
drene og øge muligheden for
brug af bortadoption af børn fra
håbløse og/eller døende narko-
forældre. Fra blank afvisning i
starten var hun nået til den
erkendelse, at det nok ville være
bedst for børnene med bort-
adoption. Det er mit håb og min
tro, at Karen Jespersen vil samle
bolden op, hvor den ligger og
gå videre med sagen. Nu fik
hun jo bogstavelig en bold af
Eva Kjer. 
Spændende bliver det også at se
hvor Eva’s diplomatiske evner
rækker, når hun skal forhandle
med Dansk Folkepartis
Christian H. Hansen, der jo godt
kan være meget lidt borgerlig i
landbrugsspørgsmål. Jeg tror
nok, at hun skal indtage adskilli-
ge beroligende piller først.
Det er synd, hvis H.C. Schmidt
skal få det eftermæle, at han var
anonym og grå. Han fik opblødt
meget af Svend Aukens miljø-
hysteri, han fik liberaliseret

Karsten Nonbo

Det kan du også læse
om inde i bladet:

Formanden har ordet…

Ingen grund til 
skattestigning…

Venstre i Æteren…

Svære budgetforhand-
linger…

Kvalitetsreform…

Tør du blive pædagog?…

Giv dig selv et KRAM…

Et milliardforlig…

Nyt fra Folketinget…

Løst og fast fra
Christiansborg…

Venstre i Sommerlandet…

Udbygning i 
lokalområderne…

Forandre for at bevare…

Sommeren 2007…

Byg opad…

Kalender/aktiviteter…



Side 2 Venstre i Ny Næstved Kommune

Formanden har ordet kan laves et fornuftigt forlig
blandt alle partier.

Som man vil kunne se inde i
bladet, er der nu nedsat et fæl-
les aktivitetsudvalg, bestående
af medlemmer fra alle fem væl-
gerforeninger med Henning
Dahl som tovholder. Jeg glæder
mig meget til – og forventer at
aktiviteterne fremover bliver
flere og mere koordinerede.
Man vil altid kunne gå ind på
vores hjemmeside og se hvilke
aktiviteter der er i nærmeste
fremtid.

På vores bestyrelsesmøde i
august havde vi en lille under-
søgelse: Kommer der valg i
løbet af året. For at stemte otte
personer, mens 12 mente at
Statsministeren først udskriver
valg til næste år.

Det bliver spændende at se
hvem der får ret. Personligt
mener jeg ikke der nogen
grund til at udskrive valg i år.

Er der medlemmer der kunne
tænke sig at deltage i Venstres
Landsmøde i weekenden den.
17.- og 18. november i Herning,
kan man bestille adgangskort
hos Landsorganisationen, eller
ring til mig, og jeg skal bestille.

Med venlig hilsen
Mogens Dalby

md@erhvervsbladet.dk 

I skrivende stund (den 16.
september) er der stor debat
om Kommunens budget til
næste år. Der er underskud på
budgettet, og man taler om
skatteforhøjelser m.m.
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For mig at se er der i hvert fald
en mulighed for at lave bespa-
relser. Hvorfor skal vi dog
udbygge Næstved Rådhus,
når vi har gode rådhusbygnin-
ger i de gamle kommuner, og
vi ved endnu ikke med sikker-
hed  hvor meget plads der er
brug for. Borgmesteren siger,
at vi skal sælge de gamle råd-
huse og bygge nyt for penge-
ne, men som det ser ud i øje-
blikket, vil det nye byggeri
koste betydeligt mere end vi
kan sælge de gamle rådhuse
for. Hvad med at vente og se
tiden an?

Jeg venter med stor spænding
på resultatet af forhandlingerne
om næste års budget, og om der

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.

GENVALG til 
Søren Revsbæk 

Venstres byrådsmedlem Søren
Revsbæk er blevet genvalgt som
de danske kommuners repræ-
sentant i bestyrelsen for  Union
of the Baltic Cities (UBC).

UBC tæller 101 kommuner i
Østersøregionen og er et inter-
kommunalt samarbejde, hvor
man bl.a. arbejder med energi,
transport, erhvervssamarbejde,
miljø og kulturelt samarbejde.

Søren Revsbæk har siddet i
UBCs bestyrelse 4 år.
9 danske kommuner er medlem-
mer af UBC, bl.a. København,
Århus og Næstved.

Herlufmagle-Hallens cafeteria

Ravnstrupvej 1
4160 Herlufmagle

Telefon 55 50 00 05
www.herlufmagle-hallen.dk
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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

Næstved Arena årsag til højere skat

Ingen grund til skattestigning

Søren Revsbæk

Det lyder alvorligt: Underskud
på det kommunale budget og en
”nødvendig” skattestigning for
at rette op. Sådan er kommunens
budget 2008 blevet præsenteret.

Alvoren understreges af spare-
forslagene: De ældre mister nat-
tevagten på plejehjem, børneha-
ver skal lukke tidligere, mindre
undervisning i folkeskolen for
blot at nævne noget.

Går man bag om tallene, viser
der sig et andet billede.
Næstveds økonomi er grund-
læggende i orden. Det ses ved at
der er flere driftsindtægter
(skat/grundskyld m.v.) end
driftsudgifter. I årene 2008-2011
er der samlet kr. 340 mill. mere i
indtægter end driftsudgifter

Prestigebyggerier 
skyld i underskud
Når det går galt, skyldes det to
ting:

1. Dels løbske udgifter til syge-
dagpenge/kontanthjælp
samt manglende besparelse i
administrationen.

2. To store kommunale prestige-
byggereri: Rådhusbyggeri og
Næstved Arena.

Set over de næste 4 år stikker det
i øjnene at der skal bruges 15
mill. kr. på rådhusbyggeri og 101

mill. kr. på Næstved Arena. I alt
126 mill. kr. (og lur mig, om ikke
det bliver dyrere når først spa-
den kommer i jorden).

Skærer man de to store byggeri-
er ud af budgettet, kan vi med
mindre besparelser, helt undgå
skattestigning.

Budgetoverskud 
– uden mere skat
Ja, uden den helt store umage
kan man sammensætte et bud-
getoplæg hvor vi, over de 4 år,
har et betydeligt budgetover-
skud. Uden skattestigninger.
Uden højere grundskyld.

Vist skal der ses på driftsudgifter-
ne. F.eks. på børn- & ungeområ-
det og på admini-strationen.
Særligt på administrationen skal
vi spare, for hele ideen med kom-
munefusionen var jo at det hele
skulle være mere rationelt, men
det har borgmester Henning
Jensen undladt at gøre. 
Undertegnede foreslog i foråret
en gennemgang og plan for
reduktioner i administrationen.
Det blev blankt afvist af
Socialdemokraterne.

Når dette læses, er budget 2008
vedtaget, med eller uden skatte-
stigning og i skrivende stund
kendes resultatet selvsagt ikke.

Sæt tæring efter næring
Men, et gammelt mundheld
siger at man skal ”sætte tæring
efter næring.” Det er værd at
notere sig. I vore dage kan det
oversættes til, at der skal være
en sund økonomi og at man må
vente med at feste, til der er råd
til at holde fest.

Lige nu, er der ikke råd til at
holde fest. Derfor må rådhus-
byggeri og Næstved Arena, efter
min opfattelse, udskydes til vi
har råd. 

En skattestigning kan kun for-
svares, hvis den er absolut nød-
vendig. Det er den ikke i
Næstved kommune. I Næstved
har vi grundlæggende en sund
økonomi. Der er driftsudgifter vi
skal holde skarpt øje med, men
Socialdemokraternes skattestig-
ning går i virkeligheden til at
betale for prestigebyggeri af råd-
hus og Arena.

Det er ikke en god nok grund, til
at tvinge borgerne til at betale
mere i skat.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk

Se mere på www.revsbaek.dk
om kommunal økonomi.

Husk at lytte til
”Venstre i Æteren,” hvor
Magnus Hansen hver
måned har nye liberale
gæster i studiet.

Næste gang: Onsdag d.
7. november kl. 19.00
og Onsdag d. 5. decem-
ber kl. 19.00.

Det sker på Næstved
Lokal Radio, FM 104,5
MHz.
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Uanset om vi taler landspolitik
eller kommunalpolitik, er der
mange spændende og måske
også til tider lidt svære opgaver,
der skal løses.

Efter mange startvanskelighe-
der begynder den daglige admi-
nistration i Næstved Kommune
nu at finde sine ben at stå på.
Selv om der var brugt utrolig
mange timer i 2006 på forbere-
delse af sammenlægningen, har
der alligevel været mange såvel
forventede som uforudsete pro-
blemer, der skulle løses. Jeg er
ikke et i tvivl om, at langt de fle-
ste medarbejdere har gjort en
kæmpe indsats for at få hverda-
gen til at fungere til borgernes
tilfredshed.

Budgetopfølgninger
I Næstved som i de fleste andre
kommuner er der problemer
med økonomien, budget 2007
blev vedtaget i enighed, og der-
for tager Venstre naturligvis også
sin del af ansvaret. Men vi tager
også æren for, at der blev lavet
meget tidlige budgetopfølgnin-
ger, idet det var os, der som en
del af forliget fik indføjet, at det
skulle udarbejdes budgetopfølg-
ning i såvel marts som maj.

Budgetopfølgningen i maj viste
et merforbrug på driften på 50
mio. kroner, og da borgmesteren
forelagde anlægsudskydelser
for at finansiere driften slog han
samtidig fast:” At budget 2008
skal holdes.”
Jeg svarede ham, at jeg havde
bidt mærke i hans udtalelse, og
ville huske ham på den, hvis det
blev nødvendigt.

Budgetoplæg
I budgetoplægget til budget
2008 er der lagt op til driftbespa-
relser på ca. 56 mio. kroner og
anlægsbesparelser på ca. 40 mio.
kroner i forhold til det frem-

Svære budgetforhandlinger

skrevne budget. Store beløb selv
om de skal ses i forhold til et
samlet budget på ca. 3,2 mia.
Når dette blad udkommer er
budgettet tæt på andenbehand-
ling og vedtagelse.
Venstre vil med sine 9 mandater
arbejde positivt for at påvirke
flertallet, idet der er visse af de
foreslåede besparelser på blandt
andet ældreområdet og under-
visningsområdet, der er ”uspi-
selige” for Venstre. 

Skatteforhøjelse 
ikke løsningen
Ligeledes er skatteforhøjelse
uanset om vi taler om person-
skat, grundskyld eller dæk-
ningsafgift absolut ikke løsnin-
ger, som tiltaler Venstre.
Det er Venstres holdning, at
udgifterne til overførselsind-
komster fortsat er for høje, det
må fortsat være muligt at bringe
antallet af kontanthjælpsmodta-
gere ned. Ligeledes må en mere
målrettet indsats på sygedag-
pengeområdet kunne hjælpe til
at få folk hurtigere tilbage på
arbejdsmarkedet, og her vil en
regelændring, der gør at man
kan være delvis rask eller lidt
syg hjælpe. Det burde være
muligt, hvis en person pga syg-

dom ikke magter at være på job
i 8 timer, så måske kunne klare 4
eller 5 timer, det vil fastholde
vedkommendes tilknytningen
til arbejdspladsen. En sådan
ordning kræver naturligvis også
en velvillig indstilling fra
arbejdsgiveren.

Rationaliseringsgevinst
Historien viser at ønsker man en
rationaliseringsgevinst i en
administration i forbindelse
med en fusion eller sammen-
lægning bør denne gennemføres
fra dag 1.
Venstre har foreslået, at de plad-
ser som ved kommunesammen-
lægningen blev ledige fordi
medarbejdere valgte at gå på
pension eller blot at fratræde,
ikke skulle genbesættes med-
mindre det var en uundværlig
nøglepost, det drejede sig om.
Det er mit indtryk at der i
Næstved Kommune ikke er
gennemført rationaliseringer,
der har afspejlet sig i færre
administrative medarbejdere,
tvært imod.

Gradvis reduktion af 
administrationen
Der bør i kommende budget
indarbejdes en plan for en grad-

Hans R. Hansen
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Se verden fra flere sider
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vis reduktion af kommunens
administration, det kræver
naturligvis meget mod fra et
Socialdemokratisk flertal at støt-
te et sådant forslag.
Noget af det værste politikere
kan gøre er af bryde indgåede
aftaler, hvilket ville være sket,
hvis ikke Venstre under spare-
runden før sommerferien havde
meldt klart ud, at skulle vi
indgå i en aftale om besparelser,
så skulle, - den af borgmesteren
foreslåede -, indefrysning af
institutionerne opsparede mid-
ler udgå. Det strider imod al
god moral først at indgå selvfor-
valtningsaftaler med skoler og
børneinstitutioner om deres
mulighed for at foretage opspa-
ring af deres driftsmidler, for
efterfølgende at indefryse disse
med forventet udbetaling i rater
over de kommende tre til fem år.
Flertallet bøjede sig for vores
ultimative krav.

Venstres holdning
Venstre gik med til at udskyde
ca. 4 mio. kroner, der var afsat til
renovering af Axeltorv i 2007 til
2008, i oplægget til budget 2008
er renoveringen foreslået yderli-
gere udskud, men det er
Venstres holdning, at nu skal
renovering/fornyelsen komme.
Næstved Kommune må ikke
blive kendt som kommunen
med de store visioner, der sætter
mange ting i gang, men som
ikke får afsluttet tingene.

Derfor er der også på Venstres
initiativ gennem ejendomsud-
valget taget initiativ til møde
med ejeren af ”Den Bulgarske
Ambassade” på
Vordingborgvej, det er ikke
acceptabelt at bygningen nu på
andet år står pakket ind i pla-
stik.

Udskyd  udbygningen 
af  rådhuset
Økonomien i forbindelse med
udbygning af den kommunale
administrationsbygning i
Rådmandshaven kan ikke hol-
des inden for de vedtagne øko-
nomiske rammer, derfor har
Venstre foreslået at udskyde
beslutningen om udbygning,
indtil vi ved hvad salget af de
”gamle” rådhuse plus admini-

strationsbygningen i Brogade
indbringer.
Forslaget blev som forventet
ikke vedtaget, og derfor kører
processen videre med en ukendt
økonomi.

Arenabyggeriet
Der er mange meninger om
Arenabyggeriet, og der er nu
udskrevet en konkurrence som
skal beskrive udbygningen af
hele Stenlængeområdet, med
boliger, forretninger, andre
erhverv og en mulig placering
af en arena.
Venstre er stadig med i projek-
tet, som med den rette udform-
ning, det rette indhold og øko-
nomi kan blive et plus for
udviklingen i og omkring
Næstved.

Venstre har gentagne gange ryk-
ket borgmesteren for, hvordan
han forventer at kunne finansie-
re ikke mindst den fremtidige
drift. Udmeldingen har indtil
nu været, at det skal ske via
rationaliseringsgevinster opnået
gennem kommunesammenlæg-
ningen. 
Venstre er naturligvis ikke til-
fredse med en så blød formule-
ring, men vil helt konkret have
at vide hvilke konti, der skal
reduceres.

Venstre vil tage ansvar
I den nuværende budgetsitua-
tion er det vanskeligt/umuligt
at finde frie midler.
Mange andre emner optager os
alle, jeg kan i flæng blot nævne
biblioteksstrukturen, erhverve-
nes gebyr for anvendelse af
Genbrugstationer, gebyr for
anvendelse af kommunale faci-
liteter, infrastrukturen, harmo-
nisering af bl. a. ældreplejen og
som altid kommunens skranten-
de økonomi og faldende kasse-
beholdning.
Venstre er villige til at tage et
ansvar hvis vi til gengæld får en
passende indflydelse på beslut-
ningerne.

Med venlig hilsen
Hans R. Hansen
Gruppeformand

Venstre er villig til at tage et ansvar hvis vi får indflydelse...
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Som et led i regeringens vel-
færdsreform er der samtidig
afsat en kvalitetsfond på 50
mia. kr. Det er egentlig ikke så
meget man har hørt om denne
fond. Her har oppositionen
ikke klaget så meget, og pres-
sen har ikke fundet det værd at
nævne – men der er jo heller
megen konflikt i den.

Fonden skal bruges over 10
år til at forbedre sygehuse, sko-
ler, ældreboliger m.v. Det er
nemlig en forudsætning for
god trivsel, at man har gode

Kvalitetsreform og en fond på 50 mia. kr.

rammer. Egentlig er det efter-
slæb, som de gamle kommuner
og amter er ansvarlige for. Men
i stedet for at føre en bagudret-
tet debat, om hvem der er skyld
i hvad, og hvorfor det gik galt,
så har regeringen valgt at hjæl-
pe med at rette op på tingene. 
Lokalt har vi jo et tydeligt
eksempel i Gl. Næstved kom-
mune, hvor der p.t. skal bruges
mange penge på genopretnin-
ger af dårligt byggeri, skim-
melsvamp og byggesjusk.
Venstres folk i Gl. Næstved har
påpeget problemerne, men er

de ikke blevet løst i tide. Derfor
må de tidligere omegnskom-
muners borgere nu være med
til at betale også.

De større ambitioner med
fonden er, at der skal skaffes
flere enestuer på sygehusene,
akutberedskabet skal forbed-
res, kortere responstider for
læger og ambulancer. Også
Venstres mål om garanti for
kortere ventelister til pleje-
hjemspladser kræver mere byg-
geri.

v.h.
Karsten Nonbo

Tør du blive pædagog?

For en hel del mænd er svaret: Nej!
Desværre, for pædagogfaget er –
som lærerfaget – ved at udvikle sig
til et rent kvindefag.

Årsagen er de senere års mange
sager om overgreb på børn. Og,
lad det være slået fast med 7-tom-
mer søm: Overgreb på børn er en
af de værste forbrydelser et men-
neske kan gøre og skal straffes
hårdt.

Ofret for forbrydelser er ikke bare
barnet, som om det ikke var nok.
Desværre er effekten også at
mænds omfang med børn bliver
generelt mistænkeliggjort.

Tør ikke give omsorg
Jeg har talt med mandlige pæda-
goger, som ikke tør tage et barn op
på skødet, eller som ikke tør være
alene i en stue i børnehaven med
nogle børn, uden en anden pæda-
gog er til stedet. Med andre ord:
Ikke tør vise omsorg for børnene.

Hvorfor? Fordi blot den mindste
anklage om at der er sket noget
forkert, er ødelæggende for pæda-
gogens omdømme og karriere.

Det må vi forsøge at modvirke.
Ikke mindst drenge har brug for at

mandeskikkelse at ”spejle” sig i,
det viser alle undersøgelser. Når
børnehaver og skoler efterhånden
tømmes for mænd er det derfor en
forkert udvikling.

Pædofili skal bekæmpes, med al
magt. Det er en grusom forbrydel-
se. Men, vi skal ikke samtidigt stil-
le og roligt udelukke mænd fra
skoler og institutioner. Tværtom
skal vi sikre fokus på at det er vig-
tigt, at der også er mandlige rolle-
modeller i skoler og institutioner.

Med venlig hilsen
Søren Revsbæk, Næstformand i

Udvalget for Børn og Familie.

Søren Revsbæk

Karsten Nonbo

Koordinerende Aktivitetsudvalg

For at forstærke fællesskabet mellem 
vælgerforeningerne i Kommuneforeningen er der nedsat

et fælles aktivitetsudvalg.

Udvalget består af medlemmer fra de forskellige
vælgerforeninger: Suså, Fuglebjerg, Næstved,

Holmegaard og Fladså.

I den nærmeste fremtid er der planlagt et 
virksomhedsbesøg på Tvedemose Champignon,

Tvedemosevej 2, 4733 Tappernøje. (mellem Snesere 
og Bårse). Onsdag 3. okt. mødes vi til rundvisning.

Kl. ca. 20.30 vil gruppeformand Hans R. Hansen 
orientere om de aktuelle budgetforhandlinger.

Der vil være kaffe og hjemmebag. Pris: 20,00 kr.

Næstved Vælgerforening har traditionen tro arrangeret
julekomsammen. Dette vil nu blive arrangeret af det nye
udvalg. Stedet er planlagt til Ny Holsted Menighedshus,
Holsted Alle 1, 4700 Næstved. Dato er fastsat til torsdag

den 29. november kl. 18.00. Der vil blive serveret 
smørrebrød. Underholdning af et sangkor og der vil 

være bankospil. Nærmere om dette senere.

I uge 15 2008 planlægges et besøg på Christiansborg.
Ligeledes er der påtænkt et efterårsarrangement.

Henning Dahl
Strandbakken 139, Klinteby

4700 Næstved
Tlf. 55443012

ehdahl@tiscali.dk



Venstre i Ny Næstved Kommune Side 7

Et første resultat af de nye
muligheder i Næstved bliver
premieren på den lokale sund-
hedspolitik, som politikere og
embedsværk har forberedt
siden foråret.
Med centrum og udgangs-
punkt i det tidl. Plejehjem Åsen
på Præstøvej er der bygget om,
renoveret og udvidet, så vi kan
løse en række af de sundheds-
opgaver de gamle amter stod
for:
Først og fremmest genoptræ-
ning efter hospitalsophold men
også en lang række rådgiv-
ningsfunktioner om forskellige
misbrug samt rådgivning i for-
hold til f.eks. hjælpemidler,
handicap biler og patient rette-
de forebyggelse.

Men først og fremmest skal den
lokale sundhedspolitik også
være præget af sundhedsfore-
byggelse rettet direkte mod
borgerne, de raske, så vi kan
forblive ved et godt helbred
længst mulig.
Her sætter vi ind med oplys-
ninger og initiativer på følgen-
de fire områder:
Folkesundhed & friluftsliv,
Lighed i sundhed skal øges,
Børn og unge sikres sunde ram-
mer og stimuleres til sunde
valg i hverdagen,
Kommunen skal gå i spidsen
med interne og eksterne sund-
hedstiltag.

I Sundhedsudvalget har vi også
arbejdet med prioritering af de
økonomiske midler til sund-
hedsområdet, hvilket har affødt
spændende og politisk relevan-
te drøftelser. I øvrigt har
Næstved via dette arbejde søgt
og fået bevilget 1 mio. kr. til
ekstra indsats omkring oplys-
ning vedr. bla. rygning og kost 

Som en af de 12 danske kom-
muner er Næstved udpeget

som undersøgelseskommune i
en landsdækkende undersøgel-
se af danskernes sundhed, den
såkaldte KRAM-undersøgelse.
(Kost,Rygning,Alkohol og
Motion).
Vi begynder i perioden 7. janu-
ar – 2. februar, hvor borgerne
overalt vil møde os som et led i
en stor frivillig undersøgelse.

Men vi skal først og fremmest
have engageret borgerne i det
store nationale projekt ”Gang i

Danmark” med henblik på at
udvikle en kultur hvor motion,
idræt og anden fysisk aktivitet
er naturlige for os alle sammen.
Sundhedsområdet er og vil
utvivlsom fremover være et
område med absolut særlig
bevågenhed, såvel landspoli-
tisk som lokalt, men også
blandt borgerne.

Af Kirsten Devantier
Fmd. Sundhedsudvalget

Næstved Byråd

Så er vi klar – Giv dig selv et KRAM

Husk julemødet i Ny Holsted Menighedshus torsdag 29. november 2007. Der er bla. underholdning, smørrebrød og bankospil. 
Se tilmelding i dagspressen.

Næstved klar med bredt sundhedspolitisk udspil til alle borgere

Kirsten Devantier
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Region Sjællands budget 
for 2008: 15 milliarder plus
femårsplan

Hårdt, koncentreret og målrettet.
Sådan må man betegne de
omfattende forhandlinger, der i
august førte til et meget bredt
forlig omkring Region Sjællands
budget for 2008 –  Og ikke
mindst indeholdende en investe-
ringsplan, hvis elementer og
udmøntning vil kunne aflæses i
de kommende fem år.
Årets budgetforlig er på ikke
mindre end 15 milliarder, hvortil
kommer de fem års investeringer
på 5 milliarder.

Det er naturligvis sundhedssek-
toren, som dels beslaglægger de
årlige driftsomkostninger, men
også i denne sektor finder vi
målsætningen for de kommende
års investeringsplaner.

Ingen tvivl om, at vi i Venstre har
trukket et stort læs i samarbejde
med de øvrige forligspartnere,
og at der politisk har været
meget tætte og konstruktive for-
handlinger bag årets budget.
De milliardbeløb der årligt er i

spil, suppleret med udbygnin-
gen af fremtidendens sygehus-
væsen, har kaldt på megen tek-
nik, men også politik, fordi vi
alle ved, at sundhedsvæsenet har
borgernes helt store opmærk-
somhed.

I den forbindelse opstår der
megen støj som akkompagne-
ment til de politiske forhandlin-
ger. Ikke altid særlig konstrukti-
ve bidrag, fordi detaljer jo har det
med at overskygge helhederne.
Detaljer er ikke ligegyldige, men
vi er ikke længere i de gamle
amtsråds tid. Borgerne har for
længst gjort op: Kvalitet – koste
hvad det vil. 

Et milliardforlig med løft til Næstved

Nyt fra Folketinget på mail

De løsninger vi sundhedspolitisk
skal sigte efter er indiskutable:
Kvalitet suppleret med et fintma-
sket net af behandlingstilbud,
men jeg må også i den forbindel-
se pege på, at Regionens sund-
hedsindsats i meget høj grad
også retter sig mod kommuner-
nes sundhedsopgaver samt her-
under en udbygning og kvali-
tetsforbedring af forholdet mel-
lem borger, praktiserende læger
og kommunal sundhedscentre.

Næstved Sygehus’ rolle som
sjællandsk kræftbehandlingscen-
ter er udstukket, men hertil kom-
mer også børne- og ungdoms-
psykiatrien. I de kommende fem

års investeringsplaner vil der
alene være afsat mere end 100
millioner kroner til investeringer.
Vi taler her om fremtids rettede
planer, der ved siden af forbed-
ringerne for alle sjællandske bor-
gere, også vil betyde en lokal
kvalitetsforøgelse af uddannel-
sesmuligheder og kompetencer
til gavn for vores område.

Af Kirsten Devantier
Gruppefmd. Venstre

Region Sjælland

Jeg har udsendt mit første
nyhedsbrev på mail til Venstres
medlemmer i Næstvedkredsen.
Dog er der mange, som jeg ikke
har mailadresse på, og de har af
samme grund ikke modtaget
nyhedsbrevet. Hvis du er én af
dem, og du gerne vil modtage

nyhedsbrevet, så må du have
ulejlighed med at skrive til mig
på min mailadresse,
vkano@ft.dk 

v.h.
Karsten Nonbo

Tappernøje 
EL A/S

Jørn M. Jakobsen
Statsaut. El-installatør

Hovedvejen 73
4733 Tappernøje

Telefon 55 96 50 64

www.tappernoje-el.dk

”Per og Søren”
Lyt med når de to byrødder Per

Sørensen (S) og Søren Revsbæk

(V) går bag om de politiske

beslutninger og tager Næstveds

politiske liv under kærlig

behandling.

Hver torsdag kl. 20.00 og lørdag

kl. 15.00 på Næstved Lokal

Radio: FM 104,5 MHz.

Kirsten Devantier
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I storm og
blæst – er
Venstre
bedst …

Sådan kunne det jo godt lyde –
for sådan var vejret, da medlem-
mer af bestyrelsen for Venstre i
Næstved trodsede stormen og
stillede op på torvet i Næstved,
lørdag den 15. september. Med
en stærk ”Venstrevind” der
smøg sig langs den indre bys
gade, trodsede vejrbidte Venstre
folk vinden og havde en dejlig
lørdag formiddag på torvet. 
På vanlig vis blev der delt bal-
loner og bolsjer ud til de forbi-
passerende, der for manges
vedkommende gengældte
”gaverne” ved, at standse op og
høre om Venstres syn på kom-
munens øjeblikke lige økono-
miske situation og det kom-
mende års budget.

Mange ønskede at diskutere
Arena- og rådhusbyggeri, men
ligeså mange ville bare ”slud-
re” med de folkevalgte.

Det er min opfattelse, at hvad
enten der diskuteres politik,
eller blot deles balloner og bol-
sjer ud, så har tilstedeværelsen
på torvet om lørdagen en meget

stor betydning for partiet, og
bør måske ikke kun være noget
der sker en gang imellem.  

Peder Bo Larsen
Byrådsmedlem for Venstre.

Peder Bo Larsen havde travlt med at sludre med de forbipasserende.

Godsejer Nick de Neergaaard havde åben have arrangement 
den 21. maj på Førslevgaard.

Fotos: Alfred Thomsen 



Side 10 Venstre i Ny Næstved Kommune

Jeg vil som nævnt andetsteds i
bladet forsøge at lave et nyheds-
brev, hvor jeg skriver friske
nyheder direkte på mails. Men

folk uden mailadresser, skal jo
ikke snydes, og her må man
have mig lidt undskyldt, at der
går lidt tid fra bladets deadline,
til du sidder med det i hånden.
Derfor bliver mine notitser her i
bladet desværre mere bagudret-
tede end fremadrettede. Det
fremadrettede vil jo ofte være
gamle nyheder, når bladet
udkommer. 
I skrivende stund (13. sept.) har
vil lige haft en ministerrokade. I
læsende stund er den forhåbent-
lig kommet godt i gang deres
arbejde. 

Ved 1.-behandlingen af finanslo-
ven havde S’erne et mantra,

Løst og fast fra Christiansborg:
som hed: ”Velfærd eller skatte-
lettelser”. Det var alt, hvad
Helle Thorning kunne sige og
spørge om under debatten. Det
fik Venstres Troels Lund
Poulsen til at sige, at ”det er vist
kommet en ridse i Helle
Thornings grammofonplade”.
Da også de efterfølgende S-ere
spurgte om det samme, kunne
TLP ikke dy sig fra at sige: ”Nej,
det er vist hele S’ses pladesam-
ling, som er røget på gulvet”. –
Kedelige er debatterne
ikke….men de flytter ikke
meget.

Jeg har en del rundvisninger på
Chr.borg foran mig, f.eks.

V-Næstveds kandidatbestyrelse,
4. okt. kl. 18.30.
Haslev Garderforening, 13. okt.
Kl. 10-12,  VU-Næstved, kl. 13-
14.
Sjællandske læsere, 6. nov. kl.
17-21.
LOF Fuglebjerg, 13. dec. kl. 17-
21, incl. afslutningsdebat.
Venstre i NyNæstved, 9. og 12.
april 2008, arrangeret af aktivi-
tetsudvalget.  
Sct. Hans Aften holder jeg tale –
efter aftale med Otto Poulsen – i
Sandved.
Der kan laves flere.

v.h.
Karsten Nonbo

Karsten Nonbo

Venstre i Sommerlandet
En særdeles veloplagt Karsten Nonbo

gav de fremmødte en god og 
spændende orientering om livet 

på Christiansborg

Fotos: Alfred Thomsen

Venstre i Sommerlandet
Sülayman Yücel havde velvilligt
stillet Strandgrillens lokaler til
rådighed og derudover bød han på
pizza til alle fremmødte
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LOF - Næstved kommune tilbyder blandt meget andet:
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FLADSÅ
ELEKTRIKEREN A/S

- din lokale el-fagmand...

Nonbo & Bonde
Ringvej 43 B

Ring
4750 Lundby

55 76 75 00

Der udbygges næsten overalt i
vores kommune. Det er meget
vigtigt at vi fortsat fokuserer på
at udvikle vores mindre byer.
I forslaget til kommuneplan står
der, at det er vigtigt at udbygge
lokalområderne, bl.a. for at beva-
re service i disse områder (skoler,
børnehaver og butikker).
Det er for så vidt godt nok. Jeg
mener dog, at vi burde være
lidt mere optimistiske. Jeg
mener at vi bør have som mål
at udbygge og udvikle vores
små byområder.
Vi har i mange år været vant til
at butikkerne lukker ned i de

mindre byer, og mere og mere
handel samler sig i de store byer.
I mange små byer er det en
kamp at bevare den lokale køb-
mand.
Jeg mener ikke, at det behøver
være en naturlov, at vi skal til
Næstved by for at handle.
Jeg tror vi kan udbygge og
udvikle nogle af vores mindre
byområder.
Det handler selvfølgelig om at
”vi handler lokalt”. Men det
handler også om, at butikkerne
skal give kunderne en ”oplevel-
se”.
Alt andet lige så vil butikkerne i
de store byer kunne tilbyde
nogle priser, der er bedre, men
”pengene sidder lidt mere løst
hos folk i disse år”, så ikke alle
går efter ”billigst muligt”.
Kan vi oprette nogle bymiljøer,
så tror jeg at det vil kunne til-
trække folk.
Det handler om at samle butik-
kerne, så de ligger i en klump i
byerne. 
På en inspirations tur for flere år
siden med Suså kommune til
Trehøje kommune i Jylland fik
vi at vide, at Trehøje kommune

Udbygning i 
lokalområderne

faktisk deltog aktivt i hushande-
len i bymidten for at samle
butikkerne.
Det kunne være en mulighed.
En anden mulighed for os, som
kommune, er at lægge arbejds-
pladser ud i disse mindre byer,
for at skabe liv i byen. Det er ikke
sikkert, at netop de mennesker
der arbejder i byen handler noget
videre i butikkerne der, men
selve flowèt i byen er vigtigt.

(Det er jo så med samlingen af
administrationen lige netop det
modsatte flertallet i byrådet har
gjort).
Så det er vigtigt med vækst i
lokalområderne. Men vi skal
ikke nøjes med ”væksten”.
Det skal også udnyttes i de loka-
le områder.

Troels Larsen, 
medlem af byrådet

FÅRUP GARTNERI
BLOMSTER OG KRANSE

Fårupvej 3

4700 Næstved

Tlf. 55 76 19 92

®

TØMRER-SNEDKER
SERVICE

Renovering • Tilbygning
Udlejning

Leif Pedersen
Skovvej 2

4733 Tappernøje

23 64 51 40

BBYYGGLP
A
P
S

23 64 51 40

Tilbud til alle vores medlemmer

Navn.:

Adresse.:

Lokalforening sæt X ved din forening

Fladså          Fuglebjerg          Suså

Næstved Holmegaard

Vi vil prøve at indsamle medlemmernes 
E-mail adresser til brug, når vi har et tilbud

om en aktivitet. Så kan vi fremsende via 
din e-mail.

Oplysning din E-mail adresse:

Aflever til din forening eller 
send den til venstrenet@svinggaard.dk

Troels Larsen
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Forandre for at bevare?

Jeg må desværre indrømme, at
overskriften ikke er noget jeg
selv har fundet på - det er titlen
på en bog (om konservatisme);
men det er - synes jeg - også gan-
ske betegnende for den situa-
tion, vi som vælgerforening står
i. Den svære balance mellem tra-
dition og fornyelse; kunsten at
række hånden ud til en mangfol-
dighed af mennesker i et sam-
fund, der ændrer sig hurtigere
end nogensinde tidligere.

Som vælgerforening må vi spør-
ge os selv, hvad det er for en
rolle, vi skal spille i 2007 og årene
fremover - i en tid, hvor en sta-
digt mindre del af befolkningen
engagerer sig som medlem af et
politisk parti. Vi kan vælge at
gøre ingenting, men så accepte-
rer vi jo blot tendensen i tiden og
dermed at vi stille og roligt svin-
der ind, eller vi kan vælge at tage
kampen op - at søge at tilpasse os
- at forandre for at bevare.

Jeg har i mine snart tre år som
formand efterhånden sagt det
nogle gange - at vi skal arbejde
hårdt for at være et parti for alle.
Vi skal forstå, hvad der gør, at
nye generationer har lyst til at
betale deres kontingent, og ikke
mindst skal vi så selvfølgelig
”levere varen”; men hvad der er
lige så vigtigt er, at vi skal gøre
det med respekt for vores trofa-
ste medlemmer og de værdier,

som gennem en menneskealder
har skabt stærke bånde mellem
partiet og disse trofaste medlem-
mer.

Der er for mig ingen tvivl om, at
det bliver en udfordrende balan-
cegang; men den første og lige
nu største udfordring er for mig
at se at komme i dialog med
vore yngre medlemmer og
potentielle medlemmer og forstå
deres ønsker og behov, så opfor-
dringen er hermed givet videre
til alle medlemmer: Jeg håber at
se Jer ved nogle af vores arran-
gementer - og hvis I oplever, at
de arrangementer vi har i øje-
blikket ikke lige er noget for Jer,
så håber jeg, I vil fortælle os,
hvad I gerne så, vi arbejdede for.

Venstre i sommerlandet
Det bringer mig til den vel nok
største begivenhed i vores regi
henover sommeren - Venstre i
sommerlandet.

I håb om at komme i dialog med
både medlemmer og (endnu)
ikke-medlemmer, havde vi den
18. august inviteret til sommer-
arrangement på Strandgrillen i
Karrebæksminde.

En særdeles veloplagt Karsten
Nonbo gav de ca. 30 fremmødte
en god og spændende oriente-
ring om livet på Christiansborg,
og hvad der helt aktuelt rører sig
på den landspolitiske scene,
ligesom der var lejlighed til at få
drøftet mange spændende
emner med Karsten og vore
byrådsmedlemmer. Jeg tror, de
fleste deltagere havde en ople-
velse af, at det er et privilegium,
at vi har en lokal repræsentant i
Folketinget - og jeg håber, at det
vil vise sig i opbakningen til
Karsten ved næste valg, som jo
altså ikke kom i løbet af somme-
ren, selv om der denne lørdag
formiddag var mange, der
mente, at det måtte være lige om
hjørnet.

Jeg vil benytte lejligheden til at
sige tak til alle de af vores lokale
politikere, der lagde vejen forbi -
det var dejligt, at både folke-
tings-, regions- og byrådsmed-
lemmer var til stede og på den
måde var med til at give med-
lemmerne ”nærkontakt af første
grad” med de politiske beslut-
ninger. Ligeledes vil jeg sige tak
til Süleyman Yücel, der velvilligt
havde stillet Strandgrillens loka-
ler til rådighed og derudover
bød på pizza.

Ringen sluttes
Jeg mener, vi med rimelighed
kan betegne arrangementet i
Karrebæksminde som en succes
- ikke mindst glædede det mig,
at de øvrige vælgerforeninger i
vores nye store kommune var
godt repræsenteret i deltager-
kredsen.

Jeg må imidlertid også erkende,
at der i deltagerkredsen kun var
ganske få, jeg ikke havde mødt
før, og det viser vel - meget apro-
pos min indledning - at det ikke
er den slags arrangementer, der
kan trække nye medlemmer til,
og så vil sådanne arrangementer
på længere sigt uvilkårligt for-
svinde. Jeg vil derfor slutte med
at gentage min opfordring til
alle medlemmer om at benytte
chancen, når vi inviterer til dia-
log - vi vil meget gerne skabe en
forening, hvor I fortsat har lyst
til at være medlem; men vi har
brug for Jeres hjælp til at define-
re, hvad foreningen skal tilbyde
Jer.

Martin H. Nielsen
Formand for

kommuneforeningen i 
Næstved

www.karen-becker.dk

STORT UDVALG I GARN!

Se åbningstider på hjemmesiden 
inden du kører hjemmefra! 
Eller ring tlf. 55 45 38 38

Følg også med i Sjællandske Medier. 
Hver anden lørdag bringer jeg en 
gratis opskrift og et godt råd.

Altid et besøg værd,
nemlig…

Karen Becker
Korsørvej 4
4250 Fuglebjerg

Martin H. Nielsen
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Det blev den vådeste sommer i
mands minde, det resulterede i
en lille og meget besværlig høst,
hvilket nu giver afsmittende
effekt på fødevarepriserne. Som
landmand kan man konstatere,
at af de prisstigninger som nu er
kommet, lander kun en del af
denne ude i landbruget. Så der
er andre som benytter mulighe-
den for at få en gevinst. I den
situation må vi vel mest glæde
os over, at vi ved at betale mere
nok skal få varen. Men den store
nedgang i høstudbytterne må
nødvendigvis betyde, at mange
rundt i verden kommer til at gå
sultne i seng. 
I kommunen har det våde år
især betydet, at vi har stigende
problemer med at komme af
med vandet. Flere har henvendt
sig grundet for dårlig grødeskæ-
ring i vores vandløb. Både vand-
løb og kloaker står deres prøve,
og vi må holde forvaltningen op
på de forpligtigelser vi har i
kommunen. I udvalget for tek-
nik og miljø, skal vi nu til femte
temadag, hvor vi på heldagsture
forsøger at nå kommunen rundt
inden for vores ansvarsområde.
Det er en stor mundfuld. Om
Holløse broen kommer i spil

omkring budgetlægningen er
endnu usagt, men det vil være
helt uhørt og det bliver ikke med
min stemme, hvis man udsætter
denne renovering. 

Næstved Holding
Næstved Holding har tidligere
været omtalt, men efter
Sjællandske har omtalt kon-
struktionen, fortjener den mulig-
vis en genopfriskning. Det hand-
ler om at Næstved elforsyning
efter salget af E2 til DONG fik
ca. 100 millioner kr.
Elforsyningen er ejet af kommu-
nen, men kasserne skal holdes
adskilt. Man kunne have lagt
pengene i kommunekassen,
men skulle så aflevere 60 % til
staten. Konstruktionen har også
andre afgiftsfordele som begun-
stiger kommunekassen. Øvelsen
går nu på at kommunen sælger
sine gadebelysninger samt lysre-
guleringer til Holding, og lejer
herefter anlæggene. På den
måde flyttes pengene skattefrit
til kommunekassen. 

Det er regeringens ønske, at
vand og kloakforsyning skal
lægges ud i tilsvarende selska-
ber. Min holdning er den, at

disse ting bør være forbrugereje-
de. Det kan aldrig afvises at ting
kan gøres bedre og mere effek-
tivt, omvendt findes der ude i
verden mange eksempler på, at
det også kan drives langt dårli-
gere end det gøres i Danmark.
Det som bragte sagen i
Sjællandske var ikke konstruk-
tionen, men lønnen til bestyrel-
sen. Det kan altid diskuteres,
men sagen har givet meget
hjemmearbejde samt ekstra
møder. Jeg skal være den første
til at indrømme måden hvorpå
man opstiller offentlige regnska-
ber, hvor overskud står med et
minus altid har forvirret mig
voldsomt. Efter at have læst uen-
delige kolonner med tal, var for-
virringen for mit vedkommende
total. I Holding opstilles regn-

skaberne nu af en ekstern revi-
sion, på en måde som man ser
det i alle andre selskaber. Det
giver os som ikke er opvokset i
den kommunale verden, en
langt bedre mulighed for at gen-
nemskue tallene. Samtidig bliver
vi i højere grad ansvarspådra-
gende da vi nu er underlagt
aktieselskabsloven. Om vi er
lønnen værd, ja det bliver op til
vælgerne at afgøre.

LAG
Skulle der blandt medlemmerne
side folk med tanker og planer i
landdistrikterne, og som mang-
ler midler til at realisere dem, så
er Lokale Aktion Grupper måske
en mulighed. Nedenstående er
en lille del af sagsfremstillingen
som det er forlagt i udvalget for
borgerservice og lokaldemokra-
ti, man kan læse mere ved at gå
ind i sagsfremstillingen via kom-
munens hjemmeside under
møder og referater. Sagen blev
behandlet første gang på mødet
4 september, og den øvrige tids-
plan er vedhæftet.

Citat:
Siden mødet den 29. maj er der fore-
taget en justering af regelgrundlaget
for LAG, der åbner mulighed for en
anden runde for etablering af LAG.
Betingelserne for etablering af LAG

Sommeren 2007

v/Jess Varming

Elmer Jacobsen
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I de seneste år er der bygget
utroligt mange huse i Næstved
kommune. Der er mange årsa-
gerne til væksten i vores områ-
de, men alt i alt er det meget
positivt.
Hver gang der bliver taget hul
på en ny udstykning, så giver
det dog et stik i mit hjerte. Hver
gang vi bygger et hus – eller
anlægger skov for den sags
skyld – så går der (god) land-
brugsjord tabt.
Det gør lidt ondt hos en land-
mand.

Selvom vi har en situation, hvor
vi har fødevarer nok, så er jor-
den jo en begrænset ressource.
Det synes jeg vi skal tænke på i
planlægningen af vores byom-
råder.
En af måderne vi kan påvirke
det på, er ved at give lov til at
bygge i højden. Mange steder,
hvor der bygges højhuse, er
grundpriserne meget dyre. Med
stadig stigende priser på grunde
– i hvert fald i bymidten – kunne
det blive mere aktuelt at bygge i
højden fremover.

En oplagt mulighed for at skabe
højhusbyggeri er på
Stenlængearealet (der hvor
Arenaen skal ligge). Her vil der
blive skabt et helt nyt byområ-

er nu, at LAG-bestyrelsen skal være
valgt, have skrevet og indsendt en
LAG-udviklingsstrategi til Føde-
vareministeriet inden 1. april 2008. 

Endvidere er der foretaget en tolk-
ning af reglerne, som medfører, at
hvis kommunen ansøger om LAG-
støtte finansieres projektudgiften
med 50 % fra LAG-midlerne og 50
% medfinansiering fra kommunen.
Andre projekter skal som beskrevet i
dagsordenspunkt fra mødet i Udvalg
for Borgerservice og Lokaldemokrati
29. maj finansieres med 25 % LAG-
midler, 25 % kommunale midler og
50 % midler fra projektholder.

Udviklingsforvaltningen vurderer,
at det er vigtigt, at etableringen af
LAG igangsættes nu af følgende
grunde. Etablering af en LAG, der
spirer frem på baggrund af borgerin-
volvering og borgerinitiativer tager
tid og skal være tilendebragt 1. april
2008· Med etableringen af LAG
bidrager Kommunen til at få sat
skub i et borgerrettet initiativ i land-
distrikterne. Der er dannet LAG i
alle de øvrige kommuner i Region
Sjælland, der har mulighed for at
danne LAG. De mange kommunale
aktiviteter omkring LAG, der finder
sted over hele landet medfører syner-
gier, som Næstved bør indgå i. 

Udviklingsforvaltningen foreslår, at
etableringen af LAG sker efter føl-
gende tidsplan:
Sep: Uformelle kontakter til bor-
gere, som kunne tænkes at være
drivkræfter i arbejdet med at etable-
ring af LAG.
Sep-okt: Borgerne danner en ar-
bejdsgruppe, der står for etableringen
LAG, herunder afholdelse af LAG
infomøde og generalforsamling. Ar-
bejdsgruppen udarbejder også forslag
til valgprocedure til sikring af den
ønskede repræsentation i LAG og for-
slag til vedtægter. En repræsentant
fra Udvalg for Borgerservice og
Lokaldemokrati og Jannik Rauer fra

Udviklingsforvaltningen indgår i
arbejdsgruppen. 
Nov: Arbejdsgruppen afholder info-
møde.
Nov-dec: Arbejdsgruppen afholder
generalsamling med valg af LAG-
bestyrelseNov-feb LAG-bestyrel-
sen udarbejder udviklingsstrategi,
som indsendes til Fødevare-
ministeriet inden 1. april 2008.
Citat slut.

Med venlig hilsen
Elmer Jacobsen

Langetoftevej 25
4700 Næstved.

bjergholm@mail.dk

de, og det vil give en mulighed
for at kunne tilpasse højhuse –
altså ”rigtige” højhuse.

Jeg tror også der vil være købere
til sådanne lejligheder. Det vil
være attraktivt at bo ”deroppe”. 
Det vil sandsynligvis også være
meget spændende byggerier,
der vil komme til at ligge i det
område, hvor en Arena måske

vil gå ”foran” rent arkitektonisk. 
Så lad os give muligheden for
højt byggeri, og hvis nogen tør
tage chancen og bygge det før-
ste, så kommer der nok flere.

Troels Larsen, 
medlem af byrådet

Byg opad

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...

Troels Larsen
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Kalender / Aktiviteter
Skribent: Alfred Thomsen • Udgivelsesdato: 03.09.2007 11:18

Her har du en oversigt over møder/aktiviteter i Venstre I Ny Næstved 
kommuneforening. Og Lokalforeninger. Opdateret d. 03/09 2007 

Den vil løbende blive opdateret, efterhånden som møde/ 
aktivitetsdatoerne tilgår Webmasteren 

Send: dato, tid, sted, mødeart og kontaktmailadresse

Dato Tid Sted Møde/Aktiviteter E-mail/Ny side

02/10 19.30- Bestyrelsesmøde Næstved E-mail til
vælgerforening  formanden 

03/10 19.00- Tvedemosevej 2 VIRKSOMHEDSBESØG PÅ E-mail til akti-
22.00 mellem Snesere TVEDEMOSE CHAMPIGNON vitetsudvalget

og Bårse i Fladså 

04/10 Christiansborg V-kreds bestyrelsesmøde 

06/10 10.00- Kalbyris skolen Debatcafe mød V-medlemmer Charlotte
11.30 Næstved af byrådet m.m. Mathiesen 

13/10 Christiansborg VU-Næstved besøg på Chr.borg 

Dato Tid Sted Møde/Aktiviteter E-mail/Ny side

03/11 10.00- Kalbyris skolen Debatcafe mød V-medlemmer Charlotte
11.30 Næstved af byrådet m.m. Mathiesen 

06/10 1*9.30- Bestyrelsesmøde Næstved E-mail til
vælgerforening formanden 

07/11 19.00 Herlufmagle Bestyrelsesmøde Næstved E-mail til
hallen kommune forening formanden 

21/11 19.00 Everdrup Bestyrelsesmøde E-mail til 
samlingshus Fladså vælgerforening formanden 

9/11 18.00- Ny Holsted Julekomsammen. Der bliver ser- Charlotte 
Menighedshus veret smørrebrød. Jørn kender et Mathiesen 

lokalt kor som vil blive spurgt om 
de vil optræde. Desuden vil der  
være det traditionelle bankospil.

Oktober 2007

December 2007

November 2007


